RIADENIE NÁKLADOV

Skryté rezervy pod drobnoh¾adom
Úspeným zavedením Activity Based Costing mono vo firme dosiahnu zmenu
 Milan Veèièík

Ktorý majite¾ èi riadite¾ podniku by nechcel aktuálne vedie,
ktorý výrobok mu robí stratu?
Je pre firmu ziskovejích zopár
ve¾kých zákazníkov alebo
segment malých odberate¾ov?

V

èasná informácia o tom, v ktorých procesoch spoloènos zbytoène stráca peniaze,
je èasto hodna miliónov korún. Pomôc
jej môe systém ABC (Activity Based Costing
 úètovanie na báze aktivít, vo vo¾nejom preklade spreh¾adnenie nákladov procesov).
Cie¾om je zmena v podniku
Nepoznám lepí nástroj na odhalenie skrytých
rezerv vo firme. Zavádzajú ho poboèky zahranièných koncernov a udomácòuje sa u aj v slovenských podnikoch.
Nie kadé zavedenie ABC sa ale konèí
úspene. Firma kúpi pecializovaný softvér
a vlastnými silami alebo s pomocou konzultaènej spoloènosti sa pustí do implementácie.
Výsledok vak nie vdy zodpovedá vynaloenej
námahe a nákladom.
V èom je problém?
Zavádzanie ABC je projekt, ktorého cie¾om
je zmena v podniku. Ak dosiahneme významný
a pozitívny obrat, mono hovori o úspenej implementácii. Ak zmena nenastane, zavedenie
bolo neúspené.
Dôvodom nezdaru môe by podcenenie
niektorého z kritických faktorov.

firmu. Napríklad ak chceme vyuíva ABC najmä na kalkulácie, staèí nám vytvori jednoduchí model, ktorý sa aj ¾ahie udriava. Ak
vak potrebujeme spreh¾adni náklady procesov  napríklad pre normy kvality ISO 9000,
pri retrukturalizácii a podobne, musíme
vytvori detailnejí model, ktorý bude ma
dva- i trikrát väèí poèet aktivít.

Zloitos modelu
Ve¾a chýb pri zavádzaní ABC sa urobí pri nastavovaní zloitosti, detailnosti modelu. Teória
hovorí o tandardnej truktúre a o prepojení fi-

O metóde Activity Based Costing

A

ctivity Based Costing
(ABC  úètovanie na
báze aktivít, spreh¾adnenie nákladov procesov) je
pôvodom kalkulaèná metóda, ktorú uviedli do ivota R.
S. Kaplan a R. Cooper pred
necelými dvadsiatimi rokmi.
Nový revoluèný spôsob
alokácie nákladov reagoval
na potrebu presnejie mera,
kalkulova náklady produktov. V tomto období silnel
konkurenèný boj na trhoch a
výrobné firmy si u nemohli
dovoli diktova cenu produkcie. Úlohou presnejích
kalkulácií bolo zisti, pri akej
najniej cene sa ete oplatí

produkt vyrába, resp. ktoré
miesta  procesy v podniku,
neúmerne predraujú výrobu.
Hlavnou zmenou v novom kalkulaènom systéme
bolo priraïovanie nákladov
pod¾a reálnych súvislostí.
Náklady na výrobok tak
vznikajú ako súèet priameho
materiálu (surovín, polotovarov a podobne) a nákladov tých aktivít (procesov,
výrobných operácií), ktorými výrobok prechádza.
Monosti vyuitia ABC v
praxi sa postupne rozirovali. Okrem kalkulácií výrobkov sa s pomocou ABC me-

Zdroje vstupných dát
Laická predstava býva taká, e metódu ABC
nemá zmysel zavádza skôr, kým nemáme
v komplexnom základnom informaènom systéme vetky vstupné dáta.
Urèite by bolo ideálne ma vetky potrebné
informácie v jednom prostredí. Poznám vak
Stanovi si správny cie¾
pièkové firmy, ktoré zaviedli systém SAP za
Ak chceme naozaj dosiahnu optimálnu zmedesiatky miliónov korún, no na niektorých miesnu, vytýème ju hneï na zaèiatku ako cie¾. Len
tach vo výrobe i v administratíve vedú operatívsama implementácia ABC patrí k tým najhornu evidenciu v Exceli a plne im to vyhovuje.
ím zámerom.
Treba im to zatrhnú?
Vlastné zavedeSystém ABC potrenie ABC znamená,
buje mesaène zhruba
e v nejakom poèí15-20 zdrojových sútaèi budeme ma
borov dát. K tandard stanovenie správnych cie¾ov
mnostvo rôznych
ným patria náklady po
 vyrieenie zdrojov dát
èísel o procesoch,
strediskách a úètoch,
 nastavenie zloitosti modelu
produktoch a zákazfakturácia za produkty
 správca systému a jeho kompetencie
níkoch, prípadne ich
a zákazníkov, normy
 vo¾ba softvéru
vzájomné súvislosti.
a podobne. Okrem
 implementaèný tím
Niè viac. Zlepenie
nich môe by iaduce
 postoj vedenia podniku
procesov, optimalievidova výkony údr firemná kultúra
zácia produktového
by pre konkrétne stroportfólia alebo obje, dopravu hotových
chodnej politiky príde a vtedy, keï zaèneme
výrobkov k zákazníkom a ïalie údaje.
s výstupmi ABC pracova.
Väèina pecializovaných softvérov pre
Stanovi správny cie¾ je uitoèné aj preto,
ABC dokáe importova tieto súbory v podobe
lebo neexistuje jediný správny model ABC pre
dát bez oh¾adu na primárny softvér a prostredie,

Kritické faktory úspeného
zavedenia ABC
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v ktorom sa evidujú. Jedinou poiadavkou je,
aby po skonèení mesiaca boli pripravené
v predpísanej dátovej podobe.

saène sleduje ziskovos produktov, skutoèná ziskovos
zákazníkov a regiónov, ekonomická efektívnos procesov atï. Výstupy ABC slúia
ako motivácia obchodníkov
a ostatných manaérov, ale
aj ako ekonomický monitoring pre ISO 9000, Balanced
Scorecard a pod. Metóda sa
dá vyui tak vo výrobných
firmách, ako aj v sektore sluieb èi obchodných podnikoch.
Dobre zavedené ABC
bezodkladne po mesaènej
uzávierke poskytuje kalkulácie aktivít a procesov, ziskovos výrobkov i zákazníkov,
a to za bený mesiac aj kumulatívne.

remných procesov, kým konzultaèné firmy mávajú snahu presadi nauèené ablóny  výsledkom môe by sedemhlavý drak, z ktorého nie
je iaden úitok, len ho treba neustále kàmi.
Hlavným prínosom ABC sú pohotové informácie, bezodkladne po uzavretí mesiaca, v logickej a pre manaérov v zrozumite¾nej podobe.
Kým daòové úètovníctvo núti k zloitým truktúram nákladov s presnosou na haliere, ABC
by malo manaéra upozorni na tri a pä najdôleitejích poloiek, ktorým musí venova pozornos.
V praxi radím vytvori prvý model ABC èo
najjednoduchí a taký, aby ete viedol k stanovenému cie¾u. Optimalizácia truktúry modelu
potom trvá nieko¾ko mesiacov a berieme pri
nej do úvahy výku nákladov aktivít, poèet
pracovníkov, významnos aktivity pre podnik
a podobne.
Výrazný zásah do ivota firmy
Prvotné zavedenie ABC firmu výrazne poznaèí.
Treba evidova nové skutoènosti, zamestnanci
zaènú vníma spoloènos cez aktivity, procesy
a ich vzájomné vzahy. Zisujeme, ktoré výrobky sú naozaj ziskové a ktoré stratové a preèo, èo
vyvoláva búrlivé diskusie.
Trvá mesiace, kým sa podnik stotoní s novou filozofiou. Systém, ktorý sa vyvíja spolu
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Zavedenie ABC firmu výrazne poznaèí, trvá mesiace, kým sa organizácia a jej pracovníci s novou filozofiou úplne stotonia.
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s firmou a jej riadením, mono potom prehodnoti. Keïe ABC nie je súèasou úètovníctva,
ale jeho nadstavbou, aj uprostred roka sa model
dá aktualizova a vylepova. Samozrejmosou
je dopåòanie o nové výrobky a zákazníkov.
Systém sa nikdy nedá úplne zautomatizova.
Ak niekto tvrdí opak, ponúka vám vypchaté
zvieratko, o ktoré sa síce netreba stara, ale ani
ve¾a radosti si s ním neuijete.
Preèo je to tak? ABC poskytuje informácie,
ako je to vo firme naozaj. Bene sa napríklad
stáva, e majite¾ má vlastnú predstavu o zisku
firmy, ktorý treba zdani na Slovensku. Ak sa
realita od jeho predstavy líi, v úètovníctve sú
monosti, ako ju zmeni  cez sprostredkovanie,
nájmy èi poradenstvo.
Keï takéto náklady zaité v úètovníctve
premietneme do kalkulácií, o skutoènej ziskovosti hovori nemôeme. Keby sme prijali rozhodnutie pod¾a takto skreslených informácií,
pokodíme firmu. ABC umoní oddeli takéto
náklady  podobne ako napríklad náklady na
nevyuité kapacity, od oprávnených nákladov,
a tým dosiahneme objektivizované kalkulácie
výrobkov.
Správca a jeho zaradenie
ABC by mal spravova
ikovný, analyticky mysliaci èlovek, ktorý rád odha¾uje súvislosti, ovláda
prácu s dátami (Excel,
Access) a vyznaèuje sa
vysokým stupòom abstraktného myslenia. Nesmie ho zaskoèi napríklad poiadavka vytvori
alternatívne kalkulácie,
ak by sme nerátali úètovnú hodnotu stáleho majetku, ale trhovú.
Nemusí ma úètovnícke znalosti, ba myslenie

úètovníka môe by uòho dokonca na kodu.
V ABC funguje manaérska logika, úplne iná
ako v daòovom úètovníctve. V praxi sa dobre

Problém konzistentnosti dát

P

roblémom pri zavádzaní systému ABC býva
dostupnos a konzistentnos dát. Typickým príkladom je, keï sa vedú záznamy o údrbe strojov písomne v zoitoch, èo je pre
dátové spracovanie nepouite¾né. Minimálna poiadavka pre ABC je zabezpeèi, aby údrba dodala
v Exceli na konci mesiaca
preh¾ad èísel strojov a k nim
poèet odvedených hodín
údrbárov.

Konzistentnos dát znamená, e sa na kadom
mieste v podniku pouívajú
identické èíselníky alebo
merné jednotky. Èasto sa stáva, e obchodníci majú iné
oznaèenie výrobkov ako výroba èi sklad hotovej produkcie. Súèasou implementácie ABC je potom aj vyèistenie evidencií a èíselníkov.
Osobitnou kapitolou sú
evidencie, ktoré sa síce
poctivo vedú, ale sú nerealistické. Údrba môe

osvedèujú technici alebo informatici, ktorí si
rýchlo osvoja ekonomické pojmy. Systém ABC
organizaène patrí najèastejie do kontrolingu

Schéma Activity Based Costing
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a pod finanèno-ekonomického riadite¾a. Nie je
to celkom ideálne, keïe ABC okrem ekonomiky prepája výrobu, predaj, nákup a ostatné fi-

presne evidova poèty hodín
na zariadeniach, avak doteraz tieto údaje zapadali prachom. ABC pouije vykázané hodiny ako rozvrhovú
základòu nákladov údrby
a zrazu v istej aktivite vyskoèia vysoké náklady na údrbu.
Majster výroby protestuje
a pri analýze sa zistí, e na
danom mieste sa v mesiaci
údrbári ani neobjavili.
Systém ABC sa tak nepriamo
stáva strácom efektívnosti
údrby, ale aj iných vnútropodnikových sluieb.

remné oblasti. Lepia pozícia správcu ABC
i manaérskeho kontrolingu je priamo pod výkonným riadite¾om èi predstavenstvom. V poslednom èase vznikajú
útvary priemyselného ininierstva, pre ktoré je
metóda ABC ideálnym
nástrojom.
Softvér pre ABC
Pre metódu ABC odporúèame pecializovaný softvér, ktorý nielen dokáe
kalkulova náklady, ale aj
vizualizuje vzahy medzi
úètovníctvom, aktivitami,
výrobkami a zákazníkmi.
Excel postaèuje len v najjednoduchích prípadoch.
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Dôleitý je prístup vedenia
a firemná kultúra
Pri tarte ABC stojí s oèakávaniami najvyie vedenie firmy, ktoré odsúhlasí projekt
PROCESY / AKTIVITY
Náklady na 1 ks
a rozpoèet naò. Nadenie posVýrobok 1 Výrobok 2
tupne odpadá, objavujú sa iné
dôleité veci a starosti.
Príprava zmesi
3,00 Sk
2,00 Sk
Jedným z najdôleitejích
Homogenizácia
4,00 Sk
4,00 Sk
predpokladov úspeného zaTepelné úpravy
7,50 Sk
7,00 Sk
vedenia ABC je práve postoj
Plnenie
3,00 Sk
3,00 Sk
vrcholového vedenia a celková podniková kultúra. FiKontrola kvality
3,50 Sk
3,00 Sk
remné prostredie môe zaveBalenie
7,00 Sk
8,00 Sk
denie ABC do ivota urýchli,
Predaj a marketing
3,00 Sk
9,00 Sk
ale ho aj úplne zablokova,
Vstupné suroviny a obaly
29,00 Sk
38,00 Sk
Implementaèný tím
aby nevyli na povrch nebezpeèné súvislosti. Treba si
Systém ABC si podniky zvyknú zavádza saPolotovary
12,00 Sk
18,00 Sk
uvedomi, e systém ABC primy alebo na k¾úè od dodávate¾skej firmy. Sú
Náklady celkovo
72,00 Sk
92,00 Sk
náa najväèí prospech majiteto extrémy, krajné polohy a radej ich neodPriemerná realizaèná cena 70,00 Sk
99,00 Sk
¾om spoloènosti, ktorým ukaporúèam. V prvom prípade ide o metódu poZisk / strata na 1 ks
- 2,00 Sk
+ 7,00 Sk
zuje cestu, ako rozumne zvýkusov a omylov, keï sa zahrávame s trpezlii dlhodobý zisk.
vosou zvyku spoloènosti.
zvyuje napätie vo firme. Druhá krajnos
Aj pre generálneho riadite¾a je to zaujímavá
¼udia musia opakovane vypåòa rôzne for ABC na k¾úè, sa môe zda ideálnym rieeinformácia, nie vdy ho vak nabáda k èinu.
muláre, prièom výsledky bývajú v nedoh¾adním, najmä pre solventné podniky, ktorým nePoznám viaceré úspené firmy, kde by sa pone. Takéto objavovanie Ameriky zbytoène
prekáa, e je nieko¾konásobne drahie.
mocou ABC dal zisk zdvojnásobi, no riadite¾
Skrýva sa tu vak problém: pracovníci
sa mi medzi tyrmi oèami zvykne prizna, e
a manaéri aie prijímajú systém vytvorený
s momentálnou situáciou sú manaéri aj zamimo firmy a interný správca ho len s námamestnanci vlastne spokojní a stálo by ve¾mi vehou spoznáva. Východiskom môe by out¾a energie, aby sa tento stav zmenil.
sourcing celého ABC, t.j. aj pravidelné
Èím ideme v truktúre riadenia hlbie, tým
 spreh¾adnenie ziskovosti zákazníkov a výmesaèné spracovania.
väèí odpor mono pri zavádzaní ABC oèakárobkov
Optimálna je kombinácia skúseného imva. Spreh¾adnenie efektívnosti údrby, dopravy
 zvýenie zisku motiváciou naich obplementátora s (budúcim) kontrolerom. V najèi predaja spravidla neteí ani údrbárov, ani
chodníkov pod¾a zisku za segmenty, za
uom implementaènom tíme staèia traja-tyobchodníkov.
ktoré zodpovedajú (nielen pod¾a trieb)
ria ¾udia, ktorým sú pod¾a potreby k dispozícii
 zníenie nákladov v procesoch o 5 perïalí odborníci z firmy èi externého prostreZ kopca je najlepí výh¾ad
cent
dia. Konzultaèná spoloènos urobí úvodné
V záujme úspenej implementácie ABC treba
 optimalizácia portfólia výrobkov (s cienastavenia; následné spresnenie a testovanie
vybudi dostatoènú energiu vedúcu k zmene,
¾om zvýi zisk)
preberá budúci správca, èím sa zároveò
èo býva v krachujúcich, ale i v úspených fir ekonomický monitoring procesov pre ISO
zako¾uje. Po nieko¾kých mesiacoch sa ABC
mách problém. Najjednoduchie sa ABC pre9000:2000, Balanced Scorecard a pod.
dostáva do rutinnej prevádzky.
sadzuje v podniku, kde si u uvedomujú hrozby a problémy, avak ete majú priestor na
systémové rieenie.
Z toho vyplýva potreba zabezpeèi primeavádzanie metódy Ac- darde MS Windows a MS kej pridanej hodnoty pod¾a
ranú energiu, najmä zo strany vrcholového
tivity Based Costing Office.
vedenia, na preklenutie projektových kríz
klientov, ako aj analýza zisSoftvérový balík Monet ku v èlenení na produkty, záa nekompromisné dotiahnutie implementácie.
(ABC) podporujú mnoEnergie treba ete viac, keï sa popri zavádzahé slovenské organizácie ABC sa hodí najmä pre stred- kazníkov, trhové segmenty
softvérom Monet ABC. Prog- né a väèie podniky so iro- èi obchodné siete.
ní systému ABC upratujú evidencie, èíselníky a databázy, mení sa myslenie zamestram umoòuje analyzova kým výrobkovým sortimenMonet ABC umoòuje
nancov na procesné, nastáva ekonomizácia
rentabilitu aktivít, zákazní- tom. Manaér môe vïaka manaérovi analyzova nákov a zloiek podniku, po- nemu presne zisti, aký zisk kladovos jednotlivých èinriadenia atï.
dáva tie detailný preh¾ad alebo stratu prináa firme ností podniku a modelova
Sú to ved¾ajie efekty, ktoré znásobujú prínosy ABC. Systém vak musí by dotiahnutý
o nákladoch a výnosoch fir- ten-ktorý produkt, a v reál- ekonomický vplyv organinom èase sa dozvedie, kde zaèných a iných zmien, nado konca a sta sa súèasou riadenia, rozhodomy a ich súvislostiach.
Ide o nadstavbové riee- mu trebárs unikajú penia- príklad pohybu cien vstuvania a motivácie pracovníkov. Inak boli vetnie, ktoré nie je pevne via- ze, hovorí Igor Pleko, pre- pov. Medzi funkcie prograky kroky iba tréningom nasucho, bez reálneho
zané na iadnu platformu zident bratislavskej spoloè- mu patrí aj plánovanie a rozprínosu.
základného informaèného nosti Ines, a.s., ktorá prog- poètovanie pod¾a procesov
Raz darmo, najlepí výh¾ad máme a vtesystému spoloènosti. Praco- ram vyvinula a predáva ho.
dy, keï vystúpime na vrchol kopca.
a optimalizovanie portfólia
va sa s ním dá v reálnom
Jeho nasadením získa or- produktov a klientov. GeneDr. Milan Veèièík je konate¾om
èase a s výstupmi v podobe ganizácia preh¾ad o ekono- ruje zároveò údaje pre maa riadite¾om poradenskej spoloènosti
tabuliek a grafov, prièom mickej efektívnosti svojich naérske úètovníctvo a ak
GRADIENT 5, s.r.o., Bratislava.
manaér si môe nadefino- procesov a produktov. Výs- má firma zavedený systém
Snímka ISIFA
va vlastné výstupné zostavy tupmi sú o.i. mesaèné vý- manaérstva kvality, dokáe
v pouívate¾sky príjemnom sledné kalkulácie výrobkov ho týmto softvérom ekonoprostredí zaloenom na tan- a vyhodnotenie ekonomic- micky monitorova.
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Softvérové prostredia pre ABC bývajú súèasou základného informaèného systému (napríklad SAP, Oracle, Datalock) alebo ide o nezávislé softvéry, fungujúce ako integrujúca
kalkulaèná a modelovacia nadstavba (SAS
ABM, MonetABC, QPR CostControl). Stoja
od nieko¾kých desiatok tisíc po milióny korún,
k èomu treba ete priráta náklady na implementáciu.
K najèastejie implementovaným patrí na
Slovensku softvér Monet ABC od bratislavskej firmy Ines v cene u od 40-tisíc korún.
Prakticky vetky programy majú rovnakú
truktúru modelu ABC a vyrátajú tie isté èísla; líi sa môu komfortom pouívania.

Príklad procesnej kalkulácie
produktov s vyuitím ABC

Èo môe Activity Based
Costing firme prinies

Ako v podniku funguje softvér Monet ABC
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