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METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNO ŚCI POMOCNICZNEJ  
 
 
1. Wstęp 
 

Celem artykułu jest prezentacja i porównanie róŜnych metod rozliczania kosztów 
działalności pomocniczej. Artykuł ma charakter praktyczny i aplikacyjny, gdyŜ wszystkie 
prezentowane metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej zostały zobrazowane 
przykładem liczbowym, umoŜliwiającym zapoznanie się z właściwymi poszczególnym 
metodom procedurami kalkulacyjnymi oraz pozwalającym na porównanie wyników 
rozliczenia kosztów osiągniętych za pomocą poszczególnych metod. 
 
2. Pojęcie działalności pomocniczej 
 

Działalność (produkcję) pomocniczą moŜna najogólniej zdefiniować jako wyodrębnioną 
organizacyjnie działalność, której celem jest świadczenie usług na potrzeby innych jednostek 
wewnątrz przedsiębiorstwa1. Do typowych komórek działalności (produkcji) pomocniczej 
moŜna zaliczyć m.in.: 

• wydziały energetyczne (elektrownie, gazownie, kotłownie), 
• wydziały remontowe, naprawcze i sprzętowe, 
• wydziały transportu wewnętrznego i zewnętrznego, 
• magazyny surowców i materiałów produkcyjnych 
• oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów, 
• laboratoria badawcze i kontrolne, 
• ośrodki przetwarzania danych, 
• biura projektowo-konstrukcyjne, 
• działy obsługi tłumaczeniowej, 
• działy obsługi prawnej. 
Wymienione powyŜej komórki spełniają funkcję pomocniczą w stosunku do klientów 

wewnętrznych tj. wydziałów podstawowych oraz komórek zarządu i sprzedaŜy, którym 
komórki pomocnicze przekazują róŜnego rodzaju świadczenia. Z załoŜenia komórki 
pomocnicze nie obsługują klientów zewnętrznych, choć zdarza się, Ŝe część świadczeń jest 
przekazywana (sprzedawana) przez te komórki na rzecz innych podmiotów. Przykładowo, 
wydział remontowy, z uwagi na niewykorzystany przez komórki wewnętrzne potencjał, moŜe 
świadczyć dodatkowo płatne usługi remontowe dla innych osób czy firm.  
 
3. Ewidencja i kosztów działalności pomocniczej 
 
 Koszty działalności pomocniczej są gromadzone w układzie podmiotowym 
(funkcjonalnym) na koncie 530 „Koszty działalności pomocniczej” (rys. 1). Konto to obciąŜa 
się w ciągu okresu rozliczonymi kosztami rodzajowymi (jeśli jednostka prowadzi ewidencję 
kosztów w układzie rodzajowym), poniesionymi w komórkach pomocniczych, rozliczonymi 

                                                 
1 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, SKwP, Warszawa 2008, s. 61. 
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kosztami zakupu (jeśli są wyodrębniane) oraz dotyczącymi okresu sprawozdawczego 
kosztami rozliczanymi w czasie (rozliczenia czynne i bierne). Konto 530 uznaje się po 
obliczeniu wysokości świadczeń przekazanych przez komórki pomocnicze na rzecz 
wydziałów podstawowych, komórek zarządu i sprzedaŜy. Na koniec okresu 
sprawozdawczego konto 530 nie moŜe wykazywać salda. Wszystkie koszty działalności 
pomocniczej muszą zostać rozliczone. 
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Rysunek 1. Schemat ewidencji kosztów działalności pomocniczej 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Ewidencja kosztów działalności pomocniczej prowadzona jest zarówno na koncie 

syntetycznym jak i na kontach analitycznych. KaŜda komórka pomocnicza powinna mieć 
wyodrębnione konto analityczne, co jest niezbędne dla dalszego rozliczenia kosztów 
świadczeń wzajemnych między komórkami pomocniczymi oraz świadczeń na rzecz 
wydziałów podstawowych, komórek zarządu i sprzedaŜy. 
 
4. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej  
 

Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej obejmuje z reguły rozliczenie kosztów 
świadczeń wzajemnych pomiędzy komórkami pomocniczymi (o ile takie świadczenia 
wystąpiły) a następnie rozliczenie kosztów tych komórek na koszty działalności podstawowej, 
koszty wydziałowe, koszty sprzedaŜy i koszty zarządu. Do rozliczania kosztów działalności 
pomocniczej słuŜą takie metody jak2: 

• metoda bezpośrednia, 
• metoda układu równań (macierzowa, algebraiczna), 
• metoda kolejnych przybliŜeń (iteracyjna), 
• metoda zamykania zamówienia (stopniowa, sekwencyjna), 
• metoda kosztów (stawek) planowanych, 
• metoda kosztów częściowo planowanych a częściowo rzeczywistych. 
Zastosowanie wymienionych metod rozliczania produkcji pomocniczej zostanie 

w dalszej części artykułu zilustrowane przykładem liczbowym, ułatwiającym uchwycenie 
podobieństw i róŜnic pomiędzy tymi metodami. 
                                                 
2 Ze względu na róŜną terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu podano alternatywne nazwy dla tych 
samych metod rozliczania kosztów. 
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ZałóŜmy, Ŝe przedsiębiorstwo produkcyjne posiada wydział produkcji podstawowej, 
dwa wydziały produkcji pomocniczej (kotłownię i wydział transportowy) oraz komórki 
zarządu. Dane dotyczące poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów oraz ilości 
zrealizowanych świadczeń znajdują się w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Dane o kosztach i świadczeniach 

Wyszczególnienie Wydział Kotłowni Wydział Transportu 
Rzeczywiste zarejestrowane koszty 48 000 zł 52 000 zł 

Planowana stawka kosztów 50,00 zł/t 10,00 zł/km 

Świadczenia ogółem, w tym: 1 000 t 5 000 km 
- dla Wydziału Kotłowni - 1 300 km 

- dla Wydziału Transportu 100 t - 

- dla Wydziału Produkcji 600 t 2 000 km 

- dla Zarządu 300 t 1 700 km 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Metoda bezpośrednia polega na rozliczeniu kosztów komórek pomocniczych 
bezpośrednio na komórki podstawowe, zarządu i sprzedaŜy, proporcjonalnie do wielkości 
świadczeń zrealizowanych na rzecz tych komórek, z pominięciem rozliczenia świadczeń 
wzajemnych pomiędzy komórkami pomocniczymi (rys. 2). Metoda ta moŜe być z 
powodzeniem stosowana w tych jednostkach, w których nie występują świadczenia wzajemne 
komórek pomocniczych. W innym przypadku (jak w rozpatrywanym przykładzie) wyniki 
obliczeń naleŜy uznać za przybliŜone, ale niedokładne. 
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 Rysunek 2. Metoda bezpośrednia 
 Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Dla rozliczenia kosztów działalności pomocniczej w rozpatrywanym przykładzie 
niezbędne będzie zatem ustalenie struktury świadczeń Wydziału Kotłowni i Wydziału 
Transportu na rzecz Wydziału Produkcji i Zarządu. 
 Klucze dla Wydziału Kotłowni: 

- na rzecz Wydziału Produkcji 600 / 900  =  66,7%,  
- na rzecz Kosztów Zarządu 300 / 900  =  33,3%. 

 Klucze Wydziały Transportu:  
- na rzecz Wydziału Produkcji 2000 / 3700  =  54,1%, 
- na rzecz Kosztów Zarządu 1700 / 3700  =  45,9%. 

Kolejność rozliczeń w metodzie bezpośredniej nie ma znaczenia, gdyŜ koszty świadczeń 
wzajemnych nie są wyceniane. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej metodą 
bezpośrednią prezentuje tabela 2. 
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Tabela 2. Rozliczenie kosztów metodą bezpośrednią 

Wyszczególnienie 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Koszty 
Zarządu 

Suma 

Klucze dla Wydziału Kotłowni -  -  66,7 % 33,3 % 100% 
Klucze dla Wydziału Transportu -  -  54,1 % 45,9 % 100% 
Koszty zarejestrowane         48 000             52 000    x  x  100 000      
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 48 000    -        32 000           16 000             -    
Rozliczenie Wydziału Transportu -  - 52 000          28 108           23 892             -    
Koszty po rozliczeniu    -                      -           60 108          39 892           100 000    
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Rozliczenia kosztów wydziałów pomocniczych moŜna dokonać równieŜ w oparciu 
o stawki jednostkowe przekazywanych świadczeń. Stawka jednostkowa dla Wydziału 
Kotłowni wynosi: 48000/(1000-100) = 53,33 zł/t, a stawka jednostkowa dla Wydziału 
Transportu jest równa: 52000/(5000-1300)  =  14,05 zł/km Następnie trzeba pomnoŜyć stawki 
jednostkowe przez wielkość świadczeń zrealizowanych na rzecz Wydziału Produkcji 
i Zarządu. Wyniki obliczeń będą zbieŜne z wynikami otrzymanymi w tabeli 2. 
 Metoda układu równań, zwana równieŜ metodą algebraiczną lub macierzową, 
wymaga zbudowania i rozwiązania układu n równań z n niewiadomymi, gdzie n jest liczbą 
wydziałów pomocniczych, dla których kalkulowane są koszty. Koszty świadczeń 
wzajemnych nie są pomijane, lecz podlegają rozliczeniu (rys. 3). 
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Rysunek 3. Metoda układu równań (macierzowa, algebraiczna)  

     i metoda kolejnych przybliŜeń (iteracyjna) 
  Źródło: Opracowanie własne. 
 

W rozpatrywanym przykładzie Wydział Kotłowni zarejestrował koszty 48 000 zł a 
Wydział Transportu 52 000 zł. Wydział Kotłowni przyjął z Wydziału Transportu 26% jego 
świadczeń (1300 km z łącznej liczby 5000 km), natomiast Wydział Transportu przyjął 10% 
świadczeń Wydziału Kotłowni (100 ton pary z łącznej ilości 1000 ton). Jeśli zatem 
przyjmiemy, Ŝe  K oznacza koszty Wydziału Kotłowni a T – koszty Wydziału Transportu, 
układ równań, obrazujący zaleŜności pomiędzy kosztami komórek pomocniczych wygląda 
następująco: 
 

K = 48 000 + 0,26 T 

T = 52 000 + 0,10 K 
 
Rozwiązaniem układu jest para liczb: 

K = 63 162 zł  (czyli stawka jednostkowa = 63 162 / 1000  = 63,16 zł/t), 
T = 58 316 zł  (czyli stawka jednostkowa = 58 316 / 5000  =  11,66 zł/km). 
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Po ustaleniu stawek jednostkowych dla wszystkich wydziałów pomocniczych moŜna obliczyć 
koszt świadczeń zrealizowanych przez poszczególne komórki pomocnicze (w tym równieŜ 
świadczeń wzajemnych), co przedstawiono w tabeli 3. Kolejność rozliczania wydziałów nie 
ma w tej metodzie znaczenia.  
 
Tabela 3. Rozliczenie kosztów metodą układu równań  

Wyszczególnienie 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Koszty 
Zarządu 

Suma 

Koszty z układu równań         63 162            58 316       x x  x  
Koszt jednostkowy z układu równań          63,16              11,66     x x  x  
Świadczenia Wydziału Kotłowni               -                100 t             600 t              300 t           1 000 t   
Świadczenia Wydziału Transportu       1 300 km                   -        2 000 km       1 700 km      5 000 km    
Koszty zarejestrowane         48 000            52 000    x  x  100 000  
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 63 162              6 316          37 897           18 949                   -      
Rozliczenie Wydziału Transportu         15 162    - 58 316          23 326           19 827                   -      
Koszty po rozliczeniu               -                      -           61 224          38 776           100 000    
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Zaletą metody układu równań jest wiarygodne rozliczenie kosztów, jej wadą jest 
jednak duŜy stopień trudności w sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie występuje kilka wydziałów 
produkcji pomocniczej. Rozwiązanie takiego układu równań wymaga bowiem znajomości 
algebry liniowej i rachunku macierzowego.  

Alternatywną i stosunkowo prostą (choć czasochłonną) metodą, dającą identyczne 
wyniki jak metoda układu równań, jest metoda kolejnych przybliŜeń, zwana równieŜ 
metodą iteracyjną (rys. 3). W tym podejściu koszty wydziałów pomocniczych są rozliczane 
naprzemiennie na podstawie procentowej struktury rozchodu wszystkich świadczeń. 
Rozliczanie jest powtarzane do momentu, gdy pozostała do rozliczenia kwota kosztów staje 
się nieistotna. Kolejność rozliczania komórek pomocniczych nie ma znaczenia. 
W rozpatrywanym przypadku procentowa struktura świadczeń wygląda następująco: 

- Wydział Kotłowni wytworzył 1000 ton pary, w tym 10% dla Wydziału 
Transportu, 60% dla Wydziału Produkcji oraz 30% komórek Zarządu; 

- Wydział Transportu przejechał 5000 km, w tym 26% dla Wydziału Kotłowni, 40% 
dla Wydziału Produkcji oraz 34% na rzecz komórek Zarządu. 

Na podstawie ustalonych kluczy moŜna dokonać iteracyjnego rozliczenia kosztów wydziałów 
pomocniczych powtarzanego do momentu, gdy kwota rozliczana osiąga 10 zł (umowne). 
 
Tabela 4. Rozliczenie kosztów metodą kolejnych przybliŜeń 

Wyszczególnienie 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Zarząd 
Kwota 

rozliczana 

Klucz dla Wydziału Kotłowni - 10 % 60 % 30 % 100 % 
Klucz dla Wydziału Transportu 26 % - 40 % 34 % 100 % 
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 4 800 28 800 14 400 48 000 
Rozliczenie Wydziału Transportu 14 768 - 22 720 19 312 56 800 
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 1 477 8 861 4 430 14 768 
Rozliczenie Wydziału Transportu 384 - 591 502 1 477 
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 38 230 115 384 
Rozliczenie Wydziału Transportu 10 - 15 13 38 
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 1 6 3 10 
Koszty po rozliczeniu - - 61 223 38 776 100 000 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Metoda zamykania zamówienia, zwana równieŜ metodą stopniową lub sekwencyjną, 
jest pierwszą z dotychczas omawianych metod, w której znaczenia nabiera kolejność 
rozliczania wydziałów pomocniczych. Jako pierwszy powinien zostać rozliczony ten wydział, 
który nie otrzymywał Ŝadnych świadczeń od innych komórek pomocniczych. Jeśli wszystkie 
wydziały korzystały ze świadczeń innych wydziałów – rozliczanie kosztów rozpoczyna się od 
wydziału, który przyjął najmniej świadczeń. Wysokość otrzymanych świadczeń ustala się na 
podstawie udziałów w kosztach zarejestrowanych w danym wydziale. Wydział, który jest 
rozliczany jako pierwszy, traktuje się tak, jak gdyby nie przyjmował świadczeń od komórek 
pomocniczych, natomiast wydział, który jest rozliczany na końcu – jako wydział, który 
świadczeń na rzecz innych komórek pomocniczych nie przekazywał (rys. 4). 
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Kotłowni 
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Zarządu 

 
 Rysunek 4. Metoda zamykania zamówienia (stopniowa, sekwencyjna) 
 Źródło: Opracowanie własne. 
 

W rozpatrywanym przykładzie nie ma wydziału, który nie otrzymywał świadczeń, 
dokonujemy zatem wstępnej wyceny świadczeń. Wydział Kotłowni dla Wydziału Transportu 
przekazał 100/1000 * 48000 = 4 800 zł, natomiast Wydział Transportu dla Wydziału 
Kotłowni przekazał 1300/5000 * 52000 = 13 520 zł. Rozliczanie kosztów rozpoczynamy więc 
od Wydziału Transportu, gdyŜ przyjął najmniej świadczeń (tab. 5). Koszty tego wydziału 
będą rozliczone proporcjonalnie do wielkości przekazanych świadczeń, tj.: 

- na rzecz Wydziału Kotłowni 1300 / 5000 = 26%, 
- na rzecz Wydziału Produkcji 2000 / 5000  =  40%, 
- na rzecz Kosztów Zarządu 1700 / 5000  =  34%. 

Koszty Wydziału Kotłowni, obejmujące koszty zarejestrowane w tym wydziale oraz koszty 
rozliczone z Wydziału Transportu, zostaną rozliczone wyłącznie na Wydział Produkcji i 
Zarząd, zgodnie z następującymi kluczami: 

- na rzecz Wydziału Produkcji 600 / 900  =  66,7%,  
- na rzecz Kosztów Zarządu 300 / 900  =  33,3%. 

 

Tabela 5. Rozliczenie kosztów metodą zamykania zamówienia 

Wyszczególnienie 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Koszty 
Zarządu 

Suma 

Klucz dla Wydziału Transportu 26 % -  40 % 34 % 100 % 
Klucz dla Wydziału Kotłowni -  -  66,7 % 33,3 % 100 % 
Koszty zarejestrowane         48 000           52 000    x  x       100 000    
Rozliczenie Wydziału Transportu         13 520    - 52 000          20 800           17 680                   -      
Rozliczenie Wydziału Kotłowni - 61 520                    -            41 013           20 507                   -      
Koszty po rozliczeniu               -                      -           61 813          38 187         100 000    
Źródło: Opracowanie własne. 
 



 7

Rozliczenia kosztów w metodzie zamykania zamówienia moŜna dokonać równieŜ 
w oparciu o stawki jednostkowe świadczeń. Stawka jednostkowa dla Wydziału Transportu 
wynosi: 52000 / 5000 = 10,40 zł/km, a stawka jednostkowa dla Wydziału Kotłowni po 
rozliczeniu kosztów Wydziału Transportu jest równa: (48000 + 13520) / 900  =  68,36 zł/t. 
Następnie trzeba pomnoŜyć stawki jednostkowe przez wielkość zrealizowanych świadczeń. 
Wyniki obliczeń będą zbieŜne z wynikami otrzymanymi w tabeli 5. 
 Metoda kosztów (stawek) planowanych moŜe być zastosowana w tych jednostkach, 
które ustalają ceny ewidencyjne (koszty planowane lub standardowe) za jednostkę świadczeń 
realizowanych przez wydziały pomocnicze. Najpierw wszystkie rozliczenia dokonywane są 
po stawkach planowanych a następnie rozliczane są odchylenia między kosztami 
rzeczywistymi i planowanymi świadczeń wychodzących poza produkcję pomocniczą, 
proporcjonalnie do struktury tych świadczeń (rys. 5). Kolejność rozliczeń nie jest istotna. 
 

 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Produkcji 

Wydział 
Transportu 

Koszty 
Zarządu 

koszty planowane 
 

odchylenia 

 
 Rysunek 5. Metoda kosztów planowanych 
 Źródło: Opracowanie własne. 
 

W omawianym przykładzie planowana stawka kosztów w Wydziale Kotłowni wynosi 
50 zł/t a w Wydziale Transportu 10 zł/km i według tych stawek rozlicza się koszty 
przekazanych świadczeń. Po dokonaniu rozliczeń ustalamy powstałe odchylenia, tj. róŜnicę 
między sumą kosztów zarejestrowanych i świadczeń otrzymanych a rozliczonymi kosztami 
planowanymi (tab. 6).  
 
Tabela 6. Rozliczenie kosztów metodą stawek planowanych 

Wyszczególnienie 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Koszty 
Zarządu 

Suma 

Koszty zarejestrowane        48 000             52 000     x x  100 000  
Planowany koszt jednostkowy          50,00               10,00     x x  x  
Świadczenia Wydziału Kotłowni               -                   100              600               300             1 000    
Świadczenia Wydziału Transportu         1 300                    -             2 000            1 700             5 000    
Rozliczenie Wydziału Kotłowni (plan.)    - 50 000                 5 000          30 000           15 000          -    
Rozliczenie Wydziału Transportu (plan.)        13 000           - 50 000            20 000           17 000           -    
Odchylenia kosztów        11 000               7 000    x  x  18 000  
Klucz dla odchyleń Wydziału Kotłowni -  -  66,7 % 33,3 % 100 %  
Klucz dla odchyleń Wydziału Transportu -  -  54,1 % 45,9 % 100 %  
Rozliczenie odchyleń Wydziału Kotłowni - 11 000     -         7 333             3 667    -  
Rozliczenie odchyleń Wydziału Transportu -  - 7 000            3 784             3 216    -  
Koszty po rozliczeniu               -                      -           61 117          38 883        100 000    
Źródło: Opracowanie własne. 
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Odchylenia są rozliczane wyłącznie na Wydział Produkcji i Koszty Zarządu albo na 
podstawie procentowej struktury przekazanych świadczeń (jak w tab. 6), albo na podstawie 
obliczonych odchyleń kosztów jednostkowych świadczeń, które wynoszą w Wydziale 
Kotłowni: 11000 / 900  = 12,22 zł/t, a w Wydziale Transportu: 7000 / 3700  =   1,89 zł/km. 
Następnie trzeba pomnoŜyć stawki jednostkowe przez wielkość zrealizowanych świadczeń. 
Wyniki obliczeń będą zbieŜne z wynikami otrzymanymi w tabeli 6. 
 Metoda kosztów (stawek) częściowo planowanych a częściowo rzeczywistych 
polega na rozliczeniu części świadczeń wzajemnych wydziałów pomocniczych według 
stawek planowanych, a następnie rozliczeniu pozostałych świadczeń po kosztach częściowo 
planowanych a częściowo rzeczywistych (rys. 6). Rozliczanie rozpoczyna się z reguły od 
wydziału, który nie przyjmował (bądź przyjął najmniej według stawek planowanych) 
świadczeń od innych wydziałów. 
 

 
Wydział 

Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Wydział 
Kotłowni 

Koszty 
Zarządu 

koszty planowane 
 

koszty częśc. planowane częśc. rzeczywiste 

 
Rysunek 6. Metoda kosztów częściowo planowanych, częściowo rzeczywistych 

 Źródło: Opracowanie własne. 
 

W przykładzie Wydział Kotłowni przekazał (wg stawek planowanych) dla Wydziału 
Transportu 100 * 50 = 5000 zł, a ten z kolei przekazał dla Kotłowni 1300 * 10 = 13 000 zł. 
Jako pierwszy rozliczony zostanie zatem Wydział Transportu (tab. 7). Rozliczeniu na tym 
etapie podlegają wyłącznie koszty świadczeń przekazanych na rzecz Wydziału Kotłowni. 
Rzeczywista (a raczej częściowo rzeczywista) stawka Wydziału Kotłowni wynosi zatem 
(48000 + 13000) / 1000 = 61,00 zł/t.  Po tej stawce rozlicza się koszty na rzecz innych 
komórek. Rzeczywista stawka Wydziału Transportu dla rozliczeń poza produkcją pomocniczą 
wynosi  (52000 – 13000 + 6100) / (5000 – 1300) =  12,19 zł/km. 
 
Tabela 7. Rozliczenie kosztów metodą stawek częściowo planowanych a częściowo rzeczywistych 

Wyszczególnienie 
Wydział 
Kotłowni 

Wydział 
Transportu 

Wydział 
Produkcji 

Koszty 
Zarządu 

Suma 

Koszty zarejestrowane        48 000            52 000                 -                   -      100 000      
Planowany koszt jednostkowy          50,00              10,00                 -                   -      x      
Świadczenia Wydziału Kotłowni               -                   100               600               300             1 000    
Świadczenia Wydziału Transportu          1 300                    -              2 000             1 700             5 000    

Rozliczenie WT � WK (plan.)        13 000    - 13 000                 -                   -             50 000    

Rzeczywisty koszt jednostkowy WK          61,00    x  x  x  x  

Rozliczenie Wydziału Kotłowni (rzecz.) - 61 000              6 100          36 600           18 300                   -      
Rzeczywisty koszt jednostkowy WT x            12,19    x  x  x    
Rozliczenie Wydziału Transportu (rzecz.) -  - 45 100          24 378           20 722                   -      
Koszty po rozliczeniu               -                      -           60 978          39 022         100 000    
Źródło: Opracowanie własne. 
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 Po dokonaniu rozliczeń kosztów wydziałów pomocniczych w omawianym przykładzie 
moŜna porównać otrzymane wyniki (rys. 7). Jak widać, wysokość kosztów działalności 
pomocniczej rozliczonych na Wydział Produkcyjny wynosi – w zaleŜności od przyjętej 
metody – od 60 108 zł do 61 813 zł, natomiast wysokość kosztów rozliczonych na Koszty 
Zarządu waha między 38 187 zł a 39 892 zł.  
 
 

 
 Rysunek 7. Porównanie wyników rozliczenia kosztów róŜnymi metodami 
 Źródło: Opracowanie własne. 
 

Zastosowane metody rozliczania świadczeń dają zbliŜone, lecz niejednakowe wyniki. 
Za najmniej wiarygodny (najbardziej odbiegający od rzeczywistości) moŜna w omawianym 
przypadku uznać wynik rozliczenia kosztów metodą bezpośrednią, w której pominięto 
rozliczenia świadczeń wzajemnych. Jak juŜ wspomniano, metoda bezpośrednia moŜe być 
z powodzeniem wykorzystywana w przypadku, gdy świadczenia wzajemne między 
wydziałami pomocniczymi nie występują. 
 
5. Zakończenie 
 

W artykule omówiono kwestie związane z ewidencją i rozliczaniem kosztów 
działalności pomocniczej. Dla praktycznego zilustrowania problemu wykorzystano przykład 
liczbowy, w którym dla tych samych danych wejściowych zastosowano sześć róŜnych metod 
rozliczania kosztów działalności pomocniczej. 
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