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Rola analizy wra liwo ci w target costing
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Streszczenie: Przedmiotem artyku u jest analiza wra liwo ci oraz okre lenie jej roli w target costing.
W jego dalszej cz ci podj ta zostaje próba umiejscowienia jej w lean accounting – w oparciu o alternatywn
metod  zarz dzania kosztami, w tym przypadku w oparciu o rachunek kosztów celu. Celem artyku u jest 
przedstawienie, czym jest analiza wra liwo ci, jaka jest jej rola i jakie wi  si  z ni  efekty/skutki decyzji 
podejmowanych w przedsi biorstwie, ponadto okre lenie roli analizy wra liwo ci w target costing oraz 
umiejscowienie analizy wra liwo ci w lean accounting. Zaprezentowane wyniki porównawcze z przyk ado-
wych bada  pokazuj , jakie zachodz  zale no ci mi dzy np. cen  zbytu a zyskiem przedsi biorstwa. Dzi ki
analizie wra liwo ci mo liwe jest okre lenie ryzyka przy redukcji kosztów ca kowitych produkcji – co skut-
kuje rzeteln  i skuteczn  analiz  kosztów celu (target costing). U yteczno  analizy wra liwo ci wynika z jej 
nadrz dnej roli w uwzgl dnianiu reakcji progu rentowno ci na zmian  wielko ci cen i kosztów. Sam target 
costing ma na celu u atwianie wdra ania szczup ej rachunkowo ci (lean accounting) i umo liwienie sprawne-
go zarz dzania kosztami. 

S owa kluczowe: analiza wra liwo ci, target costing, zysk operacyjny, mar a brutto, jednostkowe koszty 
zmienne 

Wprowadzenie  

Analiza wra liwo ci jest jedn  z bardziej popularnych metod uwzgl dniania ryzyka.  
C. Drury podkre la, e celem analizy wra liwo ci jest wykazanie warto ciowej zmiany 
wyniku przy wykazaniu zmiany pierwotnych planów lub podstawowych za o e  (Drury 
1998: 282–283). Innymi s owy, chodzi o zbadanie, jak zmieniaj  si  koszty zwi zane na 
przyk ad z produkcj , je li zmieni si  jeden z czynników (elementów) w procesie tworzenia 
produktu. Ze wzgl du na istot  i przyj t  metodologi  mówimy o analizie podstawowej 
i zaawansowanej. Pierwszy rodzaj analizy wra liwo ci oparty jest na okre leniu progu 
rentowno ci oraz mar y bezpiecze stwa, za  zaawansowana analiza wra liwo ci w swych 
za o eniach oparta jest na koncepcji d wigni operacyjnej oraz metodach dyskontowych 
takich jak NPV, NPVR, IRR, MIRR czy BCR (Mielcarek 2008: 31–36). Natomiast przy 
uwzgl dnieniu liczby czynników maj cych wp yw na zmienn  zale n  mo emy wyró ni
jedno- oraz wieloczynnikow  analiz  wra liwo ci. 

D enie do redukcji kosztów oraz kontrola i pomiar procesów – jako idea przy wieca-
j ca koncepcji lean accounting („szczup ej rachunkowo ci”) – ma granice op acalno ci,
wyznaczone przez wspomniany próg rentowno ci. Koncepcja „szczup ego” my lenia  
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w kategoriach przedsi biorstwa po raz pierwszy pojawi a si  w Japonii, a jej korzeniami 
by y systemy produkcyjne Toyoty (Yu-Lee 2011: 40). Konieczno  redukcji kosztów, ma-
j ca na celu osi gni cie zysku, doprowadzi a do wykszta cenia szeregu odmian rachunku 
kosztów, w tym równie target costing (rachunku kosztów celu). 

Rachunek kosztów celu – jako alternatywna metoda zarz dzania kosztami – zyska  na 
szczególnej popularno ci podczas recesji panuj cej na rynku japo skim, a dodatkowym 
bod cem ku temu by  wzrost zainteresowania metod  efektywno ci operacyjnej i logistycz-
nej (Maskell, Kennedy 2007: 72). Z biegiem czasu zacz to zastanawia  si  nad konieczno-
ci  przeprowadzenia analizy wra liwo ci przed wprowadzeniem rachunku kosztów 

zmiennych, w celu okre lenia mo liwo ci zwi kszenia lub zmniejszenia warto ci zysku 
operacyjnego po wprowadzeniu target costing.

Celem artyku u jest wyznaczenie miejsca analizy wra liwo ci w target costing, a tak e
umiejscowienie analizy wra liwo ci w lean accounting. Ponadto pokazano – na przyk a-
dowym przedsi biorstwie – jaka jest rola analizy wra liwo ci w badaniu rentowno ci pro-
dukcji ze wzgl du na zmian  wielko ci cen i kosztów oraz wp yw na podejmowanie dzia a
zmierzaj cych do redukcji kosztów. 

Dla okre lenia w d u szej perspektywie czasowej rentowno ci dzia a  przedsi biorstwa 
konieczne jest staranne i dok adne planowanie kosztów oraz jego nieustanne kontrolowa-
nie. Wi e si  z tym potrzeba analizy wp ywu decyzji podj tych w tera niejszo ci na kosz-
ty w przysz o ci. W przypadku lean accounting i target costing taka analiza wra liwo ci
i podatno ci na wprowadzane zmiany w ca ym cyklu produkcyjnym – w ka dej fazie ycia 
produktu – ma szczególne znaczenie przy redukcji ponoszonych kosztów wytwarzania 
produktu czy dzia alno ci przedsi biorstwa, przy zachowaniu rentowno ci.  

1. Target costing i analiza wra liwo ci – przegl d definicji 

W rachunkowo ci spotykamy wiele definicji target costing, jednak adna z nich nie jest 
jednorodna. Wed ug najpopularniejszej definicji, przedstawionej przez R. Coopera  
i S. Slagmuldera, rachunek kosztów celu to „ustrukturyzowane podej cie ukierunkowane na 
okre lenie kosztu w ca ym cyklu ycia produktu. Zaprojektowany wyrób musi by  wygene-
rowany po okre lonym koszcie, aby przedsi biorstwo mog o osi gn  zamierzony poziom 
rentowno ci, gdy produkt b dzie sprzedawany po przewidywanej cenie” (Cooper, Slagmul-
der 1997: 109).  

M. Sakurai definiuje target costing jako „narz dzie zarz dzania kosztami do redukcji 
ca kowitych kosztów produktu w jego cyklu ycia w zakresie produkcji, in ynierii, bada
i rozwoju, marketingu i ksi gowo ci” (Sakurai 1989: 39). 

Z kolei A. Karma ska definiuje go jako „zlogarytmizowane podej cie do okre lenia 
kosztu produktu na etapie przedprodukcyjnym” (Karma ska 2006: 224). Zdaniem autorki, 
target costing ma charakter „odrynkowy, poniewa  determinuje koszt, przy którym pro-
dukt, o okre lonych cechach jako ciowych i walorach funkcjonalno ci, powinien by  wy-
twarzany, aby mo na by o osi gn  satysfakcjonuj cy wytwórc  poziom zysku przy danej 
z góry cenie sprzeda y” (Karma ska 2006: 224–225). 

Nieco inaczej rachunek kosztów celu definiowany jest przez E. Nowaka, który okre la
go jako system zarz dzania produkcj  (Nowak 2003: 225–228). Podkre la on równie , e
niezb dnymi elementami uwzgl dnianymi przez target costing s : rosn ca konkurencja na 
rynku, skrócony okres ycia produktu, oczekiwania klientów wobec oferowanego produktu 
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oraz jego funkcjonalno ci, a tak e cena sprzeda y (Nowak 2003: 225–228). Ponadto target 
costing – jak podkre la to M. Markowska – ukierunkowany jest na redukcj  kosztów oraz 
planowanie zysków przedsi wzi cia osi ganych w ka dym okresie cyklu ycia produktu 
(Markowska 2006: 87). 

Odmienn  definicj target costing przedstawia I. Soba ska, definiuj c go jako „koncep-
cj  umo liwiaj c  rozwój kompleksowego zarz dzania kosztami w przedsi biorstwach
dzia aj cych w warunkach silnej konkurencji, na rynkach globalnych, niezb dny dla osi -
gania celów strategicznych, takich jak przetrwanie i realizowanie zysków w d ugim okre-
sie” (Soba ska 2003: 378). 

H. Herger i A. Krueger definiuj  go jako „zapewniaj ce firmie ca o ciowe podej cie do 
zarz dzania w odniesieniu do wszystkich aspektów rozwoju produktu i planowania kosz-
tów w danych warunkach rynkowych” (Krueger, Herger 2006: 2). W rachunku kosztów 
celu punktem wyj cia jest cena rynkowa. 

Natomiast Y. Moden i K. Hamada podkre laj , e jest to „system wspierania procesu 
redukcji kosztów w fazie tworzenia i projektowania nowego produktu, pe nej zmiany pro-
duktu lub zmiany modelu lustra” (Moden, Hamada 1991: 17). 

Tak wi c rachunek kosztów definiowany jest najcz ciej jako „ogó  dzia a  zmierzaj -
cych do okre lenia procesów zaopatrzenia, produkcji i zbytu, zachodz cych w przedsi -
biorstwie, poprzez uj cie, zgrupowanie i interpretacj  w okre lonych przekrojach kosztów 
w asnych wytworzenia i zbytu produktów przedsi biorstwa mierzalnych w sposób ilo cio-
wy i warto ciowy, za pewien okres, w celu uzyskania mo liwie wszechstronnych informa-
cji potrzebnych do ustalenia wyników i kierowania przedsi biorstwem lub ich zespo em” 
(Nowak, Piechota, Wierzbi ski 2004: 58).

Na podstawie przedstawionych definicji target costing mo na wywnioskowa , e jest 
on systemem wspieraj cym koncepcj  kompleksowego zarz dzania kosztami, skupiaj cym 
uwag  na wszystkich aspektach rozwoju produktu, i zapewnia przy tym osi gni cie progu 
rentowno ci. Próg rentowno ci jest funkcj  za o onej ceny rynkowej i ponoszonych kosz-
tów, a tak e zwi zanego z nim ryzyka. Ocena ryzyka w ka dym przypadku wymaga 
uwzgl dnienia uwarunkowa  rynkowych (konkurencja, oczekiwania klientów, funkcjonal-
no  produktu), jak i mo liwo ci przedsi biorstwa (elastyczno  zarz dzania, zdolno  do 
zmian, wielko  zysku). 

Narz dziem, dzi ki któremu mo emy oceni  ryzyko, jest analiza wra liwo ci cyklu y-
cia produktu w ka dej jego fazie (planowanie, organizacja, produkcja i sprzeda ) – jako 
podatno  na zmiany pierwotnych planów lub podstawowych za o e  (wspominany  
C. Drury).

Nie bez znaczenia jest równie  koncepcja przedstawiona przez W. Gabrusewicza. Autor 
definiuje analiz  wra liwo ci jako „analiz , która polega na badaniu reakcji progu rentow-
no ci, czyli zmiany jego wysoko ci, na zmian  cen i kosztów” (Gabrusewicz 2006: 243). 
W zaproponowanym przez niego uj ciu wykazany zosta  wp yw poszczególnych pojedyn-
czych czynników na zmian  warto ci progu rentowno ci oraz wyznaczonych wielko ciach 
granicznych cen i kosztów, umo liwiaj cych osi gni cie progu rentowno ci na poziomie 
równym 0. Ustali  on równie  stref  bezpiecze stwa dla ka dego z badanych czynników 
z osobna. Ponadto, dzi ki przeprowadzonej przez W. Gabrusewicza analizie, wykazana 
zosta a wra liwo  progu rentowno ci na zmian  poszczególnych zmiennych o 10%. 

Bez wzgl du na sposób definiowania analiza wra liwo ci stanowi metod  okre lenia 
ryzyka, której istot  jest wykazanie zmiany w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: co si
stanie, gdy jeden z czynników ulegnie zmianie warto ciowej? 
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2. Target costing i analiza wra liwo ci – przyk ad zastosowania 

Zaprezentowany poni ej problem stanowi przyk ad analizy wra liwo ci dokonanej na pod-
stawie wielko ci granicznych. 

Za o enia: przedsi biorstwo cukiernicze, który osi ga rednie przychody z jednego 
klienta o warto ci 10 z . Przeci tne jednostkowe koszty zmienne wynosz  4 z , a koszty 
sta e 5 000 z . Produkcja jest jednorodna. 

Tabela 1 

Dane pierwotne miesi czne przedsi biorstwa

A. Dane pierwotne 

1. Planowana liczba klientów 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
2. Jednostkowe koszty zmienne 4 4 4 4 4 4 4 

3. Cena sprzeda y 10 10 10 10 10 10 10 

4. Przychody ze sprzeda y 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 
5. Ca kowite koszty zmienne 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 
6. Mar a brutto 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 
7. Koszty sta e 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

8. Zysk operacyjny –800 –200 400 1000 1600 2200 2800 

9. Mar a jednostkowa 6 6 6 6 6 6 6 
10. Rentowno  jednostkowa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

11. Próg rentowno ci ilo ciowy 833,3333 833,3333 833,3333 833,3333 833,3333 833,3333 833,3333 

12. 
Próg rentowno ci
warto ciowy

8333,333 8333,333 8333,333 8333,333 8333,333 8333,333 8333,333 

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 1 pokazuje zmiany, jakie zachodz  wraz ze wzrostem liczby klientów (wzrost 
sprzeda y) przy zachowaniu przyj tych sta ych za o e . Na podstawie tych zmian mo na 
okre li  zysk operacyjny przedsi biorstwa. Jednocze nie wyliczony zosta  próg rentowno-
ci (ilo ciowy i warto ciowy). 

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy wra liwo ci na podstawie wielko ci
granicznych. 

Na podstawie dokonanych wylicze  dla podanych danych wyj ciowych mo liwe jest 
dokonanie interpretacji miary wra liwo ci zysku na zmian  danego czynnika. W przypadku 
granicznej ceny zbytu stopa wra liwo ci jest najni sza przy planowanej liczbie klientów 
wynosz cej 800 i 900. Oznacza to, e w tym przedziale stopie  oddzia ywania ceny zbytu 
na zysk jest najwi kszy. W przypadku liczby klientów kszta tuj cej si  na poziomie 1200 
i 1300 stopie  wra liwo ci granicznego poziomu ceny jest najwy szy i oznacza, e nie 
musi by  poddany tak szczegó owej kontroli, jak w przypadku czu o ci przy 800 i 900 
klientach. Graniczny poziom cen dla 700, 1000 i 1100 znajduje si  na wzgl dnie czu ym 
poziomie oddzia ywania na zysk. Nieco inaczej wielko ci graniczne kszta tuj  si  w przy-
padku granicznej liczby klientów. W ca ym przedziale, od 700 do 1300 klientów – poza 
liczb  klientów wynosz c  800 – miara wra liwo ci zysku na zmian  liczby klientów nie 
jest wra liwa i nie musi by  poddawana dok adnej kontroli. Szczególnie wysoki stopie
wra liwo ci zauwa alny jest dla 1300 klientów. Podobna sytuacja wyst puje w przypadku 
granicznego jednostkowego kosztu zmiennego oraz granicznych kosztów sta ych.  
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Tabela 2 

Analiza wra liwo ci na podstawie miesi cznych danych  

B.
Analiza wra liwo ci
na podstawie wielko ci
granicznych 

       

1. 
Graniczna cena zbytu.      
Stopie  wra liwo ci

11,14         
11,4% 

10,25         
2,5% 

9,55      
4,5% 

9            
10%

8,54      
14,6% 

8,17     
18,3% 

7,85      
21,5% 

2. 
Graniczna liczba klientów.   
Stopie  wra liwo ci

833,3333   
19,04% 

833,3333   
4,17% 

833,3333   
7,41% 

833,3333  
16,67% 

833,3333  
24,24% 

833,3333  
30,55% 

833,3333   
35,89% 

3. 
Graniczne jednostkowe 
koszty zmienne. Stopie
wra liwo ci

2,86        
28,5% 

3,75      
6,25% 

4,44      
11%

5,00       
25%

5,45          
36,25% 

5,83     
45,75 

6,15      
53,75% 

4. 
Graniczne koszty sta e.     
Stopie  wra liwo ci

4200         
16%

4800      
4%

5400     
8%

6000      
20%

6600     
32%

7200     
44%

7800    
56%

C. D wignia operacyjna 

1. 
Procentowy przyrost 
zysku ze sprzeda y

– 14,29% 12,50% 11,11% 10% 9,09% 8,33% 

2. 
Warto ciowy przyrost 
zysku operacyjnego 

– 600 600 600 600 600 600 

3.  
Procentowy przyrost 
zysku operacyjnego 

– 25%      

4. D wignia operacyjna –5,25 –24 13,5 6 4,12 3,27 2,79 

         
SPRAWDZENIE 99,96% 100,08% 100,04% 100,02% 99,87% 99,90% 100,13% 

ród o: opracowanie w asne.

Je li jednostkowe koszty zmienne zmniejszymy o 10%, zmieni  si  warto ci osi gane 
przez przedsi biorstwo wraz z analiz  wra liwo ci – ilustruje to tabela 3. 

Tabela 3 

Spadek jednostkowych kosztów zmiennych o 10% 

1. Planowana liczba 
klientów

700 800 900 1000 1100 1200 1300 

2. Cena sprzeda y 10 10 10 10 10 10 10 
3. Jednostkowe koszty 

zmienne 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

4. Przychody  
ze sprzeda y

7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 

5. Ca kowite koszty 
zmienne 

2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680 

6. Mar a brutto 4480 5120 5760 6400 7040 7680 8320 
7. Koszty sta e 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
8. Zysk operacyjny –520 120 760 1400 2040 2680 3320 
9. Mar a jednostkowa 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 
10. Rentowno

jednostkowa 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

11. Próg rentowno ci
ilo ciowy

781,25 781,25 781,25 781,25 781,25 781,25 781,25 

12. Próg rentowno ci
warto ciowy

7812,5 7812,5 7812,5 7812,5 7812,5 7812,5 7812,5 
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Analiza  
wra liwo ci

       

1. Graniczna  
cena zbytu.               
Stopa wra liwo ci 

10,74    
7,4% 

9,85     
1,5% 

9,16     
8,4% 

8,60     
14%

8,14      
18,6% 

7,77      
22,3% 

7,45     
25,5% 

2. Graniczna  
liczba klientów.         
Stopa wra liwo ci 

781,25     
11,57% 

781,25   
2,34% 

781,25   
13,19% 

781,25   
21,87% 

781,25    
28,98% 

781,25    
34,89% 

781,25    
39,90% 

3. Graniczne  
jednostkowe  
koszty zmienne.  
Stopa wra liwo ci 

2,86     
20,55% 

3,75     
4,16% 

4,44     
23,33% 

5,00     
38,88% 

5,45      
51,39% 

5,83      
61,94% 

6,15      
70,83 

4. Graniczne  
koszty sta e.        
Stopa wra liwo ci 

4480    
10,4% 

5120    
2,4% 

5760     
15,2% 

6400    
28%

7040      
40,8% 

7680      
53,6% 

8320     
66,4% 

D wignia  
operacyjna

1. Procentowy  
przyrost zysku  
ze sprzeda y

– 14,29% 12,50% 11,11% 10,00% 9,09% 8,33% 

2. Warto ciowy  
przysrost zysku  
ze sprzeda y

– 640 640 640 640 640 640 

3. Procentowy  
przyrost zysku 
operacyjnego 

–             

4. D wignia
operacyjna

–8,62  42,67  7,58  4,57  3,45  2,87  2,51  

         
 SPRAWDZENIE 99,73% 99,85% 99,98% 99,95% 99,98% 100,13 100,15 

ród o: opracowanie w asne.

Dzi ki wyliczeniom przedstawionym w tabeli 3, zauwa alne jest, e wraz ze spadkiem 
jednostkowych kosztów zmiennych zmniejszeniu uleg y równie  ca kowite koszty zmien-
ne, natomiast wzros a mar a brutto oraz zysk operacyjny. Ponadto o 0,4 uleg a zwi kszeniu 
mar a jednostkowa. Zmniejszenie warto ci progu granicznego oznacza, e poziom pokrycia 
kosztów sta ych i zmiennych przedsi biorstwa równie  uleg  zmniejszeniu. Innymi s owy, 
w przypadku zmniejszenia warto ci progu rentowno ci ilo ciowego przedsi biorstwo musi 
sprzeda  mniejsz  liczb  wyrobów, ni  w przypadku danych wyj ciowych z tabeli 1, aby 
wynik finansowy osi gni ty przez przedsi biorstwo wyniós  0. W przypadku progu ren-
towno ci warto ciowego, podana wielko  wskazuje na poziom sprzeda y produkowanych 
wyrobów, aby wynik finansowy przedsi biorstwa wynosi  0 – znajduje si  on równie  na 
ni szym poziomie, ni  w przypadku warto ci progu rentowno ci warto ciowego przedsta-
wionego w tabeli 1. 

Z przeprowadzonej analizy wra liwo ci wynika, e przy liczbie klientów wynosz cej 
800 stopie  oddzia ywania ceny zbytu na zysk przedsi biorstwa jest bardzo wysoki i powi-
nien podlega  dok adnej kontroli. Stopa wra liwo ci w przypadku pozosta ej liczby klien-
tów wykazuje znacznie ni sz  czu o  zysku na zmian  czynnika, jakim jest cena zbytu. 
Podobna sytuacja kszta tuje si  w przypadku granicznej liczby klientów, granicznych jed-
nostkowych kosztów zmiennych oraz granicznych kosztów sta ych. Podobnie jak w przy-
padku przedstawionym w tabeli 1 i 2, tak e w tabeli 3 najmniejsz  wra liwo  zysku na 
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zmian  danego czynnika mo na zauwa y  w przypadku liczby klientów wynosz cej 1200  
i 1300. Warto  kosztów sta ych przybli ona do warto ci przychodów ze sprzeda y odwzo-
rowana jest równie  w wi kszej warto ci d wigni operacyjnej. Oznacza to, e d wignia 
operacyjna najsilniej oddzia uje wówczas na wynik przedsi biorstwa.  

W przypadku okre lenia dodatkowych szczegó owych kosztów zmiennych i przepro-
wadzeniu analizy wra liwo ci z ich udzia em sytuacja uleg aby poprawie. Oznacza to, e
wprowadzenie rachunku kosztów celu oraz wcze niejsze dokonanie analizy wra liwo ci
w przyk adowym przedsi biorstwie przynios oby korzy ci w postaci zwi kszenia zysku 
operacyjnego, mar y brutto oraz mar y jednostkowej. Jedynie w przypadku liczby klientów 
wynosz cej 700 i 800 d wignia operacyjna posiada a ujemn  warto , czego przyczyn
mo e by  ilo  sprzeda y mniejsza od operacyjnego progu rentowno ci, podobnie zysk 
operacyjny mia  ujemn  warto . Istnieje bowiem mo liwo  zmniejszenia si  warto ci
zysku operacyjnego po wprowadzeniu target costing.

3. Analiza wra liwo ci w lean accounting
Koncepcja lean accounting wi e si  z potrzeb  uproszczenia zb dnych i rozbudowanych 
struktur oraz procedur w przedsi biorstwie. Wi kszo  firm, które przeprowadzi y swoj
szczup  transformacj  (lean transformation), wcze niej czy pó niej si ga do rachunku 
kosztów celu (target costing), dzi ki czemu firmy te mog  skoncentrowa  si  na analizie 
warto ci niezb dnych dla klienta – na jego oczekiwaniach zwi zanych z samym produk-
tem, us ug  czy dzia aniem, jak te  jego zastosowaniem i cen . Rachunek kosztów celu 
staje si  narz dziem, które pozwala zrozumie , co jest warto ci  dla klienta i co nale a oby 
jeszcze zrobi , aby ta warto  wzros a. Relacje zachodz ce w danym przedsi biorstwie 
mi dzy lean accounting i target costing mo na uzna  za zale no  funkcyjn , natomiast 
warto ci  tej zale no ci – dla przedsi biorstwa realizuj cego koncepcj lean – jest krótko- 
lub d ugoterminowa stabilno  finansowa. Podejmowane inicjatywy, dotycz ce poprawy 
sprzeda y i marketingu, projektowania produktu, dokonywanych operacji oraz procesów 
logistycznych i administracyjnych, maj  na celu obni enie kosztów do poziomu wyznaczo-
nego progiem rentowno ci.

Z tym wi e si  potrzeba analizy wra liwo ci przedsi biorstwa – struktury, procesu 
produkcji czy dzia alno ci – na wprowadzane zmiany.  

Ze wzgl du na omawianie rachunku kosztów celu jako jednego z rachunków kosztów 
zmiennych wyznaczone zostanie schematyczne miejsce analizy wra liwo ci w target co-
sting oraz na jego przyk adzie umiejscowienie jej przed wprowadzeniem lean accounting
do przedsi biorstwa.  

Samo lean accounting uto samiane jest najcz ciej z koncepcj  redukcji kosztów. Jak 
zasugerowa  Taiichi Ohno, b d cy g ównym twórc  tej idei, „w Toyocie, jak i we wszyst-
kich firmach produkcyjnych zysk mo e by  otrzymany przez redukcj  kosztów” (Yu-Lee 
2011: 40). Ponadto ukierunkowane jest ono na wspieranie szczup ej strategii biznesowej 
(lean enterprise) i umo liwia przej cie na doskonalsze praktyki ksi gowe oraz biznesowe  
w szczup ej przedsi biorczo ci (www.velmontmanufacturingextensioncenter.com: 1). 

Rysunek 1 przedstawia miejsce analizy wra liwo ci w target costing w odniesieniu do 
lean accounting.
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Rysunek 1. Analiza wra liwo ci w target costing i lean accounting 
ród o: opracowanie w asne na podstawie (Maskell, Baggaley 2005: 37). 

Daje si  zauwa y , e przedsi biorstwa, które funkcjonuj  tradycyjnie, koncentruj  si
w swych dzia aniach na kosztach i zyskach. Natomiast przedsi biorstwa funkcjonuj ce
w koncepcji lean zainteresowane s  tworzeniem wi kszej warto ci dla klientów oraz elimi-
nowaniem strat, jakie mog  wyst pi  w ka dym etapie ich dzia alno ci. Dla poprawy  
i usprawnienia dzia alno ci przedsi biorstwa po czenie obu tendencji jest niezwykle u y-
teczne – rachunek kosztów celu stanowi tu podstawow  metod  do stymulowania warto ci
danego produktu dla klienta i eliminacji strat w ca ym strumieniu warto ci. 

Rysunek 2 przedstawia model target costing przy uwzgl dnieniu nadrz dnej roli analizy. 
Dzi ki modelowi zaprezentowanemu na rysunku 2 mo liwe jest przeanalizowanie etapu 

wdra ania target costing przy uwzgl dnieniu analizy wra liwo ci – dla przedsi biorstwa 
realizuj cego koncepcj lean accounting. Bez w tpienia przeprowadzenie analizy wra li-
wo ci przed wdro eniem do przedsi biorstwa alternatywnej metody zarz dzania kosztami, 
jak  jest target costing, pozwoli okre li , czy redukcja kosztów (g ównie zmiennych) po-
zwoli przedsi biorstwu osi gn  wy sze przychody ze sprzeda y oraz wy szy zysk opera-
cyjny. Istnieje bowiem mo liwo  zmniejszenia si  warto ci zysku operacyjnego po wpro-
wadzeniu target costing.
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Rysunek 2. Model target costing przy uwzgl dnieniu analizy wra liwo ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie (Soba ska 2003: 378–384; Karma ska 2006: 224–225). 

Uwagi ko cowe

Analiza wra liwo ci, jako jedna z metod uwzgl dniania ryzyka w funkcjonowaniu przed-
si biorstwa, powinna odgrywa  istotn  rol  w rachunku kosztów celu (target costing)
– w ka dym etapie cyklu ycia produktu (zarz dzania kosztami podczas projektowania, 
produkcji, badaniach i rozwoju). atwo jest wtedy okre li , w jakim stopniu ceny zbytu 
oddzia uj  na wielko  zysku przedsi biorstwa – jaka jest czu o  zysku na zmiany tego 
wybranego czynnika, a tak e jaka jest jego czu o  przy zmianie jednostkowych kosztów 
zmiennych oraz liczby klientów. Na podstawie tej analizy mo na tak e okre li  rentowno
produktu w zale no ci od zmian ilo ciowo-warto ciowych – jako funkcj  ceny rynkowej, 
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pozwalaj cej na stymulowanie wielko ci sprzeda y – przy zachowaniu progu rentowno ci
co najmniej na poziomie równym 0. Dzi ki analizie mo liwe jest okre lenie ryzyka przy 
redukcji kosztów ca kowitych produkcji. 

W przypadku lean accounting analiza wra liwo ci jest niezb dnym elementem do okre-
lenia rachunku kosztów celu, które jakby stymuluj  zysk przedsi biorstwa przy zachowa-

niu rentowno ci (wyznaczonego wyliczonym progiem rentowno ci). Lean accounting
oczekuje elastyczno ci i szybko ci w podejmowaniu decyzji i dzia a  w ca ym cyklu ycia 
produktu – za cen  utrzymania zysku i rentowno ci produktu. A to wymaga rzetelnej i sku-
tecznej analizy kosztów celu (target costing) – tym samym wykorzystania metody analizy 
wra liwo ci.
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THE ROLE OF SENSIVITY ANALYSIS IN TARGET COSTING AND ITS PLACE  
IN LAEN ACCOUNTING 

Abstract: The aim of this paper is a sensitivity analysis and to define its role in the Target Costing. The latter 
part is made in an attempt to place the Lean Accounting – using an alternative method to manage costs, in this 
case, on the basis of the cost accounting. The purpose of this article is to present what is the sensitivity analy-
sis, what is its role and how it related to the effects/consequences of decisions made in the company. In addi-
tion, the role of sensitivity analysis in the Target Costing and location sensitivity analysis in Lean Accounting. 
Presented comparative results of the sample tests show that there are relationships between eg selling price 
and profit enterprise. Due to the sensitivity analysis it is possible to determine the risk, while reducing the to-
tal cost of production – resulting in a reliable and cost effective analysis of target (Target Costing). The use-
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fulness of sensitivity analysis results from its pivotal role in addressing the breakeven response to change the 
size of prices and costs. Sam Target Costing is designed to facilitate the implementation of Lean Accounting 
(Lean Accounting) and enable the efficient management of costs. 

Keywords: Sensitivity Analysis, Target Costing, operating income, gross margin, unit variable costs.
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