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Wykorzystanie rachunku kosztów 
do efektywnego zarządzania 
organizacją

„Tworzenie, funkcjonowanie, zmienianie i wstrzymanie każdego działania lub funkcji w organizacji, zarówno 
prywatnej i publicznej, wiąże się z kosztami. Kalkulacja kosztów – gromadzenie informacji o nich i przypisanie do 

różnych działań organizacji, pozwala zrozumieć, wyjaśnić i poprawić jej strukturę kosztów.”
 IFAC Międzynarodowe wytyczne odnośnie Dobrych Praktyk

Rosnąca rola zespołów finansowych jako partnerów 
biznesowych mających stanowić wsparcie w zarządzaniu 
organizacją zwiększa wymagania stawiane przed 
narzędziami stosowanymi w kontrolingu. Kluczowe miejsce 
w rachunkowości zarządczej przypada rachunkowi kosztów, 
który zaczyna być wykorzystywany nie tylko w obszarze 
finansów, ale również do zarządzania zasobami i procesami, 
polityki cenowej, programów redukcji kosztów, monitorowania 
inwestycji i projektów, systemów motywacyjnych, zarządzania 
kosztami produkcji, HR, czy IT, a także zmianami regulacyjnymi. 
Tak szerokim wymaganiom są w stanie sprostać jedynie:

• dobrze zaprojektowane,

• kompleksowe,

• nowoczesne

modele alokacji kosztów.

Tradycyjne rachunki kosztów powstały w mniej złożonej 
rzeczywistości, kiedy to występowała ograniczona liczba 
produktów, a większość kosztów stanowiły koszty 
bezpośrednie. W nowoczesnych organizacjach koszty 
pośrednie pełnią coraz większą rolę, rośnie też liczba 
procesów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 
podstawową. Dlatego kluczowe dla efektywnego 
zarządzania kosztami staje się właściwe przyporządkowanie 
wszystkich kosztów do produktów, usług, linii biznesowych 
i klientów. 

Wyzwaniom związanym z koniecznością odzwierciedlenia 
bardziej złożonej rzeczywistości oraz zaspokojenia rosnącego 
zapotrzebowania informacyjnego są w stanie sprostać 
nowoczesne modele alokacji kosztów, które:

• uwzględniają złożoność oferty produktowej i usługowej
oraz konieczność dostosowania jej do konkretnych
klientów, segmentów i rynków,

• pozwalają prawidłowo zidentyfikować związki
przyczynowo-skutkowe między kosztami a produktami
i usługami,

• umożliwiają zarządzanie coraz bardziej złożonymi
strukturami kosztów.

Przesłanki do wdrożenia nowoczesnego modelu alokacji kosztów

Rosnąca 
sprzedaż przy 
spadających 

zyskach

Planowana 
optymalizacja portfolio 

produktowego lub 
usługowego

Rosnące 
znaczenie cen 
transferowych

Potrzeba 
kompleksowego 

zarządzania kosztami 
w organizacji

Rosnąca liczba procesów 
niezwiązanych bezpośrednio 
z działalnością podstawową

Płace bezpośrednie i materiały 
stanowią niewielki procent 
kosztów, przeważają koszty 

pośrednie



Cele regulacyjne
Polityka cenowaCele rac

hu
nk

ow
e

Ce
le 

zar
ządcze

Rachunki 
kosztów 

wdrażane 
przez KPMG

Symptomy niewłaściwej alokacji kosztów

Wykorzystanie rachunków kosztów

Cele zarządcze
•  koszty usług i produktów
•  koszty zasobów i procesów i ich

optymalizacja
•  kluczowe mierniki efektywności
•  analizy rentowności
•  dokładne dane do budżetowania

i prognozowania

Cele rachunkowe
•  ustalenie technicznego

kosztu wytworzenia,
kosztów sprzedaży i kosztów
ogólnozakładowych

•  wycena zapasów produktów
•  ustalenie wyniku finansowego

w rachunku zysków i strat

Polityka cenowa
•  ustalenie bazy kosztowej

do polityki cenowej
•  kalkulacje progu rentowności
•  dane do podejmowania

decyzji rynkowych

Cele regulacyjne
•  rachunkowość regulacyjna
•  raportowanie regulacyjne
•  dane do postępowań

antymonopolowych
•  dane do cen transferowych
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Problemy z podziałem kosztów 
na stałe i zmienne

Różna metodyka 
alokacji kosztów w grupie 

kapitałowej powoduje trudność 
porównania danych

Brak korelacji między 
nośnikami kosztów 

a rzeczywistymi kosztami

Trudności z pozyskaniem 
danych do alokacji

Brak zaufania do otrzymanych 
wyników alokacji kosztów 
w organizacji

Proces alokacji kosztów 
powoduje wielokrotne 
przetworzenie tych 
samych kwot

Istniejący model 
alokacji kosztów nie 
jest wykorzystywany 
do zarządzania kosztami

Proces alokacji jest ciągle 
modyfikowany powodując 
chaos informacyjny

Proces alokacji jest zbyt 
skomplikowany, a przesadna 
szczegółowość nie pozwala 
na transparentność modelu.

Nieoptymalny model 
alokacji kosztów



Nowoczesne rachunki kosztów

Metodyka wdrożenia modelu alokacji kosztów

W ostatnich latach dużą popularność zyskały 
rachunki kosztów zasobowo-procesowe, które 
są odpowiedzią na potrzeby informacyjne 
związane z efektywnością i stopniem 
wykorzystania zasobów oraz z zarządzaniem 
poprzez działania i procesy (Activity Based 
Management – ABM). Rachunki kosztów 
działań (Activity Based Costing – ABC) 
niwelują niedostatki w zakresie systematycznej 
informacji kosztowej, jakie mają dwa 
podstawowe systemy rachunku kosztów, 
tj. rachunek kosztów pełnych i rachunek 
kosztów zmiennych i pozwalają bardziej 
dokładnie identyfikować związki przyczynowo-
skutkowe między kosztami, zasobami, 
działaniami oraz produktami i usługami.

Rosnącą popularność zdobywają nowe modele 
alokacji kosztów, w związku 
z zapotrzebowaniem na skuteczne instrumenty 
kontroli kosztów, takie jak Kaizen Costing czy 
Target Costing.

Wybór optymalnego rachunku kosztów jest 
kluczową decyzją, którą podejmuje się biorąc 
pod uwagę cele stawiane przed modelem 
alokacji, a także dostępność danych źródłowych.

Analiza stanu 
obecnego

•  organizacja projektu

•  opracowanie
wymagań względem
docelowego rachunku
kosztów

•  analiza struktury
obiektów kosztowych

•  analiza bazy kosztowej

•  analiza struktury
organizacyjnej
i odpowiedzialności

•  analiza procesów

•  analiza sposobu
alokacji kosztów
pośrednich

Opracowanie 
metodyki 

alokacji kosztów

•  określenie optymalnej
metodyki alokacji
kosztów

•  opracowanie struktury
obiektów kosztowych
oraz docelowej
szczegółowości
bazy kosztowej,
określenie zasad
identyfikacji kosztów
bezpośrednich

•  zaprojektowanie
docelowego sposobu
alokacji kosztów
pośrednich

Analiza 
stosowanych 

narzędzi

•  przegląd źródeł danych

•  analiza systemu
raportowania

•  ocena funkcjonalności
i wydajności
stosowanych narzędzi

•  identyfikacja
istniejących luk
(proces/metodyka)

•  przedstawienie
rekomendacji
związanych
z rozwojem / budową /
zakupem narzędzia do
alokacji

Wybór 
rozwiązania

• modyfikacja i rozwój
obecnego narzędzia
lub

•  opracowanie
założeń nowego
narzędzia i jego
budowa w arkuszu
kalkulacyjnym, bazie
danych lub innej
formie lub

•  przegląd dostępności
narzędzi na rynku oraz
wsparcie w wyborze
dostawcy, np. SAP BO
EPM, Oracle Hyperion
PCM, SAS ABM

Wdrożenie

•  wdrożenie pilotażowe
narzędzia z danymi
testowymi

•  przeprowadzenie
testów

•  wdrożenie docelowe
narzędzia z danymi
rzeczywistymi

•  przeprowadzenie
szkoleń
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Dlaczego KPMG?

Wybrane doświadczenia KPMG

Ustalenie rzeczywistej rentowności produktów/usług, 
klientów, kanałów dystrybucji, linii biznesowych

Lepsze zrozumienie natury kosztów w organizacji, 
zwiększenie odpowiedzialności za koszty oraz 
dyscyplinę kosztową

Podejmowanie bardziej trafnych decyzji cenowych 
oraz decyzji inwestycyjnych

Możliwość uzyskania bardziej profitogennego 
portfolio produktowego

Ocena efektywności procesów i zasobów oraz 
możliwość skutecznej ich optymalizacji

Budowa spójnego i wiarygodnego systemu 
raportowania zarządczego, mierników efektywności 
i oceny pracowników

Stworzenie efektywnego systemu zarządzania 
kosztami i ich monitorowania

Bank

Wdrożenie rachunku kosztów działań (ABC) pozwalającego na:

•  zwiększenie wartości poznawczej prowadzonych analiz
związanych z rentownością produktów, linii biznesowych,
kanałów dystrybucji i klientów Banku,

•  wycenę usług wewnętrznych świadczonych przez
poszczególne jednostki organizacyjne Banku,

•  zapewnienie poprawności kalkulacji dochodów uzyskanych
przez Bank na klientach pozyskanych przez partnerów Banku.

Firma z branży logistycznej

Zaprojektowanie i wdrożenie modelu alokacji kosztów opartego 
o metodykę rachunku kosztów działań sterowanego czasem
(Time-Driven ABC) wykorzystywanego do:

•  wyceny kosztów usług, działań i zasobów,
•  rachunkowości regulacyjnej,
•  raportowania zarządczego,
•  decyzji cenowych.

Firma usługowa z branży medycznej

Stworzenie metodyki alokacji kosztów oraz wdrożenie narzędzia 
umożliwiającego:

•  przeprowadzanie analiz rentowności usług,
•  zmodyfikowanie systemu oceny kadry menedżerskiej,
•  wprowadzenie usprawnień w podejmowaniu decyzji

strategicznych o rozwoju lub zamykaniu określonych
działalności.

Wypracowaliśmy odpowiednie narzędzia i metodyki 
pozwalające na skuteczną i szybką realizację projektu

Pracujemy jako zespół razem z Klientem na sukces 
firmy oraz jej pracowników, budujemy zaufanie 

Dział KPMG Financial Management to dedykowany 
zespół ekspertów odpowiedzialny za stronę 
merytoryczną (zgodną z najlepszymi praktykami)

KPMG oferuje klientom wysokiej jakości 
wsparcie przy projektowaniu modeli alokacji 
kosztów, projektowaniu kluczy alokacyjnych oraz 
dobieraniu odpowiednich narzędzi do branży 
i skali działalności Klienta

Korzyści z dobrze zaprojektowanego rachunku 
kosztów:
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