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Integracjadanychoperacyjnychi kosztowychnapotrzeby
kontrolinguprocesówprzedsiębiorstwrolnych(cz.2)*
W zależnościodorganizacjiZPK
przedsiębiorstwarolnegoi potrzeb
analizy zawartości kont analitycznych,definiowanyjestw hurtowni
danych schemat selekcji kosztów
operacyjnych w przedsiębiorstwie
rolnym – na podstawie zespołu
4kont(kosztyksięgowanewedług
układu rodzajowego) i zespołu
5 kont księgowych (koszty księgowane według układu funkcjonalnokalkulacyjnego).Podstawąewidencji
w zespole4ZPKjestzasoboweprzypisanie kosztów, gdyż układ rodzajowyjestukłademzasobowym–na
przykładkosztamortyzacjiśrodków
trwałych,wynagrodzenia,materiały,
delegacjepracowników,itp.
Dla przedstawionego przykładu
koszt zakupu oleju napędowego
(księgowanego na koncie 411-07-07-1) będzie w całości traktowany
jako koszt operacyjny, natomiast
tylkoczęśćrozksięgowananakonto
501-02 (700.00 PLN) będzie stanowiła podstawę analizy operacyjnej
produkcji podstawowej, aby określić, jaka część kosztu zostanie zakwalifikowana do kosztów produkcji. Pozostała część kosztu zakupu
oleju napędowego rozksięgowana
na konto 503-03, przeznaczona na
działalność nadzoru, jest w całości
traktowana jako koszt pośredni
ogólnozakładowy (KP), bez udziału
kosztówoperacyjnychprodukcji.
Dalszaanalizaoperacyjnazużyciapaliwa w działalności podstawowej (konto
501-02),wymagaokreśleniaudziałuwykorzystania paliwa na działania operacyjne podstawowe – na przykład na
działanie bronowanie składają się zada-
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nia: dojazd na pole, bronowanie, powrót ścią wyprodukowanych produktów rolz pola. Chcąc uzyskać większą szczegó- nych,a wielkościązużytychzasobów.
łowośćanalizykosztówi wydzielićkosztylogistyki,tylkozużyciew ramachdo- Operacjeselekcjii porządkowanie
jazdunapolei powrotu jestkosztemoperacyjnymlogistyki,a zużycieolejunapę- danychw hurtownidanych
dowego w trakcie operacji bronowanie
Pierwszą czynnością w hurtowni dajestkosztemoperacyjnymprodukcji.
nych, w odniesieniu do danych wyeksportowanychz systemuF/K,jestzdefinioEksportdanychoperacyjnych
wanieschematuselekcjikosztóww zależnodohurtownidanych
ści od organizacji ZPK w przedsiębiorstwie
rolnym,napodstawiezespołu4i 5ZPK.
Ewidencja operacyjna, wykonywana Etaptenjestważnyzewzględunaprzyprzezpracownikówlubichbezpośred- porządkowanie pozycji księgowych do
nich kierowników (brygadzistów, mi- kosztówoperacyjnych(KO).
Dla przedstawionego przykładu, zastrzów), za każdym razem dotyczy zużyciazasobóww realizacjiokreślonych księgowanepozycjeotrzymająznacznizadań.W tensposóbpowstajedziennik kiw wynikuselekcji:

pracyw przedsiębiorstwierolnym,składającysięz zapisów–naprzykład:
• Jan Kowalski wykonał oprysk ziemniaków
• do oprysku wykorzystano opryskiwaczO-45
• na potrzeby oprysku 2,5 ha pola
ziemniaków wykorzystano 25 litrów
preparatuW-23
• do transportu na pole i z pola oraz
w trakcie oprysku został użyty ciągnikCR-23.
Zapisrekordudanychw systemieewidencjii analizyoperacyjnej,stanowiący
jednocześnie rekord eksportu do hurtownidanych,mapostać,jakponiżej.
Jednoznaczne powiązanie produktu
z procesami (które prowadzą do jego
otrzymania)orazzasobamiwykorzystanymiw realizowanychzadaniach,umożliwiają określenie relacji pomiędzy ilo-

Innymprzykłademjestzakupśrodków
ochronyroślin,zaksięgowanynakoncie
411-06, na kwotę 3 560,00 zł. Pozycja
jestksięgowanaw ciężarkosztówtrzech
różnychzakładów(Zakład1–MPK=1,
Zakład3–MPK=3,Zakład4–MPK=
4).W każdymz zakładówkosztjestrozksięgowany na działalność podstawową
(konto501-02).Zużycieśrodkówochrony roślin stanowi koszt operacyjny produkcji – stąd dla pozycji księgowych
w hurtowni danych zostaną przypisane
znacznikikosztówoperacyjnych.
Warunkiemintegracjidanychkosztowychi danychoperacyjnychjestjednoznacznadlaobusystemówewidencjiidentyfikacjazasobów.Z jednejstrony
zadania (w ramach działań, podprocesów i procesów) są realizowane przy
użyciuzasobów,z drugiejkosztysąponoszonenazużyciezasobów.
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wymagają podobnego nakładu kosztów (na przykład rośliny zbożowe,
okopowe w produkcji masowej), to
udziałkosztówoperacyjnychotrzymywanyjestw wynikukalkulacjipodziałowej –jakokosztuśredniony.
Przedstawione dwa systemy ewidencjipozwalająnaanalizękosztów
działań operacyjnych – umożliwiającokreślenie,kiedyi w jakichdziałaniachoraznarzeczjakichproduktów zasoby były wykorzystywane,
a także ile wynoszą koszty księgowanew ciężarzużytychzasobów.

Wszystkie dane kosztów, wyeksportowanez systemuF/K przedsiębiorstwa
rolnegoi daneoperacyjne,wyeksportowanez systemuewidencjii analizyoperacyjnej, są archiwowane w hurtowni
danych.Analizaudziałukosztówoperacyjnychw całkowitymkoszcieproduktu czy procesu jego wytworzenia, sta-

nowi ważny składnik kontrolingu
w aspekcie zarządzania kosztami opeW kalkulacjiwykorzystywanesądaracyjnymi i sterowania zyskiem przed- ne kosztowe dotyczące wartości posiębiorstwarolnego.
niesionych kosztów oraz dane operacyjne, dotyczące ilości wytworzonych
Otrzymany drogą rachunku kalkula- produktów i zrealizowanych procecyjnegokosztówudziałkosztówope- sów, w przyjętych jednostkach miary.
racyjnych w wytworzeniu produktów Kalkulacja kosztów operacyjnych na
rolnych(wytworówprodukcjiroślinnej dowolny nośnik kosztów – produkt,
i zwierzęcej oraz usług), jest najczę- proces,działanie–wymagadokładnej

ściejkalkulowanynafizycznąjednostkę miary produktu (sztukę, kilogram,
tonę, litr). W powszechnie spotykanymprzypadku,gdyprzedsiębiorstwa
rolnewytwarzajądośćszerokiasortymentproduktów(roślinnychi zwierzęcych) oraz usługi, a wytwarzane produkty w ramach grupy produktowej

identyfikacji kosztów oraz identyfikacji udziału poszczególnych zasobów,
na które zostały poniesione koszty.
Kalkulacjawszystkichkosztównaprodukt, proces lub działanie, wynika
z kosztówwszystkichzasobóww nich
użytych, co przedstawiono schematycznienarysunku3.

Rys. 3. Schemat organizacyjny powiązań danych w procesie kalkulacji kosztów na produkt. Źródło:opracowaniewłasne.
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w zbiornikach,topobranieokreślonej
ilości oleju z magazynu, powoduje
kalkulacjękosztówutrzymaniazapasu
(w tym koszt ów mag az yn ow an ia
i kosztów finansowych zamrożenia
kapitału) na ilość pobranych jednoPrzykład kalkulacji kosztów zużycia stek (litrów) – podwyższając wartość
oleju napędowego ON-1 na działanie jednostki(naprzykładz 4,00zł/litrdo
bronowanieprzedstawiononarysunku4. 4,08zł/litr).
Przykładowe zużycie 175 l oleju napędowegoON-1poceniejednostkowej
4,00zł.,stanowiącegokoszt700,00zł.,
rozksięgowanow działaniaoperacyjne,
nakonto501-02.

W podobny sposób są kalkulowane
w systemie informatycznym koszty
pozostałychzasobównadziałaniebronowanie, a następnie kalkulowane są
kosztywszystkichdziałań,dająckosztypodprocesów,procesów,abyotrzymaćwynikowąkalkulacjękosztówna
produkt. Jeżeli olej napędowy ON-1
był przed użyc iem mag az yn ow an y

Analizakosztówjestwykorzystywanaw wieluobszarachocenydziałalnościprzedsiębiorstwarolnego(naprzykładnapotrzebySprawozdańz działalności gospodarczej i finansowej gospodarstwarolnegozarokobrotowy).Wynikianalizykosztówwykorzystywanesą
do poprawy zarządzania operacyjnego,w planowaniui budżetowaniu,or-

ganizacjidziałańi kontroli.Przekroje
analitycznekosztówzapomocązastosowanej metody rachunku kosztów
pozwalająnaustalenie:
• związk u rod zaj ow eg o, dyn am ik i
i strukturykosztówz realizowanymi
działaniami, procesami operacyjnymi (w tym logistycznymi) oraz produktami
• związku kosztów z wykorzystywanymizasobami,utrzymywanymizapasami, stosowanymi materiałami
orazmetodamipracy
• alokacjikosztównaproduktyi procesyorazośrodkii miejscapowstawaniakosztów
• wielowymiarowych zależności wyniku (z podziałem na poszczególne
produkty)odponoszonychkosztów.

Rys. 4. Przykład kalkulacji kosztów oleju napędowego ON-1 na działanie - bronowanie. Źródło:opracowaniewłasne.

*Publikacjapowstałana podstawiewynikówprojektubadawczegorozwojowegonrR11 009 02pt.:„Metodykaidentyfikacjii analizykosztówlogistyki
dlaprzedsiębiorstwrolnych”finansowanegoześrodkówMinisterstwaNaukii SzkolnictwaWyższego(przyp.red.).
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