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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

RACHUNEK KOSZTÓW W ROLNICTWIE NA TLE
OGÓLNEJ TEORII EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I ZMIENNYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane pojęcia rachunku kosztów w rolnictwie
w nawiązaniu do dorobku ogólnej teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Szczególną
uwagę poświęcono kosztom bezpośrednim i zmiennym. Pojęcia te dotyczą zarówno rozliczania kosztów na etapie ex post, jak i ex ante. Uznano, że istnieją istotne różnice między poszczególnymi pojęciami stosowanymi w działalności rolniczej i pozarolniczej, jednak można,
a nawet trzeba dążyć do ujednolicenia zasad i kryteriów ich podziału. Każda branża może
wykazywać pewne odrębności w ostatecznym kształtowaniu pojęć pomimo stosowania tych
samych zasad podziału i kryteriów klasyfikacji kosztów.
Słowa kluczowe: rolnictwo, rachunek kosztów, rachunkowość, zarządzanie.

1. Wstęp
Celem sporządzania rachunku kosztów jest racjonalizacja procesów zarządzania
podmiotami gospodarczymi. Koszty zarówno na etapie ewidencji, jak i planowania
stanowią cenną informację dla podejmujących decyzję o stopniu doskonalenia działań w systemie zarządzania jednostkami. Według Jarugowej i Skowrońskiego [1982,
s. 77] „Informacje o kosztach mają więc taką wartość, jaka wynika z zastosowania
tych kosztów w charakterze parametrów decyzji optymalizujących sposoby działania. Miarą oceny wysokości poniesionych kosztów jest wielkość osiągniętego efektu”. Podobny pogląd wyraża Sojak [2003, s. 37], który stwierdza, że „Koszty oznaczają wyrażone w mierniku wartościowym celowe zużycie czynników produkcji
[…] ponoszone są więc po to, by osiągnąć przychody z działalności gospodarczej,
a w konsekwencji zysk”. Przy definiowaniu pojęć kosztowych należy zatem zwracać szczególną uwagę na ich związki z uzyskiwanymi efektami1.

1
Ma to szczególne znaczenie przy podziale kosztów produkcji na bezpośrednie i pośrednie, a także zmienne i stałe.
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W opracowaniu przeanalizowane zostaną definicje podstawowych kryteriów
podziału kosztów w rolnictwie i w ogólnej teorii rachunku kosztów. Obecnie rolnictwo jest traktowane jako składowa szeroko rozumianego agrobiznesu, gdzie mamy
do czynienia z przedsiębiorstwami przetwórczymi i handlowymi, połączonymi często z działalnością rolniczą. Wydaje się więc, że konieczne staje się łączenie i ujednolicanie pojęć stosowanych w ekonomice i organizacji wszystkich przedsiębiorstw
oraz stworzenie jednolitego systemu pojęć, w tym także w ramach rachunku kosztów. Jednak musi to być świadomy, ewolucyjny proces przeprowadzenia adaptacji
teorii ogólnej rachunku kosztów do warunków rolnictwa. Być może również pewne doświadczenia ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych będą mogły być
przeniesione do teorii ogólnej rachunku kosztów2.
W pracy wykorzystano metodę analizy i syntezy jako podstawową metodę
na etapie badań literaturowych, natomiast na etapie wnioskowania jako metodę badawczą wykorzystano metodę dedukcji.

2. Koncepcje kosztów i sposobu ich pomiaru
Istnieje wiele odrębnych koncepcji i sposobów pomiaru kosztów. Stosowanie zasady „różne koszty dla różnych celów” powoduje, że różne rodzaje kosztów mogą być
potrzebne w rachunkowości finansowej do sporządzania sprawozdań przeznaczonych dla użytkowników zewnętrznych, do planowania krótko- i długookresowego
czy też do celów kontrolnych.
W rolnictwie dużą rolę odgrywają wielkości ilościowe (nakłady), które wyrażone
w mierniku wartościowym, czyli w pieniądzu, będziemy nazywali kosztami [Manteuffel 1964, s. 12]3. Podstawowa klasyfikacja kosztów określana jest według rodzaju zużywanych zasobów prostych i jest elementem rachunku kosztów rodzajowych
oraz obliczania kosztów rzeczywistych. W odróżnieniu od nich koszty alternatywne
(utraconych możliwości) są miarą wyrzeczenia się korzyści wskutek zaangażowania
ograniczonych zasobów w wybraną działalność i stanowią składnik kosztów ekonomicznych. Koszty alternatywne odgrywają bardzo ważną rolę w podejmowaniu

2
Wśród ekonomistów istnieje powszechne przekonanie, że rolnicy podejmują decyzje na podstawie spodziewanych przepływów środków pieniężnych. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego od śledzenia przepływów środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Według Sojaka [2003, s. 37]
„Należy rozróżnić tutaj dwa podejścia – wydatek i koszt […] nie każdy wydatek pieniężny jest kosztem, natomiast na pewno każdy koszt musi pociągnąć za sobą wydatek pieniężny”. Nie jest to takie oczywiste. W gospodarstwach rolniczych w związku ze stosowaniem metody kasowej w ewidencji
i planowaniu jako przykład kosztu niebędącego wydatkiem (wypłatą) przyjmuje się amortyzację.
3
I dalej Manteuffel [1964, s. 13] stwierdza: „O ile więc termin »nakład« jest pojęciem w znacznym stopniu organizacyjnym i odpowiada na pytanie »jak«, o tyle termin »koszt« jest już terminem
czysto ekonomicznym i odpowiada wyłącznie na pytanie »ile«”.
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decyzji, mimo że nie są formalnie rejestrowane w księgowości. Pojawiają się raczej
w umyśle zarządzającego i podejmującego decyzje4.
Koszty odnoszone do całego przedsiębiorstwa określamy mianem całościowych
(nierozliczonych), z kolei koszty jednostkowe to koszty rozliczone na miejsca powstawania kosztów oraz na nośniki kosztów, a następnie na jednostkę obszaru, pojedyncze zwierzę, produkt albo usługę. W rolnictwie dla przejrzystości rozważań
rozróżniamy dwa rodzaje rachunku kosztów, a mianowicie obliczanie kosztów oraz
ich kalkulację. Obliczanie odbywa się na podstawie danych zebranych w ewidencji
gospodarczej (zapiskach gospodarczych), natomiast kalkulacja nie jest skrępowana liczbami pochodzącymi z systematycznej księgowości. W tym przypadku mogą
być użyte wielkości oparte na różnych szacunkach, informacjach, a nawet wyczuciu
faktów i rzeczywistości. W ten sposób wyniki kalkulacji mogą być często trafniejsze
od wyników rachunku skrępowanego informacjami z przeszłości.
Chronologicznie pierwszym i bardzo ważnym kosztem jest koszt bezpośredni odnoszony na poszczególne produkty (działalności produkcyjne). Zrozumienie
istoty kosztu bezpośredniego „otwiera bramy” do rachunku ekonomicznego. Najczęściej definicja kosztów bezpośrednich określa je jako te, które bez dodatkowych
kalkulacji (przeliczeń) można przypisać poszczególnym wyrobom na podstawie
dokumentacji księgowej. Według Jarugi i in. [2010, s. 76] „Klasyfikacja kosztów
według finalnych produktów lub półfabrykatów, czyli w przekroju przedmiotowym,
noszącym również nazwę przekroju według nośników, polega głównie na rozróżnieniu kosztów bezpośrednio dających się powiązać z produktami oraz tych, które
nie dotyczą bezpośrednio produktów lub też ich bezpośrednie przyporządkowanie
byłoby zbyt pracochłonne i kosztowne; z tych powodów są one rozliczane między produkty pośrednio, po uprzednim połączeniu w większe lub mniejsze grupy.
Od sposobu rozliczania kosztów między produkty noszą więc one nazwę bezpośrednich lub pośrednich”. Czasami mówi się o „bezpośrednim sposobie identyfikowania z danym produktem” [Drury 1996, s. 42]. Można znaleźć też stwierdzenia dalej
idące w kierunku wiązania ponoszonych kosztów z efektami i przestrzegania zasady przyczynowo-skutkowej jako podstawowej, obowiązującej w rachunku kosztów.
Według [Glynn i in. 2003, s. 260] „Koszty bezpośrednie to koszty, które można dokładnie powiązać z danymi działaniami […] Koszty te są znane jako »koszty robocizny bezpośredniej« oraz »bezpośrednie koszty materiałowe«, a dodane do siebie
tworzą »koszty własne« (prime costs). Czasami wykorzystanie sprzętu oraz niektórych usług dodatkowych jest tak ściśle określone i powiązane z jednym celem, że ich
koszt także można uznać za koszt bezpośredni”.

Często rolnikom stawia się zarzut, że nie stosują rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu
decyzji, nie prowadzą bowiem księgowości i nie sporządzają formalnych planów. Zapomina się niejako, że rutynowe informacje księgowe rzadko są odpowiednią podstawą do dalszego planowania i podejmowania decyzji. Większość kalkulacji jest prowadzona przez rolników „w głowach” na bieżąco.
4
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Z kolei Sobańska [2009, s. 101] stwierdza, że „nie zawsze jest możliwe ustalenie bezpośredniego związku między zużyciem określonych czynników produkcji
i konkretnymi rodzajami wytwarzanych produktów. Stąd też, ze względu na różną
siłę związku przyczynowo-skutkowego między zużyciem zasobów a wytwarzanymi
rodzajami wyrobów, koszty działalności operacyjnej są ujmowane w dwóch zasadniczych grupach […] Zużycie zasobów, warunkujące wytworzenie produktów, tworzy jedną grupę kosztów, określonych jako koszty bezpośrednie wytwarzania”.
W rolnictwie za koszty bezpośrednie produkcji uważa się koszty spełniające
jednocześnie trzy warunki [Goraj i in. 1995, s. 8]:
• można je bez żadnych wątpliwości przypisać prowadzonym działalnościom produkcyjnym,
• wartość ich zależy bezpośrednio od skali prowadzonej działalności,
• mają bezpośredni wpływ na rozmiar (wielkość lub wartość) uzyskiwanej produkcji (przychody).
Wydaje się, że taka definicja wskazuje na bardzo silny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy efektami (przychody) i ponoszonymi kosztami. Kryterium
możliwości przypisania kosztów bezpośrednich do określonej produkcji (wyrobów)
przestaje odgrywać decydującą rolę. Koszt bezpośredni musi być powiązany ściśle
z uzyskiwanymi przychodami.
Do kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej (kształtujących przychody) zaliczamy:
• materiał siewny i nasadzeniowy (własny i zakupiony),
• nawozy z zakupu,
• środki ochrony roślin,
• regulatory wzrostu (ukorzeniacze, antywylegacze itd.),
• ubezpieczenie danej uprawy,
• inne koszty specjalistyczne uprawy.
Ostatnia pozycja to nic innego jak koszty według wcześniej przytoczonego kryterium „wykorzystanie sprzętu oraz niektórych usług dodatkowych jest tak ściśle
określone i powiązane z jednym celem, że ich koszt także można uznać za koszt
bezpośredni”. Co to praktycznie oznacza? Oto wybrana lista takich kosztów:
• analiza dla ustalania potrzeb nawozowych roślin (gleby, liści),
• koszt wody do nawadniania danej uprawy,
• koszt energii zużytej do suszenia, ogrzewania, oświetlenia szklarni,
• koszt wynajmu rojów pszczelich do zapylania roślin (np. borówki amerykańskiej),
• ocena plantacji i koszt odnawiania plantacji wieloletnich (zakup pojedynczych
drzew i krzewów),
• koszt przygotowania produktów do sprzedaży,
• koszt magazynowania poza gospodarstwem produktów przeznaczonych do sprzedaży (np. wynajem powierzchni magazynowych w obcych budynkach),
• koszt promocji i reklamy.
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Do kosztów bezpośrednich produkcji zaliczamy zarówno koszty wytworzenia, jak i koszty sprzedaży. Jest to spowodowane tym, że – jak wykazał Kondraszuk [2010a, s. 98] – stosowanie wyceny według wartości godziwej do aktywów
i produktów biologicznych powoduje, że wynik działalności rolniczej liczymy już
na produkcji, a nie sprzedaży.
Przykładowe koszty produkcji zwierzęcej obejmują:
• pasze z zakupu,
• pasze własne,
• czynsze dzierżawne za użytkowanie powierzchni paszowej (za okres krótszy
od jednego roku),
• ubezpieczenia zwierząt,
• lekarstwa i środki weterynaryjne,
• usługi weterynaryjne (inseminacja, kastracja, szczepienie ochronne, odrobaczanie),
• inne koszty specjalistyczne chowu i hodowli zwierząt.
Podobnie jak w produkcji roślinnej, koszty specjalistyczne produkcji zwierzęcej
są to koszty, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością oraz podnoszą jakość lub wartość produktu finalnego. Zaliczamy do nich m.in.:
• koszt środków do konserwacji i magazynowania pasz,
• koszt ściołów z zakupu,
• koszt energii zużytych do zapewnienia zwierzętom dobrostanu,
• kontrola mleczności,
• koszt promocji i reklamy.
Tak określone koszty bezpośrednie stanowią w rolnictwie podstawę obliczania
wartości nadwyżki bezpośredniej (nadwyżki wartości produkcji5 nad poniesionymi
kosztami bezpośrednimi)6. Jest to miara ekonomiczna7 i dlatego do 2010 roku mogła być wykorzystywana w klasyfikacji gospodarstw rolniczych według standardów
Unii Europejskiej. Na jej podstawie ustalana była tzw. nadwyżka standardowa (Standard Gross Margin – SGM), obliczana jako wielkość średnia z trzech lat w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji i przeliczana jest na 1 ha uprawy lub
na sztukę w przypadku działalności zwierzęcych8. Suma standardowych nadwyżek
5
Metodyka ustalania przychodów w działalności rolniczej opisana była przez Kondraszuka
[2010a].
6
Jest to odpowiednik marży brutto (gross margin) I stopnia. Ponieważ nie jest obliczona na sprzedaży, tylko na produkcji, przyjęta nazwa „nadwyżka” wydaje się właściwsza.
7
W ekonomice i organizacji rolnictwa przyjmuje się, że miara ekonomiczna definiuje jednoznacznie obliczaną kategorię, natomiast miara rachunkowa pozwala na swobodne (w pewnym zakresie) definiowanie obliczanej kategorii.
8
Od 2010 roku gospodarstwa rolne funkcjonujące we wszystkich państwach członkowskich UE
będą klasyfikowane według nowych zasad Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Konieczność modyfikacji typologii zaistniała po oddzieleniu płatności od produkcji (decouplingu). W tych
warunkach parametry SGM niektórych działalności uzyskały wartość ujemną, bo wartość produkcji
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bezpośrednich (SGM) wszystkich działalności występujących w gospodarstwie rolniczym stanowiła podstawę ustalania wielkości ekonomicznej gospodarstwa. W ten
sposób uzyskiwano wartość, która wyznaczała potencjał gospodarstwa do osiągania
dochodów z działalności rolniczej.

3. Ewolucja rachunku kosztów zmiennych
W rolnictwie już na początku lat 50. ubiegłego wieku zaczęto upowszechniać kategorie kosztów zmiennych i stałych w kalkulacjach, a następnie kategorie zysku brutto i dochodu bezpośredniego (w gospodarstwach indywidualnych obliczanego bez
kosztów robocizny własnej). W następnym dziesięcioleciu upowszechniły się w literaturze ekonomiczno-rolniczej metody optymalizacyjne do ustalania struktury produkcji w gospodarstwach w oparciu o kategorie zysku brutto (dochodu bezpośredniego), obliczanego jako różnica pomiędzy wartością produkcji z działalności
i kosztów zmiennych. Nadwyżki te służyły do oceny konkurencyjności poszczególnych działalności i jako kryterium oceny dokonań w przeszłości i wyboru „optymalnej” struktury produkcji na przyszłość.
Szkiłłądź [1976] opisał metodykę wykorzystania tej idei na etapie ewidencji.
Pojawiło się wiele innych propozycji podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie
na etapie ewidencji oraz na zmienne i stałe na etapie planowania [Ziętara, Kondraszuk 1987]. Według Manteuffla [1964, s. 43] „Aby we właściwy sposób rozumieć
znaczenie tych terminów, należy pamiętać, że przy określaniu kosztów trzeba na nie
patrzeć z punktu widzenia gospodarstwa (przedsiębiorstwa), a nie produktu. […]
Nawiasem mówiąc, należy dodać, że kosztów absolutnie stałych w ogóle nie ma”.
W ramach kosztów pośrednich w rolnictwie wyróżnia się koszty ogólnoprodukcyjne (zamiast wydziałowych) oraz ogólnogospodarcze (zamiast zarządu). W ramach kosztów ogólnoprodukcyjnych dokonuje się w zależności od potrzeby dalszego podziału na zmienne koszty pracy, zmienne koszty maszyn i urządzeń oraz
odpowiednio stałe koszty pracy, stałe koszty maszyn i urządzeń.
Koszty sprzedaży nie są wydzielane i w zależności od charakteru stanowią element kosztów bezpośrednich, ogólnoprodukcyjnych lub ogólnogospodarczych.
Rachunek kosztów zmiennych znalazł pełne uznanie w ogólnej teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Stało się to jednak w naszym kraju dopiero 30 lat
później9. Na świecie w tym czasie powstały nowe koncepcje w rachunku kosztów,
polegające na próbach podziału kosztów pośrednich na poszczególne działalności
pozwalające na analizę i ocenę opłacalności wytwarzanych produktów i usług10 oraz
poszczególnych produktów liczona według cen rynkowych nie pokrywa wartości ponoszonych kosztów bezpośrednich.
9
Największe zasługi w propagowaniu rachunku kosztów zmiennych w przedsiębiorstwach
ma profesor Alicja Jarugowa.
10
Przykładem takim jest rachunek kosztów działań (Activity Base Costing – ABC).
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na potrzeby planowania11. Bardzo szybko zostały one zaadaptowane w naszym kraju w ogólnej teorii rachunku kosztów. Próbę wykorzystania nowoczesnej koncepcji
rachunku kosztów działań sterowanego czasem w rolnictwie przedstawił Kondraszuk [2010b]. Istnieje pilna potrzeba podjęcia próby przeniesienia tych doświadczeń
na grunt działalności rolniczej. Szczególnie interesująca jest koncepcja wydzielania
kosztów stałych bezużytecznych z puli kosztów utrzymania potencjału produkcyjnego i kwalifikowania ich jako kosztów z tytułu zarządzania. W ten sposób ujawnione zostaną obszary nieefektywności i będzie możliwe ustalenie dochodu (zysku)
efektywnego.
Wzajemne relacje pomiędzy kosztami bezpośrednimi/pośrednimi i zmiennymi/
stałymi przedstawiane są w literaturze niejednoznacznie.
Na rysunku 1 przedstawiono współzależności pomiędzy klasyfikacjami kosztów
na bezpośrednie/pośrednie i zmienne/stałe.
8. Stałe koszty sprzedaży
Koszty
całkowite

Koszty
pośrednie

7. Zmienne koszty sprzedaży
6. Stałe koszty zarządu

Techniczny
koszt
wytworzenia

5. Zmienne koszty zarządu

Stałe
koszty
jednostkowe

4. Stałe koszty wydziałowe
3. Zmienne koszty wydziałowe
Koszty
bezpośrednie

2. Płace bezpośrednie

Zmienne
koszty
jednostkowe

Zmienne
koszty
produkcji

1. Materiały bezpośrednie

Rys. 1. Klasyfikacja kosztów jednostkowych
Źródło: [Sojak 2003, s. 47] na podstawie: E.B. Deakin, M.W. Maher, Cost Accounting, second edition,
Irwin, Homewood, Illinois 1987, s. 39.

Główny problem ujawnia się już przy definiowaniu kosztów bezpośrednich.
Dla przykładu, koszty pracowników wykonawczych nie są kosztami bezpośrednimi
(chyba że zaliczymy je do kosztów specjalistycznych) i mogą być uznane za zmienne lub stałe w analizowanym okresie (specjalistyczne koszty zawsze są zmienne).
11
Bardzo interesującym podejściem wydaje się koncepcja kosztów docelowych (Target
Costing).
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Zmienność i stałość kosztów pracowników zależeć będzie od przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki utrzymywania zasobów pracy. Analogiczna sytuacja występuje
w przypadku pozostałych zasobów, których konieczność utrzymywania generuje
koszty stałe (pośrednie). Jeżeli dopuścimy zmienność tych zasobów, to automatycznie koszty te przybiorą charakter kosztów zmiennych. W szczególnych przypadku
na etapie ex ante wszystkie koszty przedsiębiorstwa mogą być uznane za koszty
zmienne. Zależeć będzie to od tego, jaki zakres decyzji jest rozpatrywany, i od czasu
dostępnego na realizację tej decyzji (im okres dłuższy, z tym większą pulą kosztów
zmiennych możemy mieć do czynienia).
Kondraszuk [2012] uzależnił również zakres kosztów zmiennych od dostępności
informacji (rys. 2), będącej inspiracją do wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w zakresie kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. W ten sposób wyróżniono
kategorie kosztów (za)stałych, która wynika z braku informacji o możliwości ich
zmian.

Rys. 2. Dostępność informacji a udział kosztów zmiennych i stałych w podejmowaniu decyzji
Źródło: opracowanie własne.

W dobie gospodarki opartej na wiedzy zależy to w dużym stopniu od prowadzonych badań naukowych i skutecznego transferu ich wyników do praktyki. Nadają
one posiadanym zasobom właściwą wartość ekonomiczną i determinują ich użytecz-
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ność. W rolnictwie badania takie prowadzą instytuty branżowe i uczelnie – dotyczące nowych odmian roślin, nawożenia, ochrony, hodowli zwierząt i ich żywienia, ale
także mechanizacji i nowoczesnych rozwiązań w zakresie budownictwa rolniczego.
Rachunek kosztów zmiennych na etapie ex ante w przypadku pojedynczych
działalności polega na ustalaniu tzw. intensywności specjalnej, a więc wielkości nakładów bezpośrednio wpływających na wielkość lub wartość produkcji. Uzyskana
nadwyżka będzie służyła do pokrywania kosztów stałych i wypracowania zysku (dochodu). Istota tego rachunku zawiera się przede wszystkim w normowaniu i ścisłym
ustalaniu wszystkich rodzajów przyszłych kosztów zmiennych produkcji (zwłaszcza
kosztów bezpośrednich). W rolnictwie najczęściej punktem odniesienia nie jest ilość
produktu (klasyczny koszt jednostkowy), a rozmiar działalności wyrażony w hektarach, sztukach zwierząt itd.
Należy pamiętać, że na etapie planowania bardzo ważne jest kompleksowe rozpatrywanie organizacji produkcji w gospodarstwie (ze względu na biologiczny i organiczny charakter działalności rolniczej). Przyjęta „optymalna” struktura produkcji
musi zapewniać wewnętrzną zgodność wielu bilansów o charakterze ilościowym
(bilans słomy, bilans obornika i substancji organicznej, bilans pasz itd.) i jakościowym (następstwo roślin, terminy agrotechniczne itd.).
Istnieje konieczność opracowania metodyki rachunku kosztów będącego elementem zintegrowanego systemu informacyjnego gospodarstwa wiejskiego.
Wydaje się również, że dorobek metodyczny rachunku kosztów w zakresie kosztów bezpośrednich i zmiennych w rolnictwie może być wykorzystywany w innych
branżach, aczkolwiek oczywiste jest, że w praktyce ostateczne rozwiązania mogą
się różnić ze względu na specyfikę każdej z nich.

4. Podsumowanie
W chwili obecnej istnieje pilna potrzeba opracowania pojęć i metodyki nowoczesnego rachunku kosztów wykorzystującego z jednej strony doświadczenia ogólnej
ekonomiki i rachunkowości przedsiębiorstw, z drugiej zaś uwzględniającego specyfikę działalności rolniczej.
Z przedstawionych rozważań płyną następujące wnioski:
• W rolnictwie rachunek kosztów w procesie racjonalizacji działalności gospodarczej ma szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji i planowaniu. Należy
wykorzystywać szeroko rozumiane koszty zmienne, a także szerzej niż dotychczas rozliczać i budżetować koszty stałe. W tym przypadku potrzebna jest jednak dodatkowa klasyfikacja tych kosztów i istnieje możliwość skorzystania
z dorobku ogólnej ekonomiki przedsiębiorstw.
• Na etapie zaszłości i obliczania wyniku finansowego rachunek kosztów w rolnictwie przyjmuje najprostszą formę ze względu na uciążliwość koniecznej ewidencji. Taka możliwość została stworzona m.in. poprzez przyjęcie wartości godziwej jako podstawy wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych.
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W tej sytuacji mamy do czynienia z brakiem obowiązku ustalania jednostkowych kosztów produkcji. W praktyce w gospodarstwie rachunek kosztów sporządzany jest pozaksięgowo i może odejść od zasady kosztu historycznego.
Na etapie analizy powinna być możliwa ocena zrealizowanych wyników w stosunku do planowanych. Kontrolowane powinny być nie tylko koszty zmienne
(bezpośrednie), ale również poziom kosztów stałych (pośrednich), które stanowią znaczący udział w kosztach ogółem.
Istnieje pilna potrzeba opracowania metodyki zintegrowanego systemu informacyjnego na poziomie gospodarstwa, którego nieodzownym elementem powinien
stać się nowoczesny rachunek kosztów.
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COST ACCOUNTING IN AGRICULTURE
IN COMPARISON WITH THE GENERAL THEORY
OF COMPANY ECONOMICS WITH THE EMPHASIS
ON DIRECT AND VARIABLE COSTS
Summary: The article presents selected cost accounting concepts in agriculture in relation to
the body of general economics and business organization theory. Particular attention was paid
to direct and variable costs. These concepts apply to both cost accounting at the “ex post” and
“ex ante” stage. It has been recognized that there are significant differences between concepts
used in agricultural and non-agricultural activity, but it is possible and even necessary to
strive to standardize the principles and criteria for their division. Every industry may exhibit
some differences in the final shaping of concepts despite sharing the same principles for their
division and criteria for the classification of costs.
Keywords: agriculture, cost accounting, accountancy, management.

