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Wstêp
Analiza kosztów wed³ug miejsc ich powstawania, zamiennie nazywanych mpk lub centrami kosztów, ma ogromne znaczenie dla poprawnego prowadzenia rachunku kosztów. Klasyfikacja ta wykorzystywana
jest do wielu istotnych zadañ realizowanych zarówno w ramach rachunkowoœci finansowej, jak i zarz¹dczej. Wyznaczaj¹c mpk w konkretnym
przedsiêbiorstwie, warto jest zatem uwzglêdniæ wymogi obu tych systemów. Rozwi¹zanie takie pozwoli na zintegrowanie rachunkowoœci finansowej oraz zarz¹dczej i wpisuje siê w aktualnie obowi¹zuj¹ce trendy.
Celem artyku³u jest identyfikacja regu³ wyznaczania centrów kosztów oraz wskazanie ró¿nic w podejœciu do tego zadania wystêpuj¹cych
w rachunkowoœci finansowej i zarz¹dczej. Opracowanie to powsta³o na
podstawie studiów literatury oraz analizy dokumentów Ÿród³owych
z przedsiêbiorstw (planów kont).

1. Kryteria identyfikacji centrów kosztów
Wed³ug I. Sobañskiej [2009, s. 102] miejscem powstawania kosztów
mo¿e byæ jednostka organizacyjna przedsiêbiorstwa oraz istotne w jej
funkcjonowaniu stanowiska, takie jak linie produkcyjne, gniazda maszyn
czy brygady pracowników. E. Nowak [1996, s. 78] do kryteriów identyfikacji mpk dodaje zakres odpowiedzialnoœci i stwierdza, ¿e oœrodkiem kosztów mo¿na okreœliæ czêœæ przedsiêbiorstwa, której kierownik odpowiada za koszty. J. Gierusz [2007, s. 475] wzbogaca czynniki wyznaczania
mpk o aspekty kontroli oraz analizy i podaje nastêpuj¹c¹ definicjê: „pod
pojêciem miejsca powstawania kosztów (mpk) rozumie siê wydzielone
w przedsiêbiorstwie zakresy dzia³alnoœci, których koszty s¹ przedmiotem
kontroli, to jest ewidencji i analizy”. Podzia³ jednostki na centra kosztów
jest wiêc procesem z³o¿onym i nie odbywa siê wed³ug jednego kryterium
analizy danych o kosztach. Okreœlaj¹c zasady wyznaczania mpk, w pierwszej kolejnoœci nale¿y zatem ustaliæ wymogi stawiane przed t¹ klasyfika*
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cj¹. Centrum kosztów jest to obiekt, dla którego identyfikuje siê jego indywidualne koszty na potrzeby:
1) przeprowadzenia procesu kalkulacji,
2) okreœlenia rentownoœci,
3) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koszty.
Podzia³ kosztów wed³ug oczekiwañ kalkulacji ma za zadanie odpowiednie obci¹¿enie nimi wykonywanych produktów1. W ciê¿ar kosztów
kalkulowanego obiektu zaliczyæ nale¿y tylko koszty zasobów uczestnicz¹cych w jego wytworzeniu. Ide¹ wyznaczenia mpk jest tu wp³yw kosztów na proces kalkulacji, w szczególnoœci fazowej. Pozwala to na ustalenie kosztów produktów, uwzglêdniaj¹c tylko czynnoœci tych zasobów,
jakie realizowa³y konkretne dzia³ania w zwi¹zku z ich wytworzeniem
[Kiziukiewicz 2003, s. 203; Wiatrak, 2003, s. 12]. Niew³aœciwe jest zatem
prowadzenie kalkulacji na podstawie kosztów ³¹cznych wielu zasobów
zgrupowanych w jednym mpk, gdzie:
1) nie ka¿dy zasób realizuje dzia³ania na rzecz obci¹¿anych obiektów,
2) zakres czynnoœci pojedynczych zasobów wykonywanych na rzecz
kalkulowanych obiektów nie jest jednakowy,
3) wartoœæ kosztów poszczególnych zasobów wykorzystywanych do
produkcji konkretnych produktów ró¿ni siê,
4) koszty zasobów maj¹ istotn¹ wartoœæ maj¹c¹ wp³yw na wynik kalkulacji.
W przypadku gdy wystêpuje zaprezentowana sytuacja oraz brak jest
identyfikacji szczegó³owych centrów kosztów, pojawia siê naganne w rachunkowoœci zjawisko subsydiowania skroœnego kosztów [Chalastra,
2012, s. 159–184]. Dobrym wzorcem wydzielania mpk wed³ug kryterium
kalkulacji s¹ zatem regu³y rachunku kosztów dzia³añ ABC [Szychta, 2002,
s. 158]. Zasady identyfikacji mpk wed³ug wymogów kalkulacji prezentuje
rysunek 1.
Koszty mpk skonfrontowaæ mo¿na z przychodami, które s¹ przez nie
generowane. Pozwoli to na wyznaczenie ich rentownoœci. Informacje te
wykorzystywane mog¹ byæ w celu podejmowania decyzji o posiadaniu,
restrukturyzacji czy likwidacji konkretnych zasobów. Wynika to z wa¿nego za³o¿enia mówi¹cego o tym, ¿e w przedsiêbiorstwie istnieæ powinny
tylko zasoby rentowne. W przeciwnym przypadku nale¿y je zlikwido1
Sformu³owanie produktów w kontekœcie pracy dotyczy wszystkich obiektów obci¹¿anych kosztami w procesie kalkulacji. Mog¹ byæ to wyroby gotowe, produkcja niezakoñczona czy œrodki trwa³e w budowie itp.
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Rysunek 1. Regu³y identyfikacji centrów kosztów wed³ug wymogów
kalkulacji

ród³o: Opracowanie w³asne.

waæ, a uzyskany kapita³ zainwestowaæ w inne dochodowe przedsiêwziêcia. Zamiast utrzymywaæ nierentowne zasoby warto korzystaæ
z us³ug obcych. Analizuj¹c dochód centrów kosztów, koniecznie nale¿y
uwzglêdniæ jego wszystkie koszty, w tym zwi¹zane z us³ugami wewnêtrznymi oraz ryzykiem korzystania z us³ug kooperantów. Innym zastosowaniem informacji o rentownoœci zasobów s¹ systemy motywacyjne. Wed³ug poprawnych regu³ motywacji pracowników premiowaæ
nale¿y od wyników przez nich osi¹ganych. Aby wyznaczyæ dochód mpk,
gdy znane s¹ koszty, nale¿y zidentyfikowaæ jego przychody. Mog¹ one
byæ realne lub potencjalne. W pierwszym przypadku s¹ to rzeczywiste
przychody ze sprzeda¿y dokonywane dla podmiotów zewnêtrznych.
Podlegaj¹ one rejestracji przez system rachunkowoœci finansowej. Identyfikuj¹c mpk, koniecznie zatem nale¿y, gdy tylko jest to mo¿liwe, ewidencjonowaæ dla nich nie tylko koszty, ale i przychody. Sprzeda¿ danego
centrum kosztów mo¿e byæ równie¿ potencjalna. Nie s¹ to rzeczywiste
przychody wyznaczane zgodnie z regu³ami rachunkowoœci finansowej.
Przychody potencjalne ustala siê jak dla dzia³alnoœci zaliczanej do katego-
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rii œwiadczeñ wewnêtrznych realizowanej wy³¹cznie na potrzeby w³asne.
Drugim kryterium ich identyfikacji jest wykonywanie czynnoœci porównywalnych z us³ugami dostêpnymi na zewnêtrznym rynku. W tym miejscu zaznaczyæ nale¿y, ¿e istnieje pewna grupa centrów kosztów, dla których nie mo¿na ustaliæ wiarygodnych przychodów, nawet potencjalnych.
Spowodowane jest to specyfik¹ dzia³alnoœci tych jednostek. Iloœæ tego rodzaju centrów oraz wartoœæ ich kosztów jest jednak znikoma w skali
ca³ego przedsiêbiorstwa. Przychód potencjalny wyznacza siê, analizuj¹c,
jakie efekty uzyska firma, sprzedaj¹c dan¹ us³ugê wykonywan¹ przez
centrum kosztów odbiorcom zewnêtrznym. Innym podejœciem jest analiza, jakie koszty poniesie przedsiêbiorstwo, korzystaj¹c z równowa¿nej
us³ugi obcej [Wiatrak, 2003, s. 12]. Porównuj¹c koszty konkretnego mpk
z przychodami ustalonymi zgodnie z powy¿szymi regu³ami, wyznacza
siê jego rentownoœæ potencjaln¹. Przyk³ad ustalania takiej rentownoœci
prezentuje tablica 1.
Tablica 1. Wyznaczenie rentownoœci potencjalnej mpk na przyk³adzie dzia³u
personalnego
Pozycja analizy

Wartoœæ

Koszty dzia³u personalnego razem

1000

Iloœæ osób obs³ugiwanych przez dzia³ personalny
(bez pracowników dzia³u personalnego)

100

Koszt na jednego obs³ugiwanego pracownika

10

Cena rynkowa za us³ugê obs³ugi jednego pracownika oferowana
przez firmê obc¹ (w tym samym standardzie jakoœciowym)

12

Potencjalne koszty korzystania z us³ugi obcej = przychód
potencjalny dzia³u personalnego (iloœæ osób × cena rynkowa za
osobê)

1200

Zysk potencjalny dzia³u personalnego

200

ród³o: Opracowanie w³asne.

Oba analizowane kryteria identyfikacji mpk nie s¹ w pe³ni to¿same.
Otó¿ proces kalkulacji wykonywany mo¿e byæ do poziomu kosztu wytworzenia. Regu³y analizy rentownoœci (potencjalnej i rzeczywistej) obj¹æ
mog¹ natomiast szerszy obszar funkcjonowania firmy. Wed³ug tego kryterium centra kosztów powinny byæ wyznaczane dodatkowo w zakresie
kosztów okresu. Regu³¹ ich identyfikacji w tym przypadku jest istotnoœæ
kosztu zasobu a nie jego udzia³ w kalkulacji. Dodatkowo proces kalkulacji
mo¿e byæ wykonany na podstawie zbiorczych pozycji obejmuj¹cych kilka
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szczegó³owych mpk. Przyk³adowo, w ramach kosztów ogólnowydzia³owych sta³ych zidentyfikowane mog¹ byæ takie mpk, jak:
1) administracja wydzia³u,
2) grupa pracowników remontowych wydzia³u,
3) wspólna infrastruktura transportowa wydzia³u.
Taka szczegó³owoœæ identyfikacji mpk ma na celu okreœlenie rentownoœci tych zasobów. W ramach kalkulacji, je¿eli te centra kosztów:
1) nie s¹ zasobami o istotnych z punktu widzenia kalkulacji kosztach,
2) realizuj¹ zadania o niewielkich kosztach pojedynczych czynnoœci, których nie mo¿na zestandaryzowaæ,
3) koszty wykonywanych œwiadczeñ przez te centra na rzecz innych
mpk wydzia³u s¹ porównywalne,
4) zasoby te nie œwiadcz¹ us³ug poza w³asny wydzia³,
mog¹ byæ rozliczane wspólnie w sposób, gdzie nie ewidencjonuje siê zakresu wykonywanych przez nie indywidualnych czynnoœci – zgodne jest
to z regu³¹ istotnoœci. Metoda ta polega na sumowaniu kosztów takich
szczegó³owych mpk na koncie zbiorczym, a nastêpnie wspólnym ich rozliczeniu. Nie prowadzi siê w tym przypadku rozliczenia indywidualnych
centrów kosztów z powodu du¿ej pracoch³onnoœci. Ze wzglêdu na niewielk¹ wartoœæ tych kosztów oraz porównywalny zakres dzia³añ wykonywanych na rzecz obci¹¿anych obiektów nie wp³ywa to na wynik kalkulacji. Omawiane mpk identyfikuje siê jednak jako pozycje analityczne
w celu wyznaczenia ich indywidualnych kosztów. Ma to s³u¿yæ:
1) lepszemu zaplanowaniu bud¿etu,
2) ustaleniu rentownoœci potencjalnej zasobów,
3) mo¿liwoœci wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koszty mpk.
Przyk³ad identyfikacji tego rodzaju mpk prezentuje rysunek 2.
Oba podejœcia identyfikacji mpk bêd¹ identyczne tylko w przypadku, gdy:
1) kalkulacja przeprowadzona zostanie wed³ug rachunku kosztów
pe³nych,
2) zastosowana do tego bêdzie metoda rachunku kosztów dzia³añ ABC,
w której rozliczane bêd¹ indywidualnie koszty wszystkich zasobów.
W praktyce jednak takie rozwi¹zania nie s¹ polecane, gdy¿:
1) jest to pracoch³onny i kosztowny proces [Sobañska, 2010, s. 108],
2) taki stopieñ szczegó³owoœci ze wzglêdów istotnoœci nie jest wymagany zarówno w ramach rachunkowoœci finansowej, jak i zarz¹dczej.
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Rysunek 2. Przyk³ad identyfikacji mpk na potrzeby ustalenia ich
potencjalnej rentownoœci bez wykorzystania uzyskanych informacji
szczegó³owych w procesie kalkulacji

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie przedstawionych wniosków stwierdziæ mo¿na zatem,
¿e kryterium okreœlania rentownoœci zasobów szerzej podchodzi do identyfikacji mpk ni¿ regu³y kalkulacji.
Zakres odpowiedzialnoœci jest kolejnym kryterium identyfikowania
centrów kosztów, które nie zawsze bywa to¿same z dotychczas omawianymi [Gierusz, 2001, s. 115; Leszczyñski, Wnuk, 1999, s. 12]. Wed³ug
tu stawianych wymagañ analiza mo¿e byæ przeprowadzona w jeszcze
bardziej szczegó³owy sposób. Przyk³adowo, na potrzeby kalkulacji czy
ustalenia rentownoœci posiadanych zasobów wystarczaj¹ce jest wydzielenie jednorodnych grup pracowniczych lub zespo³ów urz¹dzeñ. Wyst¹piæ mo¿e jednak sytuacja, gdy liczebnoœæ takiej grupy pracowników
bêdzie znaczna. W celu usprawnienia zarz¹dzania podzielona zostanie
ona na mniejsze podgrupy. Podobna sytuacja dotyczyæ mo¿e sprzêtu
technicznego. Za ka¿dy z takich szczegó³owych zasobów osobowych czy
technicznych mo¿na bêdzie wówczas wyznaczyæ inn¹ osobê odpowiedzialn¹. Dane o ich kosztach mog¹ byæ wykorzystywane do procesu motywacyjnego [Riffin, 1997, s. 457; Szychta, 1999, s. 591–592]. Wymaga to
zatem utworzenia stosownych mpk bardziej szczegó³owych ni¿ oczekuj¹
tego regu³y kalkulacji czy ustalania rentownoœci zasobów. Przyk³ad identyfikacji tego rodzaju mpk prezentuje rysunek 3.
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Rysunek 3. Ró¿nice w szczegó³owoœci identyfikacji mpk na potrzeby
przeprowadzenia kalkulacji i wyznaczenia rentownoœci zasobów

ród³o: Opracowanie w³asne.

2. Rodzaje centrów kosztów
Wed³ug zaprezentowanych regu³ centrami kosztów mog¹ byæ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

jednorodne œrodki techniczne,
jednorodne grupy pracownicze,
koszty wspólne jednostek organizacyjnych,
komórki organizacyjne,
wydzielone zadania,
rodzaje dzia³alnoœci,
zlecenia produkcyjne.

Jednorodne œrodki techniczne – do tej kategorii zaliczyæ nale¿y maszyny lub zespo³y jednorodnych urz¹dzeñ wykonuj¹cych tê sam¹ czynnoœæ zgodnie z koncepcj¹ rachunku kosztów dzia³añ ABC. Mog¹ byæ to
linie – maszyny produkcyjne, œrodki transportu, oprzyrz¹dowanie, budynki czy sprzêt informatyczny. Zakwalifikowaæ tu nale¿y równie¿ oprogramowanie specjalistyczne. Ró¿ni siê ono od œrodków technicznych wirtualnym charakterem oraz klasyfikacj¹ jako wartoœæ niematerialna
i prawna a nie œrodek trwa³y. W ciê¿ar kosztów analizowanego mpk
wchodziæ mog¹ równie¿ koszty pracowników. Sytuacja taka wyst¹pi, gdy
funkcjonowanie œrodków technicznych wymaga sta³ej obs³ugi konkretnie
przypisanych do tego osób. W zale¿noœci od przypadku wyst¹pi¹ wówczas techniczne lub osobowo-techniczne mpk.
Jednorodne grupy pracownicze – uj¹æ nale¿y tu koszty pracowników
o porównywalnych kwalifikacjach, wyposa¿eniu oraz p³acach. Tego rodzaju mpk obejmowaæ powinno wszystkie koszty danej grupy, pocz¹w-
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szy od p³ac i ich pochodnych, szkolenia, a¿ po wykorzystywane œrodki
techniczne, gdzie indziej nieujête.
Koszty wspólne jednostek organizacyjnych – obejmuj¹ nak³ady zwi¹zane z utrzymaniem obs³ugi oraz infrastruktury wspólnej dla zasobów
bezpoœrednio realizuj¹cych zadania na rzecz innych mpk lub produktów
wymienionych powy¿ej. Podzieliæ mo¿na je na poziomy, takie jak: oddzia³owe, wydzia³owe czy ogólnoprodukcyjne.
Komórka organizacyjna – mo¿e byæ samodzielnym mpk wówczas,
gdy w jej strukturach nie wystêpuj¹ zasoby zaprezentowane powy¿ej. Zazwyczaj dotyczy to przypadków dzia³ów o mniejszych kosztach utrzymania. W przeciwnym wypadku koszty komórki organizacyjnej podzielone zostaæ powinny na wymienione mpk.
Wydzielone zadania – pod tym pojêciem nale¿y uj¹æ przedsiêwziêcia, których koszty bêd¹ oddzielone od mpk, jakimi s¹ realizuj¹ce je komórki organizacyjne. Zadania takie mog¹ byæ wykonywane przez jeden
lub kilka dzia³ów. Celem identyfikacji kosztów takich projektów jest:
1) wyznaczenie indywidualnych kosztów ze wzglêdu na ich istotnoœæ,
2) mo¿liwoœæ wyznaczenia osoby odpowiedzialnej,
3) odmienne zasady i kierunki rozliczania w procesie kalkulacji kosztów
projektów oraz komórek organizacyjnych.
Zadaniami wydzielonymi mog¹ byæ:
1) remonty,
2) akcje promocyjne,
3) projekty o charakterze badañ i rozwoju,
4) inwestycje realizowane systemem gospodarczym,
5) projekty restrukturyzacyjne.
Przyk³ad takiej sytuacji prezentuje rysunek 4.
Rodzaje dzia³alnoœci – do tej kategorii zaliczyæ nale¿y koszty zwi¹zane z okreœlonymi jednorodnymi rodzajami dzia³alnoœci, takimi jak koszty
zakupu czy sprzeda¿y. W przeciwieñstwie do poprzednich przyk³adów
mpk obejmuj¹ one koszty zwi¹zane z realizacj¹ okreœlonych funkcji a nie
utrzymaniem posiadanych zasobów. Kolejn¹ ró¿nic¹ w tym przypadku
wzglêdem innych kategorii mpk jest fakt, ¿e te centra kosztów mog¹ dotyczyæ obiektów niestanowi¹cych integralnej czêœci przedsiêbiorstwa. Stan
ten polega na ponoszeniu kosztów na rzecz zewnêtrznych wzglêdem firmy podmiotów, jakimi mog¹ byæ klienci, dostawcy czy rejony geograficzne. Koszty zakupu podzielone mog¹ zostaæ na szczegó³owe mpk
wed³ug takich kryteriów analizy, jak:
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Rysunek 4. Przyk³adowe ró¿nice w kierunkach rozliczania kosztów mpk
– komórka organizacyjna oraz realizowane przez ni¹ zadania

ród³o: Opracowanie w³asne.

1) kierunki realizacji dostaw (kraj, zagranica),
2) dostawcy (pojedynczy dostawcy lub ich jednorodne grupy),
3) metody realizacji dostaw (transport samochodowy, kolejowy, w³asny
lub obcy),
4) produkty.
Powy¿szy podzia³ ma za zadanie:
1) indywidualne ujêcie odpowiednich kosztów w kalkulacji,
2) planowanie bud¿etu z uwzglêdnieniem kierunków dostaw i planów
produkcji,
3) ustalenie zakresów odpowiedzialnoœci.
Koszty sprzeda¿y równie¿ podlegaæ mog¹ podzia³owi na szczegó³owe mpk. W pierwszej kolejnoœci nale¿y zdywersyfikowaæ je wed³ug zale¿noœci od dzia³u tworz¹cego, jakim mog¹ byæ marketing oraz sprzeda¿.
Pozwoli to na identyfikacjê zakresów odpowiedzialnoœci za te koszty.
W nastêpnej fazie podzielone powinny byæ one na koszty sta³e i zmienne
[Gierusz, 2007, s. 490–491]. Ma to na celu zastosowanie w³aœciwych metod
planowania oraz analizy ich poziomu wzglêdem zakresu dzia³alnoœci.
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Dodatkowo warto analizowane koszty podzieliæ wed³ug strategicznych
kierunków sprzeda¿y. Wydzieliæ zatem mo¿na koszty sprzeda¿y wed³ug
rynków zbytu, kana³ów dystrybucji, rodzajów klientów czy produktów.
Nale¿y w tym przypadku zastosowaæ regu³ê analiz wielowymiarowych.
Polega ona na jednoczesnym identyfikowaniu kosztów wed³ug kilku
kryteriów. Dzia³ania te pozwalaj¹ na wykorzystanie takich szczegó³owych informacji w ka¿dym przekroju analizy do:
1) procesu kalkulacji przeprowadzonej dla konkretnego wymiaru analizy,
2) ustalenia rentownoœci dzia³alnoœci,
3) wyznaczenia zakresów odpowiedzialnoœci za koszty,
4) wykorzystania na cele motywacyjne,
5) planowania bud¿etu z uwzglêdnieniem kierunków sprzeda¿y i zakresu dzia³añ.
Zaprezentowane powy¿ej rodzaje mpk powinny mieæ identyfikowane oddzielnie koszty sta³e oraz zmienne – jeœli jest to uzasadnione ze
wzglêdu na aspekt istotnoœci. Zadanie to wykonaæ mo¿na poprzez wydzielenie odrêbnych centrów kosztów dla ka¿dej z tych kategorii. Utworzone zostan¹ przyk³adowo takie mpk, jak: koszty ogólnowydzia³owe
sta³e oraz zmienne czy koszty linii produkcyjnej sta³e i zmienne. Taki podzia³ kosztów poœrednich z zakresu ustalania kosztu wytworzenia dla
niektórych przedsiêbiorstw wynika z uregulowañ obowi¹zuj¹cych w zakresie rachunkowoœci finansowej (art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci
czy MSR 2). Firmy niepodlegaj¹ce pod ten rygor równie¿ mog¹ stosowaæ
taki wariant identyfikacji kosztów. Jest to jak najbardziej polecane rozwi¹zanie, gdy¿ poprawia jakoœæ informacji generowanych przez rachunkowoœæ oraz u³atwia zarz¹dzanie kosztami. Identyfikacja na oddzielnych
mpk kosztów obu tych kategorii pozwala na zastosowanie odmiennych
regu³ ich rozliczeñ w procesie kalkulacji. Koszty wydzia³owe sta³e rozliczane s¹ wed³ug regu³y normalnej zdolnoœci produkcyjnej. Zasada ta polega na obci¹¿aniu kalkulowanych obiektów kosztami adekwatnymi do
stopnia wykorzystania zdolnoœci produkcyjnej. Identyfikuje siê w tym
przypadku koszty niewykorzystanego potencja³u, które nie s¹ zaliczane
w ciê¿ar kosztów wytworzenia kalkulowanych obiektów. Koszty wydzia³owe zmienne obci¹¿aj¹ natomiast w ca³oœci obiekty kalkulacji, takie
jak wytwarzane produkty – nie wystêpuj¹ tu koszty niewykorzystanego
potencja³u. Zaprezentowane ró¿nice w sposobie rozliczania tych kosztów
ilustruje rysunek 5.
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Rysunek 5. Ró¿nice w rozliczaniu mpk kosztów wydzia³owych sta³ych
i zmiennych na przyk³adzie linii produkcyjnej

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wydzielenie odrêbnych mpk dla kosztów wydzia³owych sta³ych
i zmiennych ma równie¿ na celu u³atwienie identyfikacji zakresu odpowiedzialnoœci. Za koszty wydzia³owe zmienne zazwyczaj odpowiedzialny jest kierownik danego mpk. Nie mo¿na jednak tak jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e osoba ta jest te¿ odpowiedzialna za wszystkie koszty wydzia³owe sta³e. Dywersyfikacja ta wykorzystywana jest równie¿ w procesie bud¿etowania. Koszty wydzia³owe zmienne planuje siê oraz analizuje dane rzeczywiste z uwzglêdnieniem zakresu wykonanych zadañ.
Regu³y tej nie nale¿y jednak zastosowaæ w odniesieniu do kosztów wydzia³owych sta³ych.
Zlecenia produkcyjne – w przeciwieñstwie do powy¿szych przyk³adów s¹ obiektami, na rzecz których odnosi siê koszty, które dalej nie
podlegaj¹ rozliczaniu na inne mpk. W tym przypadku mpk mo¿e byæ partia produkcyjna, pojedynczy kontrakt lub jego czêœæ. Celem identyfikacji
tego rodzaju mpk jest wyznaczenie jego kosztów, co pozwala na:
1) ustalenie rentownoœci zlecenia,
2) ujêcie wartoœci zlecenia w kategorii kosztu wytworzenia lub aktywów
– produkcja niezakoñczona czy wyroby gotowe w magazynie,
3) wyznaczenie zakresu odpowiedzialnoœci za koszty kierownika zlecenia,
4) wykorzystanie w celach motywacyjnych.
Centrum kosztów mo¿e byæ obiekt nale¿¹cy do danego podmiotu
lub przez niego kontrolowany Przyk³adem s¹ tu w³asne lub wynajête
œrodki trwa³e czy pracownicy danej firmy. Mog¹ byæ to równie¿ obiekty
spoza jednostki, takie jak: rynki zbytu czy zaopatrzenia lub pracownicy
z obcych przedsiêbiorstw.
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3. Ró¿nice w identyfikacji mpk wed³ug regu³ rachunkowoœci
finansowej i zarz¹dczej
Odmiennoœci w zakresie identyfikacji mpk pomiêdzy systemami rachunkowoœci finansowej i zarz¹dczej dotycz¹:
1) obszarów wyznaczania (koszty wytworzenia czy okresu),
2) kryteriów identyfikacji (kalkulacja, analiza rentownoœci, ustalenie zakresów odpowiedzialnoœci).
Ró¿nice w podejœciu do wyznaczania mpk przez rachunkowoœæ finansow¹ i zarz¹dcz¹ prezentuje tablica 2.
W rachunkowoœci finansowej szczegó³owe centra kosztów wyznacza
siê dla zasobów charakteryzuj¹cych siê jednoczeœnie nastêpuj¹cymi cechami:
1) koszty ich obci¹¿aj¹ koszty wytworzenia lub aktywa w postaci produkcji niezakoñczonej, œrodki trwa³e w budowie czy podobne przedsiêwziêcia,
2) wartoœæ ich kosztów ma wp³yw na wynik kalkulacji – wed³ug zasady
istotnoœci.
Tablica 2. Ró¿nice w regu³ach identyfikacji mpk w rachunkowoœci
finansowej i zarz¹dczej
Cele identyfikacji mpk
Przeprowadzenie
procesu kalkulacji

Rachunkowoœæ Rachunkowoœæ
finansowa
zarz¹dcza

do poziomu kosztu
wytworzenia

X

X

do poziomu kosztu
ca³kowitego

–

X

Okreœlenie rentownoœci posiadanych
zasobów

–

X

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za
koszty

–

X

ród³o: Opracowanie w³asne.

W rachunkowoœci zarz¹dczej z podanych w tablicy 2 regu³ nie obowi¹zuje pierwsza cecha. Identyfikuje siê tu zatem mpk równie¿ w obszarach [Kotapski, 2005]:
1) kosztów sprzeda¿y,
2) kosztów ogólnego zarz¹du.
Ró¿nica ta wynika z zasad ustalania wartoœci kosztów wytworzenia
w celu sporz¹dzenia kalkulacyjnego rachunku zysków i strat oraz wy-
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znaczenia aktywów. W ramach rachunkowoœci finansowej na pozycje te
nie odnosi siê kosztów okresu. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzenia
kalkulacji z ich wykorzystaniem. Mog¹ byæ one identyfikowane jako pozycje zbiorcze i tak prezentowane w kalkulacyjnym wariancie rachunku
zysków i strat. W rachunkowoœci zarz¹dczej ograniczenie to nie wystêpuje. Proces kalkulacji, w zale¿noœci od przyjêtych ustaleñ, mo¿e byæ wykonywany wed³ug regu³y rachunku kosztów pe³nych, gdzie rozliczane s¹
koszty ogó³u zasobów. Przyk³adem takiej sytuacji jest rachunek kosztów
pe³nych przeprowadzony metod¹ ABC, gdzie czêsto dokonuje siê odniesienia na produkty kosztów zasobów zaliczanych do kosztów okresu.
W rachunkowoœci finansowej nie jest wa¿na rentownoœæ poszczególnych
zasobów. Z tego powodu to kryterium identyfikacji mpk nie wystêpuje
w tym systemie. Nie ma zatem potrzeby wyznaczania szczegó³owych
mpk, gdy:
1) kilka zasobów w procesie kalkulacji rozliczanych jest wed³ug takich
samych regu³,
2) zasoby wystêpuj¹ w kategorii kosztów okresu.
W pierwszym przypadku, je¿eli w ramach kosztów wydzia³owych
sta³ych:
1) istniej¹ zasoby o istotnych z punktu widzenia analizy rentownoœci
kosztach, takich jak grupa pracowników remontowych czy œrodki
transportu,
2) koszty ich dzia³añ na rzecz innych obci¹¿anych mpk s¹ relatywnie porównywalne,
to wed³ug rachunkowoœci finansowej wystarczaj¹ce jest utworzenie
jednego zbiorczego centrum kosztów obejmuj¹cego wszystkie te zasoby
razem i wspólne jego rozliczenie. W rachunkowoœci zarz¹dczej, jeœli zasoby te charakteryzuj¹ siê istotnymi kosztami, to zalecane jest identyfikowanie dla nich szczegó³owych mpk, pomimo ¿e w procesie kalkulacji
zostan¹ rozliczone zbiorczo. Podobna sytuacja wystêpuje w kategorii kosztów okresu. W rachunkowoœci finansowej ze wzglêdu na fakt nieujmowania ich w procesie ustalania kosztu wytworzenia nie ma potrzeby
szczegó³owej identyfikacji mpk. Przeciwnie jest natomiast w rachunkowoœci zarz¹dczej. Celem wydzielania takich analitycznych centrów kosztów, pomimo ¿e nie uczestnicz¹ one w procesie kalkulacji, jest ustalenie
ich rentownoœci. Kolejn¹ ró¿nic¹ jest identyfikacja zakresu odpowiedzialnoœci za koszty. W rachunkowoœci zarz¹dczej stopieñ uszczegó³owiania
mpk powinien byæ zbie¿ny z poziomem decentralizacji zarz¹dzania. Je¿e-
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li przeka¿emy uprawnienia konkretnym osobom do samodzielnego podejmowania decyzji, to nale¿y dostosowaæ do tego system narzêdzi
zarz¹dzania, jednym z nich jest rachunkowoœæ. Powinien on prezentowaæ
koszty z dok³adnoœci¹ do poziomu dokonanej decentralizacji [Nowak,
2009, s. 192; Naruæ i inni, 2008, s. 49; Drury, 1995, s. 416; Jaruga i inni, 2001,
s. 608]. W przypadku gdy w jednorodnej grupie pracowników zatrudniona jest du¿a liczba osób, to mo¿na podzieliæ j¹ na mniejsze centra kosztów.
Podobnie post¹piæ nale¿y w odniesieniu do zasobów materialnych. Przyk³adowo, je¿eli w ramach kosztów wydzia³owych przydzieli siê odpowiedzialnoœæ konkretnym osobom za poszczególne zasoby, to nale¿y
stosownie uszczegó³owiæ analizê wed³ug mpk. W procesie kalkulacji
realizowanej zarówno w zakresie rachunkowoœci finansowej, jak i zarz¹dczej wykorzystywane mog¹ byæ dane ³¹czne. Na potrzeby identyfikacji
zakresów odpowiedzialnoœci dostêpne bêd¹ jednak informacje szczegó³owe. Wymogi takiej analizy stawiane s¹ jednak tylko w zakresie rachunkowoœci zarz¹dczej. W rachunkowoœci finansowej nie jest natomiast
wymagane ujawnianie informacji wed³ug kryterium zakresów odpowiedzialnoœci poszczególnych kierowników. Odmienne podejœcia identyfikacji mpk przez rachunkowoœæ finansow¹ i zarz¹dcz¹ prezentuje rysunek 6.
Rysunek 6. Ró¿nice w wymogach identyfikacji mpk

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na podj¹æ próbê ustalenia definicji centrum kosztów. Centrum kosztów, zwane równie¿ miejscem powstawania kosztów, w skrócie mpk, jest to zasób lub wydzielony
zakres dzia³alnoœci, dla którego ustala siê jego indywidualne koszty na
potrzeby przeprowadzenia kalkulacji, ustalenia rentownoœci oraz wyznaczenia zakresów odpowiedzialnoœci.
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Zakoñczenie
Zaprezentowane kryteria identyfikacji centrów kosztów nie wystêpuj¹ w równym stopniu w zakresie wymogów stawianych przez sprawozdawczoœæ wykonywan¹ zgodnie z potrzebami rachunkowoœci finansowej
i zarz¹dczej. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e potrzeby sprawozdawcze rachunkowoœci finansowej, do jakich zalicza siê przeprowadzenie kalkulacji do
poziomu kosztu wytworzenia, s¹ kryterium najbardziej ogólnym, jakie
nale¿y uwzglêdniæ podczas identyfikacji mpk. Funkcjonuj¹cy w przedsiêbiorstwie system analizy kosztów udostêpniaæ powinien jednak informacje równie¿ na potrzeby rachunkowoœci zarz¹dczej. Wymaga to zatem
prowadzenia odpowiednio szczegó³owej ewidencji kosztów wed³ug mpk
spe³niaj¹cej wymogi obu tych systemów [Gierusz, 2010, s. 67–68]. Dla
przeprowadzenia procesu ustalania wartoœci kosztów wytworzenia w rachunkowoœci finansowej koszty identyfikuje siê na kontach zespo³u 5.
Z tego powodu uzasadnione wydaje siê rozbudowanie tej ewidencji dla
potrzeb rachunkowoœci zarz¹dczej. Powstanie wówczas jednolity system
rejestracji kosztów spe³niaj¹cy oczekiwania obu tych obszarów rachunkowoœci. Rozwi¹zanie takie jest dzia³aniem wpisuj¹cym siê w obecny nurt
ewolucji rachunkowoœci. Objawia siê on zacieraniem ró¿nic pomiêdzy rachunkowoœci¹ finansow¹ a zarz¹dcz¹.
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Streszczenie
Artyku³ prezentuje regu³y identyfikacji centrów kosztów obowi¹zuj¹ce
w rachunkowoœci finansowej i zarz¹dczej. Ze wzglêdu na odmienne zadania ka¿dego z tych podsystemów rachunkowoœci w omawianym zakresie zasady w nich
obowi¹zuj¹ce nie s¹ identyczne. W rachunkowoœci zarz¹dczej s¹ one rozbudowane ponad wymogi stawiane przez sprawozdawczoœæ bilansow¹.
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centrum kosztów, zasoby, rachunkowoœæ zarz¹dcza

Identification of cost centers in financial and management accounting
(Summary)
This article presents the identification rules applicable cost centers in financial and management accounting. Due to the different tasks of each of these subsystems accounting principles applicable to them are not identical. The management accounting are extended beyond the requirements imposed by financial
reporting.
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