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Koszt utrzymania zapasów – bez tajemnic
Struktura kosztu
utrzymania zapasów
Koszt utrzymania zapasów to koszt
utrzymania Êredniego poziomu zapasów w magazynie, salonie wystawowym czy w innych miejscach, w których
przechowywane sà surowce, materia∏y
lub wyroby gotowe. WartoÊciowo stanowi on znaczàcà pozycj´ w zestawieniu ca∏kowitych kosztów logistycznych.
Zgodnie z podejÊciem przedstawionym
na rys.1, kalkulacja kosztu utrzymania
zapasu opiera si´ na znajomoÊci czterech podstawowych kategorii kosztów,
którymi sà:
1. koszty kapita∏u
2. koszty obs∏ugi zapasów

3. koszty utrzymania magazynu
4. koszty ryzyka1.
Koszt kapita∏u. Koszt ten okreÊlany
jest cz´sto mianem kosztu utraconych
mo˝liwoÊci, poniewa˝ wyra˝a strat´, jakà przedsi´biorstwo ponosi w zwiàzku
z zamro˝eniem gotówki w zapasach
i nie inwestowania tych pieni´dzy w inne zamierzenia2 (stàd mówi si´ o nim
tak˝e: koszt alternatywny). Najcz´Êciej
koszt kapita∏u stanowi najwi´kszà
cz´Êç kosztów utrzymania zapasów.
Przedsi´biorstwo wyra˝a go zwykle poprzez odsetek wartoÊci pieni´˝nej
utrzymywanego zapasu3. Dla procedury wyznaczania kosztów utrzymania zapasów jest istotne, jakà stosuje metod´
wyceny zapasów. Wed∏ug Stocka i Lam-

berta4 alternatywny koszt kapita∏u koresponduje jedynie z rzeczywistymi wydatkami poniesionymi w zwiàzku z inwestowaniem w zapasy. Stanowi on
wówczas bezpoÊredni zmienny koszt
ponoszony do czasu umieszczenia zapasów w magazynie (por. przyk∏ad
w tab. 1). WartoÊç zapasu jest zatem
okreÊlana przez pomno˝enie liczby jednostek ka˝dego produktu przez bezpoÊredni (zmienny) koszt zwiàzany z jego
wytworzeniem i przes∏aniem do miejsca sk∏adowania.
W przypadku hurtowników i detalistów koszt kapita∏u zainwestowanego
w zapasy jest równoznaczny z kosztami
nabycia towarów (tj., sumà kosztów zakupu i transportu5).

Rys. 1. Struktura kosztów utrzymania zapasów
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie D.M. Lambert i J.R. Stock: Strategic Logistics Management, 3 rd. ed. Irwin/ McGrow-Hill, 1993, s.378
Koszt utrzymania zapasów zawiera tylko te elementy wymienionych kosztów, które zmieniajà si´ wraz z iloÊcià zapasów.
Jeden ze sposobów obliczania kosztu kapita∏u wymaga ustalenia minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu z nowych inwestycji. Zapasy sà wi´c takà samà
inwestycjà jak, np. budowa nowego oddzia∏u, zmiana wyposa˝enia itp.
3 Np. je˝eli wartoÊç produktu = 400 PLN, to 25% koszt kapita∏u wynosi 100 PLN/ rok.
4 Lambert D.M., Stock J.R., „Strategic Logistics Management,3” rd. Ed. Irwin/ McGrow-Hill, 1993, s. 371
5 W przypadku, gdy transport nie jest wliczony w cen´ nabycia produktów.
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– przemieszczenie towarów do odpowiedniego miejsca w magazynie
– kompletowanie towarów zgodnie
Metoda A
WartoÊç zapasów wg ca∏kowitego kosztu wytworzenia
10 000 000
z zamówieniem klienta (tak˝e surowKoszty zmienne stanowià, np. 70% ca∏kowitego kosztu wytworzenia
x
70%
ców do produkcji)
WartoÊç zapasów wg kosztów zmiennych
7 000 000
– za∏adunek towarów w celu wys∏ania
Koszt kapita∏u (np. 30%)
x
30%
ich do klienta (lub na lini´ produkKoszt kapita∏u towarzyszàcy istniejàcym zapasom
2 100 000
cyjnà).
Jako takie nie powinny byç one zaliMetoda B
czane do kosztów utrzymania zapasów,
Koszt kapita∏u [30 %]
30%
w przeciwieƒstwie do op∏aty za sk∏adoKoszt zmienny (70% kosztu ca∏kowitego)
x 70%
Koszt kapita∏u towarzyszàcy istniejàcym zapasom [%]
21%
wanie , która b´dzie stanowi∏a element
WartoÊç zapasów wg ca∏kowitego kosztu wytworzenia
10 000 000
tych kosztów, zmienia si´ bowiem wraz
Koszt kapita∏u towarzyszàcy istniejàcym zapasom [%]
x 21%
z poziomem zapasów.
Koszt kapita∏u towarzyszàcy istniejàcym zapasom
2 100 000
W przypadku magazynów kontraktowych (dzier˝awa, leasing) koszty operaAnalizujàc ca∏kowite zapasy w syste- obcych; koszty w postaci podatków od cyjne nie zmieniajà si´ wraz z iloÊcià
przechowywanych tam zapasów i jako
mie (por. rys. 2) mo˝na przyjàç, ˝e jed- nieruchomoÊci, Êrodków pracy6 itp.
norazowa redukcja (wzrost) zapasów
W przypadku magazynów fabrycz- takie nie powinny byç zaliczane do
wyrobów gotowych spowoduje jedno- nych koszty te sà w wi´kszoÊci koszta- kosztów utrzymania zapasów.
razowà redukcj´ (wzrost) zapasów su- mi sta∏ymi i jako takie nie majà istotneKoszty ryzyka zwiàzanego z zapasarowców. Je˝eli pomno˝y si´ wartoÊç go znaczenia dla zarzàdzania zapasami.
odpowiadajàcà owej jednorazowej Je˝eli wyst´pujà jakieÊ koszty zmienne, mi. Koszty te odzwierciedlajà mo˝lizmianie poziomu zapasów przez alter- to zwiàzane sà one z przemieszcza- woÊç spadku wartoÊci zapasów z powonatywny koszt kapita∏u, otrzyma si´ niem produktów a nie z iloÊcià magazy- dów le˝àcych w znacznej mierze poza
kontrolà przedsi´biorstwa ( zmiana mow rezultacie wartoÊç rocznych kosz- nowanych zapasów.
tów kapita∏u zainwestowanego w zaMagazyny publiczne zazwyczaj po- dy, nadmierne ubytki, moralne lub fipasy.
bierajà op∏aty od iloÊci prze∏adowanych zyczne starzenie si´ produktu itp.)
Obejmujà równie˝ tzw. koszty relokacji,
czyli takie, które powstajà w przypadku
koniecznoÊci zmiany lokalizacji zapasów ze wzgl´du na ochron´ ich wartoÊci (dzia∏ania zapobiegajàce utracie wartoÊci zapasów). Cz´sto dzieje si´ tak
w przypadku, gdy wyst´puje nadmiar
zapasów, które nie sà zbywalne w danym miejscu, podczas gdy w innym sà.
Przedsi´biorstwo chroni si´ przed utratà wartoÊci tych zapasów, przemieszczajàc je w miejsce wyst´powania popyRys. 2. Zapasy w systemie logistycznym
tu. Koszty reekspedycji towarów nale˝y
w takim przypadku uwzgl´dniç jako eleKoszty obs∏ugi zapasów. Koszty te towarów (zwykle naliczane sà w mo- ment kosztów utrzymania zapasów.
obejmujà ubezpieczenie (np. od ognia, mencie przyj´cia towarów do magazykradzie˝y itp.) oraz podatki p∏acone od nu) i od iloÊci zapasów przechowywa- Sposób obliczania kosztów
wartoÊci utrzymywanych zapasów.
nych w magazynie (najcz´Êciej jest to
stawka ustalana dla pewnego okresu utrzymania zapasów
Koszt utrzymania magazynu (po- bazowego przechowywania zapasów,
Koszty utrzymania zapasów okreÊlowierzchni magazynowej). Obejmuje on np. na miesiàc). Op∏aty za prze∏adunek
koszty manipulacji zwiàzane z prze- powinny byç postrzegane jako cz´Êç nej pozycji oblicza si´ w trzech etamieszczeniem produktów w magazynie kosztów magazynowania zwiàzana pach8:
I. Ustalenie wartoÊci zmagazynowaoraz koszty sk∏adowania, takie jak z przemieszczaniem7 na niewielkà odnej
pozycji zapasu
czynsz, ogrzewanie, oÊwietlenie. W uk∏a- leg∏oÊç tj. z wykonaniem nast´pujàcych
II. Wyra˝enie ka˝dego sk∏adnika
dzie rodzajowym sà to koszty amorty- operacji:
zacji majàtku trwa∏ego, koszty zu˝ycia – przyj´cie towarów do magazynów ze kosztów utrzymania zapasów (por. rys.
1) jako odsetka wartoÊci produktu
materia∏ów, paliw, energii, pracy, us∏ug
Êrodków transportu
Tab. 1. Koszty kapita∏owe [jednostki pieni´˝ne]

por. Go∏embska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa1999, s.102
por. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., „Zarzàdzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2002, s.320-321
8 Por. J.J.Coyle,E.J.Bardi,C.J.Langley, Zarzàdzanie logistyczne, PWE, 2002, s. 223
6
7
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III. Obliczenie wskaênika kosztów
utrzymania zapasów w skali roku (suma
pozycji wyznaczonych w etapie II).

Przyk∏ad obliczeniowy
Nale˝y wyznaczyç wskaênik kosztów
utrzymania zapasów [%] przedsi´biorstwa X dysponujàc nast´pujàcymi danymi9:
1. WartoÊç zapasów wyrobów gotowych liczona po ca∏kowitym koszcie wytworzenia wynosi 26 000 000
[EURO].
2. Âredniowa˝ony zmienny koszt wytworzenia stanowi 70% kosztu ca∏kowitego.
3. Koszt transportu produktów do magazynu terenowego wynosi 1 500
000 [EURO].
4. Zmienny koszt przemieszczenia
produktów w magazynie (koszt manipulacji) wynosi 300 000 [EURO].
5. Stosowana stopa zwrotu z inwestycji wynosi w analizowanym przedsi´biorstwie 30% (przed opodatkowaniem).
6. Podatki zwiàzane z zapasami wynoszà 200 000 [EURO].
7. Ubezpieczenie od kradzie˝y wynosi
50 000 [EURO].
8. Op∏ata za magazynowanie w publicznym magazynie wynosi 450
000 [EURO].
9. Zmienne koszty magazynowania
w magazynie fabrycznym sà ma∏o
znaczàce.
10. Straty z powodu utraty wartoÊci
wynios∏y 90 000 [EURO].
11. Ubytki stanowi∏y wartoÊç 100 000
[EURO].
12. Straty z powodu uszkodzeƒ towaru
wynios∏y 10 000 [EURO].
13. Koszty transportu powsta∏e w zwiàzku z zewn´trznym przemieszczaniem produktów w celu ograniczenia zjawiska utraty ich wartoÊci zosta∏y oszacowane na 50 000 [EURO].

Rozwiàzanie
WartoÊç zapasów wyznaczona na podstawie zmiennego kosztu ich dostawy
do miejsca sk∏adowania wynosi 20 000
[EURO], gdy˝:
9

Tab. 2. WartoÊç zapasów [EURO]

WartoÊç zapasów wg ca∏kowitego kosztu wytworzenia
Koszty zmienne stanowià 70% ca∏kowitego kosztu wytworzenia
WartoÊç zapasów wg kosztów zmiennych wytworzenia
+ zmienne koszty transportu
+ zmienne koszty manipulacji
WartoÊç zapasów wg zmiennego kosztu dostawy

26 000 000%
70%
18 200 000%
+ 1 500 000%
+ 300 000%
20 000 000%

x

Tab. 3. Wyznaczenie wskaênika kosztów utrzymania zapasów

Kategoria kosztu

WartoÊç/rok [EURO]

% wartoÊci zapasów

01. Koszty kapita∏owe

30, 00
co stanowi

02. Podatki
03. Ubezpieczenia
04. Magazynowanie (sk∏ady publiczne)
05. Magazynowanie(magazyny fabryczne)
06. Utrata wartoÊci
07. Ubytki
08. Uszkodzenia
09. Koszty relokacji
10. Wskaênik kosztów utrzymania zapasów
11. Koszt utrzymania zapasów

Procedura obliczania wskaênika kosztów utrzymania zapasów w analizowanym przedsi´biorstwie X jest zawarta
w tab. 3. Na zakoƒczenie jedna istotna
uwaga. W przypadku gdy przedsi´biorstwo dysponuje relatywnie homogenicznà linià produktów10, wówczas Êredniowa˝ony koszt utrzymania zapasów

0200 000
0050 000
0450 000
–
0090 000
0100 000
0010 000
0050 000

01, 00
00, 25
02, 25
–
00, 45
00, 50
00, 05
00, 25
∑= 34, 75 ≈ 35 %

7 000 000

powinien byç stosowany dla ka˝dego
produktu w przyj´tym okresie planowania zapasów (np. na 12 miesi´cy).
W przedsi´biorstwach charakteryzujàcych si´ wytwarzaniem produktów
heterogenicznych – koszt utrzymania
zapasów powinien byç liczony odr´bnie dla ka˝dego produktu.

Comtica wprowadza standard MMS
Dzia∏y marketingu du˝ych dystrybutorów towarów borykajà si´ z problemem bie˝àcego monitorowania realizacji umów. Aby u∏atwiç nadzór Comtica Sp. z o.o. proponuje nabywcom rozwiàzaƒ Comtica Enterprise Portal - aplikacj´ analitycznà wzbogaconà o mo˝liwoÊç dokumentowania w postaci zdj´ç cyfrowych.
Produkt jest przeznaczony do wsparcia procesu decyzyjnego osób ustalajàcych poziom cen
i weryfikujàcych punkty sieci pod kàtem wywiàzania si´ z umów dotyczàcych ekspozycji towarów w placówkach handlowych. Aplikacja zosta∏a wyposa˝ona w standardowe parametry, które pozwolà mened˝erom wyciàgaç wnioski, co do strategii cenowych konkurentów. Oprogramowanie pomo˝e okreÊliç fluktuacj´ cen. Dane analizowane przez system zbierane sà przez
handlowców i zapisywane on-line lub off-line, a nast´pnie przekazywane do jednostki centralnej. Aplikacja mo˝e pracowaç przy u˝yciu bardzo wielu standardów wymiany informacji. Korzystajàce z jej funkcjonalnoÊci osoby mogà u˝ywaç zarówno urzàdzeƒ typu hand-held jak
i komputerów PC.
Dla u∏atwienia dokumentacji realizacji warunków wystawienniczych w∏asnych umów i dzia∏aƒ konkurencji handlowcy mogà zbieraç dokumentacj´ fotograficznà korzystajàc z telefonów
z kamerà cyfrowà. Przesy∏ane do centrali zdj´cia sà integralnà cz´Êcià raportów. W zale˝noÊci
od wymagaƒ klienta baza danych mo˝e byç zasilana MMSami lub plikami graficznymi przekazywanymi poprzez GPRS.
Comtica zapewnia, i˝ proponowane rozwiàzanie jest bardzo proste w obs∏udze i nie wymaga zaanga˝owania zaawansowanych Êrodków technicznych.
DG

W skali roku
wytwarzane, przesy∏ane i kompletowane przy pomocy tych samych urzàdzeƒ.

10 np.
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