
 

 

Ewidencjonowanie wydatków za pomocą kosztów 
rodzajowych 
W księgowości można wyróżnić dwa sposoby ewidencjonowania kosztów działal-
ności w księgach rachunkowych: według rodzajów i według typów działalności. Koszty 
rodzajowe są niezbędne do określania rachunku zysków i strat z perspektywy porów-
nawczej. Ponadto jest to najczęściej wybierany sposób ewidencji w przedsiębior-
stwach handlowych.  
 
W jaki sposób rozliczać się na podstawie kosztów rodzajowych? Czym są koszty 
operacyjne i w jaki sposób są powiązane z rodzajowymi? Tego dowiesz się z poniż-
szego artykułu. 

Koszty operacyjne firmy 

Dotyczą one przede wszystkim podstawowej działalności danego przedsiębiorstwa. 
Mogą być poddane ewidencji w postaci rachunku zysków i strat na podstawie kosztów 
rodzajowych. W efekcie sporządzany jest raport porównawczy, który ułatwia kalkula-
cję wyniku finansowego.  
 
Koszty rodzajowe działalności obejmują koszty operacyjne i koszty związane z za-
rządem. Są to zatem koszty proste przedsiębiorstwa, które zostały poniesione w da-
nym okresie sprawozdawczym. Dotyczą więc działalności podstawowej związanej ze 
sprzedażą towarów i usług, a także subsydiarnej, polegającej na całokształcie przed-
siębiorstwa - tzn. kosztach reklam, napraw i remontów, mediów, usług biur outsourcin-
gowych, czy też podatków lokalnych.  
 
Mogą być również powiązane z zaopatrzeniem, wynagrodzeniem i dodatkowymi be-
nefitami dla pracowników lub np. produkcją i dystrybucją towaru. 

Koszty rodzajowe w zakresie prostym 

Ujmowane są w nich koszty, które zostały poniesione w danym okresie sprawozdaw-
czym. Podział na koszty rodzajowe umożliwia dogłębniejsze analizowanie wydatków 
firmy i bardziej przejrzyste klasyfikowanie w ewidencji na podstawie kryterium rodzaju. 
Jest to niezbędne w celu obliczenia zysku ze sprzedaży oraz wyniku finansowego 
netto. Koszty rodzajowe i operacyjne to najczęściej wybierany sposób typologii wy-
bierany przez przedsiębiorców w branży handlowej. 

Klasyfikacja rodzajowa wyniku finansowego netto 

W typologii rodzajowej możliwe jest ujmowanie kosztów poniesionych w bieżącym 
okresie sprawozdawczym. Nie ma też znaczenia jakiego konkretnie okresu dotyczą. 
W ten sposób możliwe jest o wiele dokładniejsze wykazanie w ewidencji np. wspo-
mnianych kosztów operacyjnych. W klasyfikacji rodzajowej księgowane następu-
jące koszty:  
 

• sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa; 

• związane bezpośrednio z inwestycjami rozwojowymi; 



 

 

• zyski i wartość ze sprzedaży towarów zakupu lub nabycia; 

• sprzedaży usług; 

• zyski i wartość sprzedaży materiałów zakupu bądź nabycia; 

• inne koszty i wartości typowo operacyjne. 
 
 
 

Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.  

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 

 
 

 

 

 

 


