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Streszczenie
Sprawny i efektywny proces zarządzania projektami jest możliwy dzięki stosowaniu
metod i technik zarządzania projektami. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki zarządzania projektami z wykorzystaniem metody Percentage of Completion (POC). Materiał badawczy został zgromadzony w oparciu o doświadczenia we
wdrażaniu tej metody przez przedsiębiorstwo Johnson Controls International.
Artykuł jest próbą wykazania słuszności stawianej w nim tezy, że zarządzanie projektami metodą POC pozwala na skuteczną realizację i kontrolę przebiegu projektu, a tym
samym jest efektywnym narzędziem pomocnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wykorzystującym podejście budżetowe. W opracowaniu przedstawiony będzie proces planowania podstawowych wielkości ekonomicznych wpływających na efektywność realizacji projektu (koszty, przychody, marża), jak i scharakteryzowane zostaną podstawowe mierniki
służące do jego oceny. Omawiana tematyka jest ilustrowana licznymi przykładami dla
ukazania istoty poruszanych problemów, a wyniki prezentowane są z wykorzystaniem metod opisowych, graficznych i tabelarycznych.

Wprowadzenie
W warunkach wzrastającej konkurencji, rosnących wymagań klientów oraz rozwoju technicznego, projekty, jako działania jednostkowe i niepowtarzalne, nabierają coraz
większego znaczenia dla przedsiębiorstwa. Realizacja projektów pozwala na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów i wymagań rynku, a jednocześnie dla przedsiębiorców trudniących się wykonywaniem projektów stawia wyzwania w zakresie doskonale*
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nia procesów z tym związanych. Wynikiem realizacji projektów są produkty i usługi, których poziom – w zależności od jakości procesów z nimi związanych – wpływa na stopień
satysfakcji klientów i właścicieli przedsiębiorstw (w skali mikro) oraz na stopień zmian
gospodarczych (w skali makro). W powyższych okolicznościach skuteczne zarządzanie
projektami, na które składa się szereg metod i technik pozwalających na efektywną realizację projektów, ma fundamentalne znaczenie dla działalności przedsiębiorców, zwłaszcza z sektorów świadczących usługi lub produkty powstające wskutek realizacji projektów (np. w sektorze budownictwa).
Zarządzanie projektami obejmuje wszystkie aspekty planowania, organizowania
i kontroli działań pozwalających na zakończenie realizacji projektu w przewidzianym
czasie i przy zakładanych kosztach. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki zarządzania projektami z wykorzystaniem metody Percentage of Completion
(POC). Artykuł jest próbą wykazania, że zarządzanie projektami metodą POC, pozwala
na skuteczną realizację i kontrolę przebiegu projektu, a tym samym jest efektywnym narzędziem pomocnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W artykule opisane zostaną ogólne zasady metody POC z uwzględnieniem zakresu
wykorzystania tej metody. Od strony metodologicznej przedstawiony będzie sposób rozpoznawania sprzedaży w wybranych projektach oraz dokonany zostanie opis procesu planowania projektu i kontroli kosztów. Omówione zostaną główne mierniki oceny finansowej służące do pomiaru efektywności realizowanych projektów. Wskazują one na wszelkie odchylenia od zakładanego budżetu, umożliwiają identyfikację ryzyka finansowego.

1. Istota metody Percentage of Completion w badanym przedsiębiorstwie
Będąca przedmiotem niniejszego opracowania metoda Percentage of Completion jest
wykorzystywana w przedsiębiorstwie Johnson Controls. Firma Johnson Controls założona została w 1885 r. w Stanach Zjednoczonych w mieście Milwaukee w stanie Winsconsin przez Warrena S. Johnsona, profesora State Normal School w Whitewater, wynalazcę i właściciela patentu na pierwszy elektryczny termostat pokojowy. Jego wynalazek był impulsem dla powstania nowej firmy i zapoczątkował powstanie oraz rozwój
przemysłu systemów kontrolnych budynków. Johnson wraz z grupą inwestorów z Milwaukee powołał do życia w 1885 r. firmę Johnson Electric Service Company, która miała zajmować się produkcją, instalacją i obsługą systemów automatycznej regulacji temperatury budynków. Nazwę firmy w 1974 r. przemianowano na Johnson Controls.
Polski oddział koncernu Johnson Controls International (JCI) powstał w 1990 r.
Obecnie firma zatrudnia przeszło osiemdziesięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym inżynierów, projektantów, programistów oraz techników serwisu w pięciu
placówkach regionalnych (Warszawa, Gdynia, Kraków, Poznań, Sosnowiec) oraz współpracuje z szeroką grupą autoryzowanych przedstawicieli. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii i doświadczenia pracowników firma oferuje klientom optymalne rozwiązania w zakresie zintegrowanych systemów Zarządzania Budynkiem, automatyki
Wentylacji i Klimatyzacji, Instalacji Ciepłowniczych i Chłodniczych, Telewizji Dozorowej, Kontroli Dostępu, Detekcji Pożaru, Sygnalizacji Napadu i Włamania, Sterowania
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Oświetleniem Instalacji Chłodniczych i Klimatyzacyjnych, itp. Kompleksowa działalność firmy pozwala zapewnić komfort i bezpieczeństwo w wielu typach obiektów takich,
jak: biura i budynki administracyjne, centra handlowe, banki, porty lotnicze, szpitale, hotele, obiekty przemysłowe i inne.
Rozpoznawanie sprzedaży (ocena stopnia realizacji przychodów ze sprzedaży z tytułu realizowanego projektu) przy zastosowaniu metody POC ma dla JCI szczególne znaczenie, zważywszy na długoterminowy charakter realizowanych przez firmę projektów
instalacyjnych (np. systemów automatyki wentylacji i klimatyzacji, instalacji chłodniczych, systemów zarządzania budynkami itp.).
Firma JCI rozpoznaje sprzedaż ze wszystkich projektów długoterminowych w całym okresie ich trwania na podstawie metody POC. Opiera się to na wycenie projektów
według ich procentowego zaawansowania. Rozpoznawanie sprzedaży metodą POC bazuje na stosunku aktualnych poniesionych kosztów do całkowitych zakładanych kosztów projektu, wg formuły:

Długotrwały proces realizacji projektów wymaga bieżącej kontroli budżetu i zakładanych w nim (na etapie planowania) kosztów względem aktualnie ponoszonych tak, aby
projekt był efektywnie zarządzany i realizowany przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych.
Przy zastosowaniu metody POC, sprzedaż z projektu wylicza się w następujący sposób:

´´

sprzedaż (sprzedaż rozpoznana) =

Przykład 1 (obliczanie sprzedaży z projektu)
Firma realizuje projekt P8643XXX0 Bud. B1 o wartości 3 610 000,00 zł. Planowane koszty projektu to 3 135 777,70 zł, a marża 474 222,30 zł. W danym okresie poniesiono koszty w wysokości 422 048,07 zł stanowiące 13,46% kosztów planowanych.
P8643XXX0 Bud. B1
Wartość projektu (zł)

3 610 000,00

Planowane koszty (zł)

3 135 777,70

Zakładana marża (zł)

474 222,30

Marża procentowa

13,14%

Aktualne koszty (zł)

422 048,07

Zaawansowanie projektu

13,46%

Obliczenie rozpoznanej sprzedaży dokonuje się następująco:
zł
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Przy aktualnych kosztach o wartości 422 048,07 zł projekt będzie miał rozpoznaną
sprzedaż w wysokości 485 874,20 zł. Aktualne koszty stanowią 13,46% kosztów planowanych i taki sam procent zakładanej wartości projektu jest rozpoznaną sprzedażą:
13,46% × 3 610 000,00 = 485 874,20 zł
Marżę na sprzedaży oblicza się odejmując od rozpoznanej sprzedaży koszty aktualne:
485 874,20 – 422 48,07 = 63 826,14 zł.
Do obliczania w firmie przychodów ze sprzedaży z projektów służy aplikacja systemu finansowego POC.net. Aplikacja odczytuje dane z modułu zarządzania projektami,
w którym projekty są zakładane i reestymowane. Dane w module są aktualizowane (przynajmniej raz w tygodniu) transakcjami dotyczącymi projektów wprowadzonymi do ksiąg
rachunkowych. Aplikacja POC.net jest uruchamiana na koniec każdego okresu i pobiera
informacje z systemu do wykonywania obliczeń i wygenerowania transakcji (rys. 1).
Kalkulator POC generuje raporty, w których przedstawione są podstawowe informacje finansowe o każdym realizowanym projekcie (wartość planowanej sprzedaży, kosztów oraz marży, aktualne koszty, procent zaawansowania projektu, wystawione faktury,
rozpoznana sprzedaż i marża). Wartości poszczególnych pozycji są pokazane narastająco dla poprzedniego (P.MO – previous month) i bieżącego (C.MO – current month) okresu rozliczeniowego. Zmiana wartości w danym miesiącu (CHNG – change) jest różnicą
pomiędzy poprzednim a bieżącym okresem (rys. 2).
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w badanym podmiocie, metoda POC znajduje zastosowanie do projektów, które spełniają (w ujęciu rachunkowości) przynajmniej
jedno z następujących kryteriów:
• okres realizacji projektu musi wynosić minimum 60 dni (od daty pojawienia się
pierwszych kosztów do momentu zakończenia realizacji) lub
• udział kosztów materiałowych w projekcie nie może przekraczać 75% ogólnych
kosztów projektu.
Projekt POC zakładany jest dla każdej umowy sprzedaży realizowanej przez działy
chłodnictwa przemysłowego, ESG, Prime Retrofit, Building Systems (systemy budynkowe). Długoterminowy charakter realizowanych przez powyższe działy projektów instalacyjnych wymaga, aby stosować do nich metodę POC, gdyż każdy z realizowanych
przez powyższe działy projektów spełnia jeden z wymienionych warunków. Jeżeli okoliczności wykluczają możliwość wykonania racjonalnej i rzetelnej estymacji wszystkich
zakładanych kosztów robót, kosztów ich zakończenia lub określenia przewidywanego
zakończenia prac, metoda POC nie może być zastosowana.
Projekt powinien zostać wprowadzony do systemu we właściwym okresie księgowym, aby uniknąć błędów przy wykazywaniu wartości sprzedaży w danym okresie sprzedaży oraz w okresach następnych (backlog1). Podmiot musi mieć pewność, że może roz
1 Backlog – sprzedaż z realizowanych projektów, jaka będzie rozpoznana w przyszłych okresach –
nierozpoznana sprzedaż (zakładana wartość projektu – rozpoznana sprzedaż = backlog). Dokładność informacji o nierozpoznanej sprzedaży jest bardzo istotna dla firmy, ponieważ jest ona używana do prognozowania przyszłej sprzedaży.
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począć realizację projektu oraz, że wszystkie zaplanowane koszty będą pokryte. Sprzedaż i marża na projektach są uzależnione od uaktualniania zakładanych, całkowitych
kosztów i wartości projektu. Sprawdzanie każdego rozpoczętego (otwartego) projektu
odbywa się regularnie co najmniej raz na kwartał tak, aby stwierdzić lub wykluczyć konieczność ponownego oszacowania (reestymacji) założonych wskaźników.
Metoda POC wymaga natychmiastowego i całkowitego rozpoznawania strat w prowadzonych projektach. Każde przekroczenie planowanych kosztów projektu powinno
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być natychmiast odzwierciedlone w systemie. Reestymowany wyższy koszt zmniejsza
marżę, co w efekcie powoduje zmniejszenie rozpoznanej sprzedaży. Jeżeli poniesione
koszty są wyższe niż zakładane, a projekt zgodnie z wyliczeniem kalkulatora POC ma
rozpoznaną całą sprzedaż, marża na sprzedaży jest pomniejszona o różnicę pomiędzy
kosztami poniesionymi a zakładanymi. W przypadku przekroczenia całej zakładanej kwoty kosztów, system POC wskazuje marżę pomniejszoną, a w skrajnym przypadku marżę
ujemną, co jest znakiem ostrzegawczym dla kierownika projektu (PM – Project Manager). Dokonywanie na bieżąco kontroli i w razie konieczności reestymacji w procesie realizacji projektu, umożliwia sprawne zarządzanie projektem i optymalizowanie wyniku
finansowego w trakcie realizacji projektu.
Dyrektor oddziału i kierownik projektu są odpowiedzialni za zarządzanie i kontrolę
realizacji projektu oraz zapewnienie właściwego wprowadzenia projektu do systemu. Ponadto nadzorują raportowanie stanu zaawansowania realizacji projektu oraz szacowanie
całkowitego budżetu. Obowiązek ten jest realizowany poprzez przegląd wszystkich projektów w celu kontroli estymowanych kosztów oraz oceny postępu realizowanych robót.
Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za wprowadzenie w życie procedury dotyczącej zarządzania projektami, okresowo odwiedza biura oraz obiekty, sprawdzając, czy
wykonywane zadania są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji.
Dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za wspieranie działów, monitorowanie procesów kontrolnych w celu upewnienia się, że kierownicy projektów działają zgodnie z zasadami dotyczącymi realizacji projektów. Kierownicy działów są odpowiedzialni za zatwierdzanie wszelkich znaczących zmian w reestymacjach (przeszacowaniach) projektów
wprowadzonych przez kierowników projektów. Zobowiązani są oni do bieżącego informowania o wszelkich zmianach w projektach mających wpływ na prognozowane wyniki firmy. Czasowe i prawidłowe monitorowanie oraz raportowanie statusu projektu, w tym
rozpoznanej sprzedaży i marży, dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania biznesem takich, jak: przewidywana sprzedaż, zapotrzebowanie na
zasoby ludzkie, kalkulacja bonusowania i raporty finansowe.

2. Proces planowania i realizowania projektów
Planowanie projektu rozpoczyna się w momencie przygotowywania oferty na daną
realizację. W ofercie, przy kalkulacji cen, bierze się pod uwagę wiele aspektów: podobieństwo do projektów wcześniej wykonywanych, powtarzalność pewnych fragmentów realizacji (np. podobne systemy, powierzchnia będąca przedmiotem prac), klient zamawiający (np. dla klienta, z którym firma współpracuje od dawna, ceny poszczególnych składowych kosztów są porównywalne do tych przedstawionych w poprzednich realizacjach, jeśli firma ma w perspektywie dalszą współpracę z klientem przy kolejnych projektach –
zostanie to uwzględnione w cenie), skomplikowanie zastosowanych rozwiązań, możliwe do uzyskania upusty od dostawców sprzętu. Wskazane jest, aby w procesie przygotowywania oferty brał udział pracownik działu realizacji. Pomaga to w bardziej realnym
oszacowaniu kosztów – kierownik projektu (który na co dzień prowadzi projekty) ma
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większą wiedzę na temat możliwych komplikacji, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu i związanych z tym kosztów.
Po przedstawieniu ostatecznej oferty i jej przyjęciu przez klienta, dochodzi do zawarcia umowy. Po spełnieniu formalnych wymogów tj. doręczeniu dokumentów podpisanych przez klienta (zawierających wszystkie istotne warunki realizacji), projekt przekazywany jest do działu realizacji. W dokumentach muszą być zawarte informacje na temat wartości przedsięwzięcia, szczegółowego zakresu prac, warunków płatności, terminów realizacji, harmonogramu wykonywania poszczególnych etapów prac. Posiadanie
niezbędnej dokumentacji jest warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu.
Kierownik projektu, w oparciu o dane z oferty, przygotowuje szczegółowy budżet
projektu, który powinien być opracowany na najniższym możliwym poziomie kosztów.
Duża szczegółowość estymacji ułatwia bieżącą kontrolę realizacji projektu. Możliwe jest
szybsze wychwycenie wszelkich odchyleń od zakładanych kosztów, zidentyfikowanie,
w której grupie kosztów takie odchylenia powstają (robiąc kalkulację planuje się poszczególne czynności: w momencie, gdy na bieżąco ponoszone są koszty, kierownik projektu
opisując fakturę kosztową wskazuje, w którą grupę kosztów dana faktura (koszt) ma zostać zaksięgowana; przy precyzyjnie wykonanej kalkulacji kosztów może łatwo porównać koszty zakładane z aktualnymi).
W projekcie koszty podzielone są na grupy kosztowe. Wyróżnia się koszty materiałów, podwykonawców, robocizny, gwarancji oraz inne koszty. Powyższe grupy kosztowe stanowią tzw. podprojekty. Zestawienie podziału kosztów przedstawia tabela 1.
W obrębie każdej grupy kierownik projektu ujmuje koszty bardziej szczegółowo:
w grupie materiałów dzieli je na: aparaturę obiektową, aparaturę systemu pożarowego, nagłośnienia, kontroli dostępu itp. Koszty podwykonawców także są dzielone na (w zależności od projektu): prace elektryczne, automatyki, grafiki i oprogramowanie, wykonanie
szaf elektrycznych, wykonanie projektów. Ponadto przeliczane są zakładane koszty pracy osób uczestniczących w realizacji projektu wg planowanego czasu i stawek godzinowych: godziny kierownika projektu (zarządzanie projektem), projektanta automatyki lub
systemów zabezpieczeń, godziny programistów itp. W grupę innych kosztów wchodzą
koszty związane z utrzymaniem placu budowy, ubezpieczenia projektu, wynajmu sprzętu niezbędnego przy wykonaniu projektu, drukowania projektów oraz tzw. nieprzewidziane koszty.
Koszty gwarancyjne jest to pozycja, która określa przewidywany koszt obsługi gwarancyjnej po zakończeniu realizacji. Koszty gwarancyjne co do zasady nie są brane pod
uwagę przy wycenie POC, natomiast niezbędne jest estymowanie przyszłych kosztów
gwarancyjnych, aby w trakcie realizacji projektu w zależności od stopnia (%) poniesionych kosztów realizacji, w takiej samej wielkości (odpowiadającej proporcji (%)) odłożyła się rezerwa gwarancyjna w projekcie gwarancyjnym.
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Tabela 1. Zestawienie podziału kosztów
Podprojekt

100

500

600

700

800

Nazwa podprojektu

MATERIAŁY

PODWYKONAWCY

INNE KOSZTY

GODZINY

GWARANCJA

Czynność

Nazwa czynności

105

Aparatura Obiektowa

110

Aparatura HVAC

125

Aparatura Systemów Pożarowych

130

Aparatura Systemów Kontroli Dostępu

131

Aparatura Systemów CCTV

132

Pozostała Aparatura Syst. Bezp.

135

Aparatura Nagłośnieniowa

140

Elementy Wykonawcze BMS

145

Oprogramowanie BMS

501

Podwyk. – Automatyka

502

Podwykonawcy/Grafiki/Oprogramowanie

505

Podwykonawcy – Oświetlenie

510

Podwyk.– Podwyk. Elekt. Automatyka

511

Podwyk.– Podwyk. Elekt. Zasilanie

512

Podwykonawcy – Osprzęt Elektryczny

591

Podwyk. – Rozdz. zasil. sterujące

592

Podwyk. – Projektowanie

593

Podwyk. – Systemy zabezpieczeń

281

Wydatki – Transport Branży Mech.

481

Wydatki – Transport Poz. Branż

605

Wydatki – Ubezpieczenie, Opłaty itp.

620

Wydatki – Artykuły Biurowe

635

Wydatki – Usługi Tymczasowe

690

Wydatki – Pozostałe Wydatki

315

Zarządzanie Projektem

721

Projekt Systemu HVAC

723

Projekt Systemu Zabezpieczeń

724

Grafiki

728

Programowanie Systemu Zabezpieczeń

729

Programowanie Pozostałe

810

Utworzenie rezerwy na gwarancje

Źródło: opracowanie własne.

Przykład 2 (obliczenie wartości rezerwy gwarancyjnej)
Firma realizuje projekt P8643XXX0 Bud. B1 o wartości 3 610 000 zł. Planowane
koszty projektu to 3 135 777,70 zł, a marża 474 222,30 zł. Estymowane koszty gwarancyjne wynoszą 40 986,59 zł. W danym okresie poniesiono koszty w wysokości
422 048,07 zł stanowiące 13,46% kosztów planowanych.

148

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 2/2010(14)

P8643XXX0 Bud. B1
Wartość projektu (zł)

3 610 000,00

Planowane koszty (bez kosztów gwarancyjnych) (zł) 3 135 777,70
Planowane koszty gwarancyjne (zł)

40 986,59

Aktualne koszty (zł)

422 048,07

Zaawansowanie projektu

13,46%

W projekcie gwarancyjnym zostanie zawiązana rezerwa gwarancyjna o wartości stanowiącej 13,46% planowanych kosztów gwarancyjnych. Wartość rezerwy oblicza się w następujący sposób:
13,46% × 40 986,59 = 5516,80 zł
Rezerwa gwarancyjna jest kalkulowana i zawiązywana automatycznie przez aplikację
POC.net na koniec każdego okresu obrachunkowego.
Wysokość zakładanych przyszłych kosztów gwarancyjnych zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest czas trwania gwarancji. Ponadto istotny dla obliczenia szacowanych kosztów gwarancyjnych jest stopień skomplikowania instalacji wykonanej w ramach projektu, miejsce realizacji (jeśli projekt znajduje się poza Warszawą, trzeba się liczyć z koniecznością pokrycia kosztów dojazdu i delegacji). Często zdarza się, że firma
podpisując umowy z podwykonawcami na wykonanie prac, przenosi koszty związane
z późniejszą obsługą gwarancyjną dotyczącą wykonawstwa na podwykonawcę. Wówczas rezerwa na gwarancję założona w danym projekcie może być zdecydowanie mniejsza, bo jedynie na ewentualną wymianę sprzętu. Kształtowanie się poziomu wysokości
rezerwy gwarancyjnej w poszczególnych okresach trwania projektu przedstawia tabela 2.
Analizując dane przedstawione w tabeli 2 można zauważyć, iż wraz ze wzrostem
stopnia zaawansowania projektu wzrasta wartość utworzonej rezerwy gwarancyjnej. Przy
zaawansowaniu 13,46% rezerwa wynosi 5 516 zł, natomiast przy 88,90% zaawansowania – 50 485 zł. W momencie zakończenia procesu realizacji projektu rezerwa gwarancyjna osiągnie wartość równą wartości planowanych kosztów gwarancyjnych. Wartość reTabela 2. Rezerwa na gwarancję w poszczególnych okresach trwania projektu P8643XXX0
Miesiąc

03-2008 06-2008 10-2008 12-2008 01-2009 02-2009 04-2009 06-2009 08-2009

Wartość (zł)

3 610 000 5 195 800 5 575 213 6 003 097 6 183 934 6 242 729 6 281 650 6 291 730 6 335 816

Planowane koszty
(zł)

3 135 778 4 385 740 4 678 987 5 025 564 5 162 671 5 208 904 5 239 222 5 246 543 5 279 969

Planowane koszty
gwarancyjne (zł)

40 987

51 611

54 997

55 954

56 274

56 775

56 775

56 775

56 788

Aktualne koszty (zł)

422 048 3 322 407 4 055 039 4 459 281 4 514 751 4 538 830 4 571 400 4 631 247 4 693 898

POC

13,46%

75,75%

86,66%

88,73%

87,45%

87,14%

87,25%

88,27%

88,90%

5 516

39 098

47 663

49 649

49 212

49 472

49 538

50 117

50 485

Rezerwa na koszty
gwarancyjne (zł)

Źródło: opracowanie własne.
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zerwy jest proporcjonalna do wartości planowanych w projekcie kosztów gwarancyjnych, co ilustruje rys. 3.
Kierownik projektu – przyjmując projekt do realizacji – odpowiada za jego realizację, dotrzymanie terminów oraz utrzymanie zakładanej marży. Jest odpowiedzialny za
zarządzanie i kontrolę projektu oraz zapewnienie właściwego księgowania i raportowania projektu. Kierownik projektu powinien na bieżąco kontrolować koszty (bieżące i planowane zgodnie z najlepszą wiedzą), fakturowanie, przepływy pieniężne, postęp prac na
obiekcie. Zobligowany jest, aby przynajmniej raz w miesiącu robić przegląd wszystkich
prowadzonych przez siebie projektów. Umożliwia to wykrycie wszelkich nieprawidłowości (przekroczenia kosztów, błędnego księgowania itp.). Do monitorowania aktualnego
stanu projektu wykorzystywane są raporty generowane przez system księgowy. Wszelkie
odchylenia zaobserwowane w projekcie wymagają natychmiastowego wyjaśnienia i skorygowania ich przez kierownika projektu.
Kierownicy projektów są zobowiązani każdego miesiąca przeprowadzać kontrolę
wszystkich otwartych projektów. W czasie realizacji projektu może bowiem zaistnieć konieczność zmiany pierwotnej estymacji, tj. reestymacja pozytywna lub negatywna projektu. Do najczęstszych okoliczności uzasadniających reestymację należy zmiana wartości
umowy poprzez rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu umowy (odpowiednio udokumentowana). Konieczność wykonywania reestymacji projektu wynika z metody rozpoznawania sprzedaży. Każda zmiana wartości estymowanych projektu powoduje zmianę stopnia
zaawansowania prac, a tym samym zmianę wielkości rozpoznanej sprzedaży i marży.
Przykład 3 (reestymacje projektu)
Projekt P8643XXX0 Bud. B1 został założony w systemie z następującymi danymi:
wartość – 3 610 000 zł, koszty – 3 176 764 zł, marża – 433 236 zł. W trakcie realizacji
projektu wielokrotnie zwiększany był zakres prac ujęty w umowie. W wyniku otrzymania dodatkowych zleceń od klienta konieczne było wykonanie kolejnych reestymacji.
Zmiany wartości projektu oraz jego kosztów przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. Kolejne reestymacje projektu
Reestymacja
Est. 1
Est. 2
zmiana
Est. 3
zmiana
Est. 4
zmiana
Est. 5
zmiana
Est. 6
zmiana
Est. 7
zmiana
Est. 8
zmiana
Est. 9
zmiana

Wartość (zł)
3 610 000
5 195 800
1 585 800
5 575 213
379 413
6 003 097
427 884
6 183 934
180 837
6 242 729
58 795
6 281 650
38 921
6 291 730
10 080
6 335 816
44 086

Koszty (zł)
3 176 764
4 437 351
1 260 587
4 733 984
296 633
5 081 518
347 534
5 218 946
137 428
5 265 679
46 734
5 295 997
30 318
5 303 318
7 321
5 336 757
33 439

Marża (zł)
433 236
758 448
325 213
841 229
82 781
921 579
80 350
964 989
43 410
977 050
12 061
985 653
8 603
988 412
2 759
999 059
10 647

Marża %
12,00
14,60
2,60
15,09
0,49
15,35
0,26
15,60
0,25
15,65
0,05
15,69
0,04
15,71
0,02
15,77
0,06

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych z tabeli 3 można stwierdzić, że w wyniku otrzymania zleceń na
dodatkowe prace wartość projektu wzrosła o 2 725 816 zł, co stanowi 75,51% wartości
początkowej. Koszty projektu zwiększyły się o 2 159 993 zł (67,99% pierwotnie zakładanych kosztów). W związku z większym procentowym przyrostem wartości projektu
od procentowego wzrostu kosztów, planowana marża projektu zwiększyła się do wartości 999 059 zł. Jest to wzrost o 130,60% w stosunku do pierwotnie zakładanej marży.
W wyniku dodatkowych prac marża na projekcie wzrosła z 12,00% do 15,77%. Rys. 4 ilustruje zmianę wartości, kosztów i marży na projekcie.
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Wzrost marży na projekcie jest spowodowany niższymi kosztami prac dodatkowych,
gdyż prace generujące największe koszty zostały wykonane podczas realizacji podstawowego zakresu prac. Otrzymanie dodatkowych zleceń często pozwala na poprawienie
marży projektu.
W przypadku, gdy przewidywane koszty całkowite będą wyższe od założonych lub
wartość sprzedaży zostanie obniżona, co może skutkować spadkiem marży o 1% lub więcej, należy wykonać reestymację niezwłocznie i przekazać do upoważnionej osoby w celu wprowadzenia do systemu. W przypadku, gdy spodziewane koszty są niższe od planowanych (spodziewane jest podwyższenie marży w stosunku do planowanej), reestymacja może być przekazana do odpowiedzialnej osoby w celu wprowadzenia do systemu tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie wszystkie poniższe kryteria:
• minimum 80% kosztów zostało już zaksięgowanych,
• brak jest podstaw do przewidywania reklamacji ze strony klienta lub żądań w stosunku do JCI i wszystkie prace zlecone podwykonawcom zostały wykonane,
• ostateczna, szczegółowa reestymacja została wykonana przez kierownika projektu.
W przypadku, gdy spodziewane koszty są niższe od planowanych, ale zaksięgowanych jest poniżej 80% kosztów, w szczególnych przypadkach jest możliwa reestymacja
pod warunkiem akceptacji przez dyrektora finansowego i dyrektora generalnego.
Wszelkie zmiany w zamówieniach klientów, dotyczące wartości projektu, nie mogą
być wprowadzone do systemu do momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia od
klienta (w formie pisemnego zamówienia, dodatkowego zlecenia, aneksu do umowy itp.).
Tylko po otrzymaniu ww. dokumentów można dokonać reestymacji projektu.

3. Główne mierniki oceny finansowej projektów
Zaplanowany projekt jest w trakcie realizacji na bieżąco i regularnie poddawany kontroli finansowej. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne umożliwiające na bieżąco ocenę finansową projektów, to: Trade Working Capital (kapitał pracujący – „TWC”), Slippage (odchylenie), Cost Overruns (przekroczenie kosztów), Biling (fakturowanie), Cash
Flow (przepływy pieniężne – „CF”). Za pomocą tych kluczowych wskaźników może być
śledzona ogólna rentowność realizowanego projektu.
TWC jest podstawowym wskaźnikiem umożliwiającym na bieżąco kontrolę budżetu projektu poprzez określenie stopnia zaangażowania środków własnych firmy w realizację projektu. TWC stanowi różnicę pomiędzy aktywami i pasywami projektu:
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Aktywa stanowią należności JCI z tytułu wystawionych, ale niezapłaconych faktur
(ang. accounts receivable – AR), należności za prace już wykonane, ale jeszcze nie zafakturowane (stanowiące przychód niezafakturowany tzw. unbilled revenue) oraz zapasy (ang. inventory). Natomiast na pasywa składają się: niezapłacone faktury od dostawców, podwykonawców za wykonane prace, dostarczone materiały etc. stanowiące zobowiązania wobec dostawców (ang. accounts payable – AP) oraz wszelkiego rodzaju przedpłaty (ang. unearned billings) – zaliczki zapłacone przez klientów przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi.
Efektywne zarządzanie projektem przy wykorzystaniu wskaźnika TWC będzie zmierzać do wartości ujemnej TWC (negatywny TWC) tak, aby projekt realizowany był przy
użyciu zasobów finansowych klienta. Celem jest takie zarządzanie aktywami i pasywami określonymi w budżecie projektu, aby otrzymywać środki od klienta przed ich wydatkowaniem na realizację projektu.
Rys. 5 ilustruje stopień zaangażowania środków własnych firmy przy negatywnym
i pozytywnym TWC.
Aby zarządzać projektem najefektywniej i osiągnąć maksymalnie korzystny wskaźnik TWC (maksymalnie ujemny), należy zadbać o korzystne dla firmy warunki płatności (na etapie negocjowania umów). Negocjując umowy, należy zapewnić, aby terminy
płatności dla podwykonawców i dostawców były dłuższe niż terminy płatności przez
klienta, jak również zapłata następowała niezwłocznie po dostawie produktu lub usługi
(np. zapłata po dostawie urządzenia, zamiast po jego uruchomieniu, płatności częściowe
– za postęp prac, a nie dopiero po zakończeniu). W celu skutecznego zarządzania TWC
równie istotne jest częste („śmiałe”) fakturowanie tak, aby w miarę możliwości zwiększać
unearned billings (tzn. wystawiać więcej faktur niż jest rozpoznanej sprzedaży), a zmniejszać należności od klientów, a tym samym zapewnić przewagę pasywów nad aktywami
w realizowaniu projektu. Należy minimalizować sprzedaż nierozpoznaną tzw. unbilled revenue – powodujący negatywny przepływ pieniężny, w którym powstaje różnica pomiędzy wyfakturowaną wartością (wystawionymi fakturami) a sprzedażą (sprzedaż wynika
z procentowego zaawansowania prac na projekcie, czyli wynika z kosztów). Jeśli rozpo-
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znana sprzedaż jest wyższa niż wartość wystawionych faktur, firma używa własnych pieniędzy na finansowanie realizacji projektu, czego należy unikać.
Pomocne przy spełnianiu powyższego celu (osiąganiu negatywnego TWC) są wskaźniki pomocnicze służące optymalizacji TWC, tj. DSO i DPO. Wskaźnik DSO (ang. Days
Sales Outstanding) określa średnią liczbę dni, które firmę czekają na zapłatę od klientów
(od daty wystawienia faktury przez JCI do dnia zapłaty). Jest zatem informacją, jak szybko dany klient płaci w danym projekcie. Kluczowe jest zatem negocjowanie maksymalnie krótkich terminów płatności za wykonane przez firmę prace tak, aby wyprzedzały
one ponoszone wydatki na realizację projektu, a także dążenie do płatności zaliczkowych
i częściowych (w miarę zaawansowania prac).
Wskaźnik DPO (ang. Days Payable Outstanding) określa natomiast średnią ilość dni,
jaka upływa zanim JCI zapłaci dostawcom, liczona od daty wystawienie faktury przez dostawców. Należy negocjować dłuższe terminy płatności z dostawcami i zmierzać do sytuacji, w których terminy płatności dla dostawców upływają po terminach płatności przez
klienta. Ponadto nie należy płacić faktur przed terminem zapadalności.
Innym wskaźnikiem, oprócz TWC, służącym w rozpoznawaniu sprzedaży metodą
POC jest slippage. Slippage oznacza różnicę pomiędzy oczekiwaną marżą a oryginalnie
(początkowo) szacowaną marżą (przy czym oczekiwaną marżę należy rozumieć jako rzeczywistą lub ostatnio szacowaną marżę, w zależności od tego, która jest niższa), co ilustruje wzór:
Slippage = oczekiwana marża – oryginalna marża
Slippage – odchylenie (dosł. przesunięcie) w stosunku do zakładanej marży na projekcie w trakcie jego realizacji, wskazuje na potencjalne ryzyko finansowe. Jest również
sygnałem, iż koszty realizacji projektu zostały niewłaściwie oszacowane na etapie ofertowania. Ponadto umożliwia poprawę jakości dyscypliny zarządzania projektem, tj. jego
weryfikacji i reestymacji w trakcie realizacji oraz wskazuje na potrzebę zmiany zamówienia w przypadku negocjacji z klientem ewentualnego zwiększenie zakresu prac.

Przykład 4 (wskaźnik slippage)
Projekt o wartości 16 693 692 zł i marży 1 740 335 zł ma rozpoznane 100% sprzedaży. Aktualne koszty wynoszą 16 969 775 zł, aktualna marża to (–276 083) zł.
Wartość
Marża
projektu pierwotna Oczekiwana
(zł)
(zł)
marża (zł)
16 693 692 1 740 335

–276 082

Re-est
marża
(zł)
424 135

% POC

Sprzedaż
(zł)

Aktualne Aktualna
koszty
marża
(zł)
(zł)

Slippage
(zł)

100,0% 16 693 692 16 969 775 –276 083 –2 016 417

Wartość wskaźnika slippage:
–276 082 – 1 740 335 = –2 016 417 zł
Ujemna wartość wskaźnika slippage świadczy o dużym ryzyku finansowym projektu. Wskazuje także na całkowicie błędne oszacowanie kosztów realizacji projektu. Należy podjąć natychmiastowe działania wyjaśniające przyczyny zaistnienia takiej sytuacji.
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Przekroczenie kosztów (ang. cost overruns) ma miejsce, gdy koszty aktualnie poniesione podczas realizacji projektu przewyższają koszty estymowane, czyli:
Cost overruns, gdy aktualne koszty > planowane koszty
Przekroczenie kosztów wskazuje na ewentualną potrzebę reestymacji kosztów nie
uwzględnionych dotychczas („przegapionych”) przez kierownika projektu. Może także
wskazywać na źródła ewentualnych odchyleń od zakładanej marży (slippage). Przekroczenie kosztów powinno wynosić zero, jeśli na bieżąco wykonuje się reestymacje i sprzedaż jest rozpoznawana zgodnie z wytycznymi.
Przykład 5 (cost overruns)
Projekt o wartości 1 119 661 zł i kosztach planowanych 1 007 563 zł ma rozpoznane 100% sprzedaży. Aktualne koszty wynoszą 1 025 256 zł.
Wartość
Marża
projektu pierwotna Oczekiwana
(zł)
(zł)
marża (zł)

% POC

Sprzedaż
Re-est
(zł)
koszty (zł)

1 119 661

100,0%

1 119 661 1 007 563 1 025 256

119 166

94 405

Aktualne
koszty
(zł)

Cost
Slippage overruns
(zł)
(zł)
–24 761

–17 693

Obliczenie wartość przekroczenia kosztów:
1 007 563 – 1 025 256 = –17 693 zł
Cost overruns na projekcie wynosi (–17 693) zł, czyli o taką wartość zostały przekroczone planowane koszty projektu. Ujemny poziom wskaźnika slippage wskazuje na przekroczenie pierwotnie estymowanych kosztów, a przy reestymacji nie wszystkie koszty
zostały ujęte. Wynika z tego, że projekt nie jest właściwie estymowany. Kierownik projektu powinien dokonać analizy projektu w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych w systemie i wyjaśnić przyczyny wystąpienia przekroczenia kosztów.
Cash flow – przepływy pieniężne, informują o zaangażowaniu środków własnych
w realizację projektu. Problem pojawia się w przypadku znacznej nadwyżki wydatków
w realizacji projektu nad wpływami. Do głównych przyczyn ujemnego przepływu środków pieniężnych należą: niewłaściwe fakturowanie (tj. opóźnione w stosunku do poniesionych kosztów i wykonanej usługi/ sprzedaży), błędy w planowaniu harmonogramu
fakturowania (dotyczy to zwłaszcza dużych projektów), problemy z dochodzeniem należności (wynikające z wadliwego zarządzania i braku monitorowania wymagalności faktur,
jak również z przyczyn leżących po stronie klienta), niekorzystne terminy i warunki płatności (uniemożliwiające rozliczenie prac równolegle z ponoszonymi kosztami). Przepływy pieniężne są kluczowym wskaźnikiem pomiaru zadowolenia klienta.
Przykład 6 (wskaźnik cash flow w realizacji projektu)
Zaawansowanie projektu wynosi 41,2%. Poniesione koszty wynoszą 77 867 zł. Nie
została wystawiona faktura klientowi.
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Marża
Oczekiwana
pierwotna
marża
(zł)
(zł)
51 081

51 081

% POC

Sprzedaż
(zł)

41,2%

98 880

Aktualne Wystawione Zapłacone
koszty
faktury
faktury
(zł)
(zł)
(zł)
77 867

0

0

Cash
Flow
(zł)
–77 867

Przepływy pieniężne na projekcie:
0 – 77 867 = –77 867 zł
Projekt ma ujemne przepływy pieniężne w wysokości 77 867 zł, przy 41,2% poziomie poniesionych kosztów. Nie została wystawiona faktura dla klienta. Przyczyny takiej
sytuacji mogą być związane z niewłaściwym zaplanowaniem harmonogramu fakturowania, z niekorzystnymi warunkami w umowie. Należy jak najszybciej uzyskać możliwość
wystawienia faktury, aby finansowanie projektu przenieść na klienta.
Underbilled (niedofakturowanie) to wskaźnik informujący o nadwyżce rozpoznawanej sprzedaży nad kwotą zafakturowaną w danym projekcie. Taka sytuacja może wynikać z niedogodnych warunków i terminów płatności (błąd na etapie negocjowania), jak
również z braku bieżącej reestymacji, a w rezultacie z ponoszenia kosztów przed planowanym terminem płatności.
Przykład 7 (wskaźnik underbilled)
Projekt o wartości 456 030 zł i marży 114 016 zł ma rozpoznane 100% sprzedaży. Aktualne koszty wynoszą 363 974 zł (przewyższają koszty planowane). Wartość wystawionych faktur 379 405 zł.
Wartość
Marża
Oczekiwana
projektu pierwotna
marża
(zł)
(zł)
(zł)
456 030

114 016

91 340

Re-est
Marża
(zł)

Sprzedaż
(zł)

114 016 456 030

Aktualne Wystawione
koszty
faktury
Underbilled
(zł)
(zł)
(zł)
363 974

379 405

–76 625

Cash
Flow
(zł)
–100 202

Porównując ze sobą wartość wystawionych faktur i rozpoznanej sprzedaży obliczymy
underbilled:
379 405 – 456 030 = –76 625 zł
Projekt jest niedofakturowany o 76 625 zł. Aktualne koszty przewyższają planowane – projekt ma rozpoznaną całą sprzedaż. Projekt nie był reestymowany, ponieważ pierwotna i reestymowana marża są tej samej wartości. Przeprowadzona w odpowiednim
momencie reestymacja pozwoliłaby na rozpoznanie właściwej wartości sprzedaży. Underbilled informuje nas o braku fakturowania równolegle z ponoszonymi kosztami.
Przykład 8 (planowanie wartości projektu)
Firma JCI realizuje projekt długoterminowy o numerze P8643XXX0 Bud.B1. Projekt został założony w systemie w marcu 2008 r. Początkowa wartość projektu wynosiła
3 610 000 zł z marżą 433 236 (12,00%). W trakcie realizacji zakres projektu wielokrotnie był rozszerzany (dodatkowe zlecenia od klienta), co skutkowało koniecznością wy-
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konywania kolejnych reestymacji. W chwili obecnej wartość projektu to 6 335 816 zł
i marża 999 059 zł (15,77%). W tabeli 4 przedstawione są wartości planowane projektu
z wybranych miesięcy jego realizacji.
Tabela 4. Planowane wartości projektu P8643XXX0 Bud.B1
Miesiąc

03-2008 04-2008 07-2008 11-2008 03-2009 06-2009 09-2009

Wartość projektu (zł)

3 610 000 3 610 000 5 195 800 5 575 213 6 242 729 6 291 730 6 335 816

Koszty (zł)

3 176 764 3 176 764 4 437 351 4 733 984 5 265 679 5 303 318 5 336 757

Koszty (bez gwarancji) (zł) 3 135 778 3 135 778 4 385 740 4 678 987 5 208 904 5 246 543 5 279 969
Marża (zł)

433 236

433 236

758 448

841 229

977 050

988 412

999 059

12,00

12,00

14,60

15,09

15,65

15,71

15,77

Marża %
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wielkości ujętych w tabeli 4 wskazuje na znaczny wzrost wartości projektu
oraz wyższej zyskowności prac ujętych w dodatkowych zleceniach. W wyniku rozszerzenia zakresu projektu zakładana marża wzrosła do 15,77% (zmiana w stosunku do pierwotnie zakładanej marży o 3,77%).
W tabeli 5 przedstawione są wybrane, aktualne wartości i wskaźniki ilustrujące bieżącą sytuację finansową projektu P8643XXX0 Bud.B1.
Tabela 5. Aktualne wartości i wskaźniki projektu P8643XXX0 Bud.B1
Miesiąc

03-2008

04-2008

07-2008

11-2008

03-2009

06-2009

09-2009

13,46

43,22

81,57

90,69

87,35

88,27

89,88

% POC
Faktury (zł)

1 810 283 1 810 283 4 791 230 5 824 795 6 239 959 6 291 730 6 335 816

Koszty (zł)

422 048 1 355 207 3 577 256 4 243 378 4 549 918 4 631 247 4 745 414

Sprzedaż (zł)

485 874 1 560 152 4 237 985 5 056 161 5 452 949 5 553 855 5 694 359

Marża (zł)

63 825

204 945

660 729

812 783

903 032

922 608

948 946

Marża %

13,14

13,14

15,59

16,08

16,56

16,61

16,66

Unearned Billings (zł) 1 324 409
Cost Overruns (zł)
Slippage (zł)
Paid (zł)

250 131

553 245

768 634

787 010

737 875

641 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

325 213

407 993

543 815

555 176

565 823

445 311 1 698 400 4 649 427 5 511 195 6 239 959 6 290 220 6 335 816

Cash Flow (zł)

23 263

343 193 1 072 171 1 267 818 1 690 041 1 658 973 1 590 403

AR (zł)

1 364 972

111 883

141 803

313 599

0

1 510

0

AP (zł)

194 931

777 424

216 265

248 804

161

13 951

18 414

–154 369

–915 673

–627 707

–703 839

–787 171

–750 317

–659 871

TWC (zł)

Źródło: opracowanie własne.

Istotną informacją, jaka wynika z przedstawionego zestawienia jest to, że projekt
przez cały okres realizacji wykazuje negatywny TWC. Świadczy to o efektywnym zarządzaniu aktywami i pasywami projektu oraz dogodnych warunkach wynegocjowanych
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w kontrakcie z klientem, jak również o korzystnych umowach z podwykonawcami i dostawcami. Poprzez częste fakturowanie projekt wykazuje Unearned Billings (więcej wystawionych faktur niż rozpoznanej sprzedaży). W projekcie nie odnotowano również przekroczeń kosztów, co świadczy o właściwej i rzetelnej estymacji kosztów projektu. Dodatnie przepływy pieniężne dowodzą o zaangażowaniu środków finansowych klienta w realizację projektu. Ogólna sytuacja finansowa projektu jest bardzo korzystna, co świadczy
o bieżącej kontroli budżetu i planowanych kosztów oraz o efektywnym zarządzaniu projektem przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych.

Zakończenie
Dla przedsiębiorstwa realizującego niepowtarzalne i jednostkowe zadania zarządzanie projektami nabiera coraz większego znaczenia. Nasilająca się konkurencja, coraz
szybszy postęp techniczny oraz konieczność reagowania na zmiany w otoczeniu wymaga zmian i nowych pomysłów, które realizowane są właśnie przez projekty. Zarządzanie
projektami wymaga ciągłego doskonalenia procesów związanych z ich realizacją, gdyż
od jakości procesów zależy poziom oferowanych usług i produktów. Ma to istotny wpływ
na stopień satysfakcji klienta i właścicieli przedsiębiorstw.
Sprawne zarządzanie projektem możliwe jest dzięki stosowaniu różnych metod
i technik, które umożliwiają realizację zadania zgodnie z wytycznymi. Istotnym elementem jest właściwie sporządzony budżet projektu informujący o dostępnych środkach na
realizację projektu oraz o planowanych kosztach. Zaplanowanie przepływów pieniężnych pomaga w przewidywaniu i określaniu finansów projektu. Przy prowadzeniu projektu ważnym elementem jest kontrola i monitorowanie przebiegu, co warunkuje wczesne dostrzeżenie odchyleń od planu i wprowadzenie działań naprawczych. Głównym celem kontroli projektów jest zapewnienie, że nie nastąpią straty pieniędzy lub wzrost kosztów. Aby system kontroli był efektywny, powinien charakteryzować się m.in. ścisłością,
obiektywizmem, realizmem ekonomicznym i organizacyjnym.
Zarządzanie projektami metodą Percentage of Completion (POC) pozwala na skuteczną realizację i kontrolę przebiegu projektu, a tym samym jest ona efektywnym narzędziem pomocnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metoda POC jest stosowana przy
realizacji projektów długoterminowych, które wymagają bieżącej kontroli budżetu i zaplanowanych kosztów. Aby skutecznie i na bieżąco oceniać efektywność projektu realizowanego metodą POC wykorzystywane są wskaźniki: TWC, Slippage, Cost Overruns
oraz Cash Flow. TWC jest podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym do kontroli
wykonania budżetu poprzez określenie stopnia zaangażowania środków własnych firmy
w realizację projektu. Celem realizacji projektu jest zarządzanie aktywami i pasywami
określonymi w budżecie w taki sposób, aby uzyskiwać środki od klienta przed ich wydaniem.
W omówionym projekcie P8643XXX0 poziom TWC przez cały okres realizacji
utrzymywał się w granicach (–700 000) zł. Poziom pozostałych wskaźników (Slippage
– we wrześniu osiągnął poziom 565 823 zł, Cash Flow – w granicach 1 500 000 zł, brak
przekroczenia kosztów) świadczy o efektywnym zarządzaniu projektem. Osiągnięcie po-
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zytywnych wyników było możliwe dzięki rzetelnie wykonanej estymacji kosztów projektu i bieżącej kontroli stanu zaawansowania projektu oraz aktualnych kosztów. Metoda
POC pozwala na monitorowanie stanu realizacji projektu w dowolnym momencie, co
umożliwia natychmiastowe działania naprawcze w momencie wykrycia jakichkolwiek
odchyleń od planu.
Dzięki stosowaniu metody POC przy realizacji i wycenie projektów możliwe jest
szybkie określanie wielkości sprzedaży w kolejnych okresach działalności (tzw. backlog).
Umożliwia to tworzenie realnych planów sprzedaży i minimalizuje ryzyko ich niewykonania.
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Budgetary Approach to Project Management by Percentage of Completion
Method
Summary
Efficient and effective project management process is made possible by the use of
methods and techniques of project management. The aim of this paper is to present the
problems of project management by using Percentage of Completion method. The
research material was gathered based on the experience in implementing this method by
the Johnson Controls International Company.
The article attempts to demonstrate the validity of the thesis that the POC project
management method, allows for effective implementation and monitoring of the project
and thus is an effective tool in the managing of companies which exploit the budgetary
approach. The study presents planning process of basic parameters affecting the
effectiveness of the project (such as costs, revenue, margin) and characterized how the
primary measurements used to evaluate it. The present theme is illustrating by numerous
examples for showing the essence of the raised problems and the results are presenting
by using descriptive methods, graphical and tabular.
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