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FUNKCJONOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW I JEGO
WYKORZYSTANIE W ZARZĄDZANIU KOSZTAMI W
PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
FUNCTIONING OF COST ACCOUNTING AND ITS
APPLICATION TO THE COST MANAGEMENT IN
WATER AND SEWAGE COMPANIES
DOI: 10.15611/pn.2015.389.21
Streszczenie: Celem artykułu jest porównanie funkcjonowania rachunku kosztów oraz jego
wykorzystania w zarządzaniu kosztami w dwóch spółkach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają hipotezę, że obie spółki skupiają
się przede wszystkim na realizacji formalnych obowiązków informacyjnych obejmujących
koszty i wskutek tego dominuje w nich systematyczny rachunek kosztów. Skromny zakres
problemowych rachunków kosztów w obu spółkach powoduje ograniczenia w zakresie informacji o kosztach, przychodach i wynikach dla potrzeb zarządzania. W obu spółkach prowadzi
się tradycyjny rachunek kosztów pełnych i nie planuje się wprowadzania nowych rozwiązań
w tym zakresie.
Słowa kluczowe: rachunek kosztów, zarządzanie kosztami, koszty.
Summary: The goal of this paper is to compare the functioning of cost accounting and its
application to cost management in two water and sewage companies. The conclusions support
the hypothesis that both companies mainly focus on the realization of formal informative
obligations related to the costs and thus the dominant role in these companies is played by the
systematic cost accounting. A narrow scope of problem-oriented cost accounting causes the
limitations of information on costs, revenues and profits for the management purposes. Both
companies conduct a traditional absorption costing and do not have plans to implement new
costing systems.
Keywords: cost accounting, cost management, costs.
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1. Wstęp
Wodociągi i kanalizacja oraz ciepłownictwo i komunikacja szynowa należą do najbardziej kapitałochłonnych branż gospodarki komunalnej o wysokim udziale kosztów stałych. Wysokie koszty stałe w tych dziedzinach wywołują z jednej strony
rozbudowane systemy sieciowe, z drugiej natomiast ścisły związek między produkcją a konsumpcją usług, przy ograniczonych możliwościach ich magazynowania.
Na przykład udział tylko kosztów amortyzacji w kosztach pionu wodociągowego
dochodzi do 30%, natomiast pionu kanalizacyjnego (z oczyszczalniami ścieków)
dochodzi niekiedy aż do 45%. W konsekwencji udział kosztów stałych w kosztach
całkowitych działalności jest relatywnie wysoki (w wodociągach dochodzi nawet do
3/4, a w ciepłownictwie do 1/2) [Jeżowski, Grzymała 2009, s. 12].
W tych warunkach ogromnego znaczenia nabiera odpowiedni, dostosowany
do specyfiki działalności i potrzeb związanych z zarządzaniem, system rachunku
kosztów. Powinien on z jednej strony zapewniać realizację obowiązków w zakresie
sprawozdawczości finansowej, a z drugiej oferować dostęp do istotnych informacji
o kosztach, przychodach i wynikach działalności, niezbędnych w procesach decyzyjnych na różnych poziomach organizacji.
Celem artykułu jest porównanie funkcjonowania rachunku kosztów oraz jego
wykorzystania w zarządzaniu kosztami w dwóch spółkach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Materiał badawczy został zgromadzony za pomocą metody
dokumentacyjnej (obejmował dokumenty w postaci regulaminów wewnętrznych,
schematów organizacyjnych i zakładowych planów kont) oraz wywiadu standaryzowanego z zarządami i głównymi księgowymi spółek. W opracowaniu wyników
badań wykorzystano metodę porównań poziomych, obejmujących wybrane aspekty
funkcjonowania i wykorzystania rachunku kosztów w obu spółkach. Postawiono hipotezę, że w obu spółkach prowadzony jest podobnie skonstruowany systematyczny
rachunek kosztów, natomiast problemowe rachunki kosztów są słabo rozwinięte,
czego efektem jest również słaby poziom zaawansowania procedur zarządzania
kosztami.

2. Kierunki zmian rachunku kosztów
Informacje, których dostarcza rachunek kosztów, kierowane są do dwóch grup użytkowników: wewnętrznych (w ramach przedsiębiorstwa) oraz zewnętrznych, działających w otoczeniu przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa jako
podstawowy człon rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej obejmuje
swoim zakresem:
•• systematyczny, okresowy rachunek kosztów, zwany również podsystemem ewidencyjnym kosztów,
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•• problemowe rachunki kosztów i wyników o charakterze pozaewidencyjnym
[Rogowska 2013, s. 335].
Najważniejszym zadaniem systematycznego rachunku kosztów jest dostarczenie odpowiednich danych niezbędnych dla sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych, przede wszystkim bilansu oraz rachunku zysków i strat [Nowak
2011, s. 29]. Problemowe rachunki kosztów mają z kolei na celu zaspokojenie potrzeb
informacyjnych zarządu jednostki oraz kierowników niższych szczebli zarządzania
[Jaruga i in. 2010, s. 169]. Są to rachunki dla decyzji krótkookresowych z obszarów:
zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, sporządzane w systemie rachunkowości zarządczej [Sobańska 2009a, s. 119]. Informacje oferowane przez problemowe rachunki
kosztów są w szczególności wykorzystywane do [Nowak, Wierzbiński 2010, s. 17]:
•• dokonywania właściwych kalkulacji cenowych,
•• sprawowania kontroli działalności przedsiębiorstwa,
•• oceny rentowności prowadzonej działalności,
•• podejmowania decyzji ekonomicznych.
Właściwie zaprojektowany i prowadzony rachunek kosztów stanowi instrument
umożliwiający skuteczne zarządzanie kosztami. Niezmiernie istotna jest również
funkcja kontrolna rachunku kosztów. Kontrola obejmuje m.in. porównanie kosztów
poniesionych z kosztami, które były zaplanowane w budżecie, dzięki czemu możliwe jest dokonanie analizy powstałych odchyleń i podjęcie odpowiednich działań
[Nowak, Wierzbiński 2010, s. 17-18].
Wraz ze zmianami metod zarządzania zmienia się także rachunek kosztów
[Szczypa 2011, s. 69; Sojak, Jóźwiak 2004, s. 17]. Współczesne przedsiębiorstwa
muszą funkcjonować w warunkach dużej zmienności otoczenia, silnej konkurencji
oraz postępującej automatyzacji i informatyzacji procesów gospodarczych, co wymaga od nich pozyskiwania coraz większej ilości informacji. W celu uzupełnienia
luk informacyjnych, które mogą wynikać z wykorzystywania tradycyjnych rachunków kosztów, stworzono nowe koncepcje rachunku kosztów, takie jak: rachunek
kosztów docelowych, rachunek kosztów działań czy rachunek kosztów cyklu życia produktu [Żuk, Oniszczuk 2012, s. 141-142]. „Rozbieżności systemów rachunku
kosztów dotyczą zakresu czasowego, sposobu pomiaru i wyceny zużycia czynników produkcji, ilości i dokładności dokumentów, przekrojów ewidencyjnych, zasad
rozliczania, procedur kalkulacyjnych, zakresu, stopnia szczegółowości, sposobu
prezentacji informacji kosztowych, a także metod przewidywania kosztów” [Szydełko 2004, s. 11].
Poza globalną konkurencją oraz dynamicznym rozwojem technologii produkcji
i metod zarządzania, czynnikami, które wpływają na rozwój rachunku kosztów,
są także zmiany w technice obliczeniowej oraz fluktuacja cen czynników produkcji [Cooper, Kaplan 1988, s. 96-97]. Warto zauważyć, że nowo powstające modele
rachunku kosztów są dostosowywane do rachunkowości zarówno finansowej, jak
i zarządczej [Nowak, Wierzbiński 2010, s. 22].
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3. Zarządzanie kosztami
Zarządzanie kosztami zmierza do obniżenia kosztów działalności poprzez ciągłe
doskonalenie procesów, stosowanie oraz wdrażanie usprawnień, które mają przyczynić się do tego, aby te były bardziej efektywne [Nowak, Wierzbiński 2010,
s. 168]. Jest to szereg działań, które są podejmowane w celu podniesienia zadowolenia klientów poprzez systematyczną kontrolę i stałe obniżanie kosztów. Przez pojęcie „kompleksowe zarządzanie kosztami” rozumie się wszelkie działania sterujące
podejmowane w przedsiębiorstwie w każdej fazie cyklu życia produktu, które korzystnie wpłyną na przyszłą strukturę jego kosztów i przyszłe relacje oraz spowodują obniżenie kosztów wytworzenia nowego produktu [Sobańska 2009b, s. 408].
Umiejętność korzystania z zasad oraz metod optymalizacji i planowania umożliwia efektywne zarządzanie oraz kontrolę kosztów. Główne cele zarządzania kosztami to [Nowak, Wierzbiński 2010, s. 168]:
•• przyjrzenie się i zrozumienie przyczyn powstawania kosztów,
•• dążenie do obniżenia kosztów całkowitych oraz jednostkowych,
•• kształtowanie wysokości kosztów produktów,
•• optymalizacja właściwej struktury kosztów.
Do podstawowych zadań strategicznego zarządzania kosztami, realizowanego
na najwyższym poziomie zarządzania firmą, należą [Sobańska 2009b, s. 408]:
•• szacowanie wpływu poszczególnych decyzji strategicznych na przyszły poziom
kosztów,
•• analizowanie i planowanie kosztów produktów (rozwijanych i nowych) w całym
cyklu życia,
•• analizowanie i planowanie kosztów produktu na podstawie analizy konkurencji,
analizy wartości,
•• identyfikowanie przyczyn wywołujących koszty i szacowanie ich wpływu na
przyszły poziom kosztów.
Istotnym elementem zarządzania kosztami jest uzmysłowienie menedżerom
faktu, że wcześniej podjęte przez nich decyzje skutkują dla przedsiębiorstwa ponoszeniem kosztów [Horngren i in. 1999, s. 6].
Operatywne zarządzanie kosztami jest realizowane w fazie wytwarzania cyklu życia produktu. Z punktu widzenia hierarchiczności procesów zarządzania jest
ono realizowane na niższym poziomie przez kierowników i pracowników jednostek
produkcyjnych. Podstawowym zadaniem operatywnego zarządzania kosztami jest
dokonywanie zmian w pozycji kosztowej firmy przez ciągłe wprowadzanie udoskonaleń w technologii i organizacji, które powodują redukowanie kosztów wytworzenia produktu aż do osiągnięcia jego poziomu założonego w strategii [Sobańska
2009b, s. 408].
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4. Organizacja rachunku kosztów w spółkach X i Y
Przedsiębiorstwo X jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100%
udziałów należy do miasta X. Liczba etatów w spółce X w 2013 r. wynosiła 59,5,
w tym: 12,5 – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, 46 – pracownicy na
stanowiskach robotniczych, 1 – zarząd.
Na podstawie zezwolenia burmistrza miasta podstawową działalnością jest produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę, jak również:
•• eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody,
•• eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
•• odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
•• wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
•• świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Na czele przedsiębiorstwa stoi prezes zarządu, któremu podporządkowane są
trzy działy jednostki: dział techniczny, dział kadr oraz dział księgowości.
Przedsiębiorstwo Y jest również spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
w której 100% udziałów ma gmina Y. Zarząd spółki jest jednoosobowy. W 2013 r.
w spółce było zatrudnionych 23 pracowników, a zakres działalności był podobny
jak w przypadku spółki X. Dział księgowości podlegał bezpośrednio prezesowi,
a jego zadania obejmowały przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sprawozdawczość finansową, rachunek kosztów, rozliczenia finansowo-płacowe
i sprawy kadrowe.
Warto zwrócić uwagę, że w obu spółkach nie wyodrębniono jednostki organizacyjnej, która zajmowałaby się jedynie rachunkiem kosztów lub rachunkowością
zarządczą. Funkcje i zadania rachunku kosztów są realizowane w działach księgowości.
Koszty przedsiębiorstwa X ewidencjonowane są w układzie rodzajowym oraz
według typu działalności, z wykorzystaniem kont zespołów 4 i 5. Analityka do kont
syntetycznych tworzona jest według potrzeb. Na kontach zespołu 5 ujmuje się rozliczone koszty proste według rodzaju – przenoszone z zespołów 4 i 6 – oraz rozliczenia kosztów złożonych, przenoszone z poszczególnych kont zespołu 5 lub 6 na inne
konta zespołów: 5, 6 i 7. W ramach zespołu 5 księguje się koszty dotyczące:
1. Działalności podstawowej, do których należą:
•• wodociągi,
•• kanalizacja,
•• oczyszczalnia,
•• obsługa klienta.
2. Działalności pomocniczej (w tym: świadczenia odpłatne).
3. Działalności pomocniczej – kotłowni.
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4. Koszty ogólnozakładowe.
Do rozliczania kosztów pomiędzy różnymi okresami sprawozdawczymi w celu
zapewnienia zasady współmierności kosztów z osiąganymi przychodami służy
konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
Przedsiębiorstwo X ustala koszty jednostkowe wyrobów za pomocą kalkulacji
doliczeniowej. Rozlicza koszty kotłowni oraz koszty ogólnozakładowe, ewidencjonowane w zespole 5, za pomocą przyjętych kluczy podziałowych (odpowiednio:
ogrzewanej powierzchni i kosztów wynagrodzeń bezpośrednich).
W przedsiębiorstwie Y wyróżnia się następujące konta syntetyczne zespołu 5:
•• 501 (woda) – służy do ewidencji kosztów produkcji i dostawy wody; konta analityczne: produkcja i uzdatnianie wody, sieć wodociągowa, obiekty na sieci wodociągowej,
•• 502 (ścieki) – służy do ewidencji kosztów odbioru i przesyłu ścieków; konta
analityczne to: sieć kanalizacyjna, przepompownie,
•• 503 (oczyszczalnia ścieków),
•• 530 (koszty wydziałowe),
•• 550 (koszty ogólnozakładowe – zarządu).
Koszty jednostkowe produkcji są ustalane, podobnie jak w spółce X, za pomocą
kalkulacji doliczeniowej.
Jak można zauważyć, obie spółki wykorzystują bardzo podobne rozszerzone
warianty ewidencji i rozliczania kosztów oparte na zespołach 4 i 5, z tym że spółka
X wyodrębnia w ramach zespołu 5 konta kosztów działalności pomocniczej, których nie ma w spółce Y.

5. Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami
Prezes i główny księgowy spółki X deklarują, że informacje pozyskiwane ze wszystkich przekrojów informacyjnych stosowanego systemu rachunku kosztów stanowią
podstawę procesów podejmowania decyzji, szczególnie w długim okresie.
Twierdzą, że dzięki ewidencji kosztów w układzie rodzajowym są w stanie
ocenić efektywność wykorzystania zasobów firmy. Przedsiębiorstwo X stosuje ten
układ również w procesie planowania kosztów przez tworzenie zestawień planowanych i poniesionych kosztów i przychodów dla każdego roku obrotowego. Układ
kalkulacyjny kosztów jest z kolei wykorzystywany w procesach kontrolnych oraz
stanowi podstawę polityki cenowej przedsiębiorstwa X w długim okresie. Oszacowanie jednostkowego kosztu wytwarzanych produktów oraz kosztu własnego produktów sprzedanych pozwala nie tylko na wyznaczenie cen sprzedaży, ale służy
również ocenie rentowności produktów.
Na potrzeby zarządzania dział księgowości sporządza zestawienie kosztów
i sprzedaży spółki. Zbiorcze zestawienie planu kosztów i sprzedaży z jego wykonaniem jest przedstawiane prezesowi zarządu oraz kierownikowi działu technicznego. Ujęte w nim wielkości przychodów i kosztów (planowane i rzeczywiste) oraz
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wskaźnik wykonania planu są analizowane w poszczególnych obszarach działalności spółki. Format i treść zestawienia kosztów i sprzedaży spółki X budzą jednak
wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim ujęcie w nim jedynie kosztów rodzajowych jest
niewystarczające dla pełnej oceny stopnia wykorzystania zasobów firmy. Taki rodzaj opracowania wymaga podziału kosztów co najmniej na zmienne i stałe (nie
mówiąc o innych klasyfikacjach kosztów), którego przedsiębiorstwo X nie stosuje.
Zabieg ten mógłby umożliwić np. uzyskanie bardziej wiarygodnego obrazu kosztów
i przychodów spółki w poszczególnych ośrodkach odpowiedzialności. Należy więc
podkreślić, że dokument ten przedstawia jedynie minimum informacji o kosztach
i przychodach przydatnych spółce X w procesie zarządzania.
Spółka Y sporządza co rok plan rzeczowo-finansowy. Kierownictwo wskazuje
następujące jego zadania: określenie potrzeb mieszkańców gminy na świadczone
usługi i możliwości ich zaspokojenia, poprawa skuteczności minimalizacji kosztów,
identyfikacja potrzeb dotyczących wielkości majątku trwałego i źródeł jego finansowania. Jest on opracowywany przez głównego księgowego i zarząd, a następnie
zatwierdzany przez radę nadzorczą i zgromadzenie wspólników na okres jednego
roku. Na plan rzeczowo-finansowy spółki Y składają się odrębne plany dotyczące:
inwestycji, remontów, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów.
Kontrola kosztów w spółce Y odbywa się przez ustalenie i ocenę stopnia realizacji planu. Jak już wcześniej stwierdzono, nie ma w tym przedsiębiorstwie wyodrębnionej komórki zajmującej się kontrolą kosztów, wskutek czego jest ona w gestii
zarządu i głównego księgowego. Kontrola kosztów odbywa się co miesiąc oraz po
upływie roku i zaksięgowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych. Badaniu poddawane są istotne odchylenia, przekraczające przyjęte progi. Na podstawie analizy odchyleń zarząd podejmuje działania zmierzające do poszukiwania rozwiązań, które
mogą spowodować redukcję lub eliminację przyczyn powstawania niekorzystnych
odchyleń. Raport z wykonania planu i wyników przedkładany jest do oceny radzie
nadzorczej, a następnie do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.
Zarządzający obiema spółkami deklarują, że funkcjonujący w nich system rachunku kosztów w pełni zaspokaja ich potrzeby informacyjne, w związku z czym
nie przewidują w najbliższej przyszłości znaczących zmian w zakresie jego konstrukcji oraz obszarów zastosowania.

6. Zakończenie
Rachunek kosztów znacząco wpływa na zarządzanie kosztami i możliwości uzyskania założonego poziomu kosztów w przedsiębiorstwie. Mimo że badane podmioty reprezentują tę samą branżę, różnią się podejściem do planowania i kontroli kosztów.
Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Obie spółki prowadzą pełną ewidencję kosztów (w układzie rodzajowym
oraz według typu działalności), stosując przy tym konta zespołów 4 i 5, przy czym
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różnią się pod względem liczby kont syntetycznych i analitycznych funkcjonujących w ramach zespołu 5. Taki sposób ewidencji odpowiada specyfice prowadzonej
działalności i jest przede wszystkim dostosowany do wymogów sprawozdawczości
finansowej.
2. W obu spółkach prowadzi się tradycyjny rachunek kosztów pełnych i nie planuje się wprowadzania nowych rozwiązań w tym zakresie. Nie prowadzi się także
klasyfikacji kosztów innych niż te, które są wymagane w systematycznym rachunku
kosztów. Jednocześnie dość słabo rozwinięte są w nich rachunki problemowe kosztów – obejmują one jedynie pewne elementy planowania kosztów oraz ujawniania
i badania odchyleń.
3. Podstawowym narzędziem planowania i kontroli kosztów w spółce X jest
zestawienie kosztów i sprzedaży, które pozwala na zaplanowanie w uproszczony
sposób kluczowych przychodów i kosztów w układzie rodzajowym w głównych obszarach działalności. Pozwala ono na ocenę realizacji planowanych kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego w trakcie roku oraz na koniec roku.
4. Planowanie i kontrola kosztów w spółce Y są oparte na planie rzeczowo-finansowym, sporządzanym corocznie metodą przyrostową. Obejmuje on znacznie
szerszy zakres planowanych działań oraz kosztów, przychodów i wyników niż zestawienie kosztów i sprzedaży opracowywane w spółce X.
Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają hipotezę, że obie spółki skupiają się przede wszystkim na realizacji formalnych obowiązków informacyjnych
obejmujących koszty i wskutek tego dominuje w nich systematyczny rachunek kosztów. Skromny zakres problemowych rachunków kosztów w obu spółkach powoduje
ograniczenia w zakresie informacji o kosztach, przychodach i wynikach dla potrzeb
zarządzania, choć należy zauważyć, że procedury planowania i kontroli kosztów
są bardziej rozwinięte w spółce Y (mniejszej pod względem skali działalności) niż
w spółce X.
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