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Mo¿liwoœci decyzyjne wynikaj¹ce
ze znajomoœci udzia³ów kosztów sta³ych i zmiennych

w kosztach pozyskania wêgla

STRESZCZENIE. W artykule podjêto temat praktycznego wykorzystania znajomoœci struktury kosz-
tów produkcji wêgla w podziale na koszty sta³e i zmienne do podejmowania decyzji do-
tycz¹cych skali produkcji w kopalniach. Podano przyk³ady takich decyzji, a rozwi¹zania
poparto przyk³adami.
Wiedza o wielkoœci i strukturze kosztów sta³ych i zmiennych pozwala na ocenê ekonomiczn¹
kopalni. Takie wielkoœci jak BEP (próg rentownoœci) oraz DOL (stopieñ dŸwigni operacyjnej)
okreœlaj¹ stan kopalni. Gdy kopalnia pracuje poni¿ej progu rentownoœci, przynosi straty.
Wysoki stopieñ dŸwigni operacyjnej wskazuje na wysoki potencja³ do zmiany warunków
funkcjonowania. Wzrost sprzeda¿y poprawia wyniki kopalni tym szybciej im wy¿szy jest jej
stopieñ dŸwigni operacyjnej. Obni¿enie sprzeda¿y pogarsza wyniki kopalni o wy¿szym
stopniu dŸwigni operacyjnej w wiêkszym stopniu ni¿ w kopalni o niskim stopniu dŸwigni
operacyjnej.
Znajomoœæ udzia³u kosztów zmiennych w kosztach produkcji i sprzeda¿y wêgla pozwala
ponadto na w³aœciwe rozstrzygniêcia zwi¹zane ze zmian¹ wielkoœci wydobycia wêgla w ko-
palniach. W artykule omówiono sposoby obni¿enia progu rentownoœci do wielkoœci sprzeda¿y
w kopalniach nierentownych, z których najefektywniejszym jest obni¿enie kosztów pozys-
kania wêgla. Poruszono problem udzielania opustów cenowych. Podano warunki w jakich
opust cenowy przynosi poprawê efektywnoœci kopalni.

S£OWA KLUCZOWE: koszty sta³e, koszty zmienne, próg rentownoœci, stopieñ dŸwigni operacyjnej,
kopalnie wêgla kamiennego
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Wprowadzenie

Koszty pozyskania wêgla zmieniaj¹ siê wraz ze zmian¹ warunków funkcjonowania
kopalni. Wraz ze zmian¹ wielkoœci produkcji koszty pozyskania wêgla ulegaj¹ zmianie,
a tempo tych zmian zale¿y od kszta³towania siê struktury kosztów w podziale na koszty sta³e
i zmienne. Wiedza o tym jak kszta³tuj¹ siê koszty pozyskania wêgla w kopalni w podziale na
koszty sta³e i zmienne pozwala na okreœlenie progu rentownoœci tej kopalni oraz dŸwigni
operacyjnej. S¹ to wielkoœci opisuj¹ce stan kopalni w aktualnie panuj¹cych warunkach,
które s¹ podstaw¹ oceny efektywnoœci ekonomicznej kopalni i jednoczeœnie pozwalaj¹ na
podjêcie szeregu decyzji, które mog¹ poprawiæ efektywnoœæ jej funkcjonowania.

Jest to istotne zw³aszcza wtedy, gdy kopalnia pracuje poni¿ej swego progu rentownoœci
i przynosi straty.

1. Próg rentownoœci

Próg rentownoœci BEP (ang. Break Even Point) definiuje siê jako wielkoœæ sprzeda¿y,
przy której przychody ze sprzeda¿y produktu pokrywaj¹ poniesione koszty (Czopek 2003).
Poniewa¿ w kopalniach zwykle iloœæ sprzedanego wêgla ró¿ni siê od iloœci wyproduko-
wanego wêgla, mo¿na okreœliæ zarówno próg rentownoœci wydobycia jak i próg rentownoœci
sprzeda¿y wêgla (Gawlik 2008).

Próg rentownoœci sprzeda¿y, zdefiniowany jako wielkoœæ sprzeda¿y przy której przychody
ze sprzeda¿y wêgla pokrywaj¹ poniesione koszty sprzedanego wêgla, wyznacza siê ze wzoru:
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gdzie: BEP(SP) – próg rentownoœci sprzeda¿y [Mg],
Ks(SP) – koszty sta³e sprzedanego wêgla [z³],
c – œrednia cena sprzedanego wêgla [z³/Mg],
kjz(SP) – jednostkowe koszty zmienne sprzedanego wêgla [z³/Mg].

Kopalnia jest rentowna jeœli wielkoœæ jej sprzeda¿y jest wy¿sza ni¿ próg rentownoœci.
Dla realnego przedzia³u wielkoœci sprzeda¿y wynikaj¹cego z wielkoœci produkcji kszta³tu-
j¹cej siê w racjonalnych granicach poni¿ej zdolnoœci produkcyjnej kopalni im ni¿szy jest
próg rentownoœci tym ³atwiej kopalni osi¹gn¹æ rentownoœæ. Wysoki próg rentownoœci
utrudnia efektywne dzia³anie kopalni.

Próg rentownoœci kopalni jest tym wy¿szy im wy¿sze s¹ koszty sta³e sprzedanego wêgla
i im ni¿sza jest ró¿nica pomiêdzy œredni¹ cen¹ sprzeda¿y a jednostkowym kosztem zmien-
nym sprzedanego wêgla (Gawlik 2007a).
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2. DŸwignia operacyjna

W przedsiêbiorstwie sprzedaj¹cym swój produkt na rynku ka¿dy wzrost wielkoœci
sprzeda¿y powoduje ponadproporcjonalny przyrost zysku (Sierpiñska, Jachna 1994). Po-
nadproporcjonalnoœæ wzrostu zysku wynika z tego, ¿e czêœæ kosztów pozyskania wêgla
stanowi¹ koszty sta³e, które nie zmieni¹ siê wraz ze wzrostem wielkoœci produkcji.

Stopniem dŸwigni operacyjnej DOL (ang. Degree of Operational Leverage) nazywamy
relacjê pomiêdzy procentow¹ zmian¹ zysku operacyjnego a procentow¹ zmian¹ przychodów
ze sprzeda¿y:

DOL
EBIT EBIT

P PSP SP

�
�

�

(2)

gdzie: EBIT – zysk operacyjny [z³],
�EBIT – zmiana zysku operacyjnego [z³],
PSP – wielkoœæ przychodów ze sprzeda¿y [z³],
�PSP – zmiana przychodów ze sprzeda¿y [z³].

W warunkach kopalñ wêgla kamiennego za podstawê dŸwigni operacyjnej najczêœciej
przyjmuje siê wynik ze sprzeda¿y wêgla (Gawlik 2007b). Wtedy, po odpowiednich prze-
kszta³ceniach (Gawlik 2008) uzyskuje siê:
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gdzie: PSP – wielkoœæ przychodów ze sprzeda¿y [z³],
Kz(SP) – ca³kowite koszty zmienne [z³],
ASP – wynik ze sprzeda¿y wêgla [z³].

Stopieñ dŸwigni operacyjnej jest nieokreœlony na progu rentownoœci, czyli gdy wynik ze
sprzeda¿y wêgla równy jest zeru. Stopieñ dŸwigni operacyjnej jest tym ni¿szy im wy¿sze s¹
koszty zmienne. Im wartoœæ bezwzglêdna stopnia dŸwigni operacyjnej jest wy¿sza, tym
³atwiej osi¹gn¹æ poprawê wyniku przy wzroœcie sprzeda¿y. Jednoczeœnie ryzyko operacyjne
jest wy¿sze. Ka¿dy spadek przychodów ze sprzeda¿y w kopalni o wysokim stopniu dŸwigni
operacyjnej pogarsza wyniki finansowe szybciej ni¿ w kopalni o niskim stopniu dŸwigni
operacyjnej.
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3. Poprawa efektywnoœci poprzez zmianê wielkoœci

wydobycia i sprzeda¿y wêgla

Podstawowym sposobem na poprawê rentownoœci kopalni jest zwiêkszenie wielkoœci
produkcji wêgla do poziomu przekraczaj¹cego próg rentownoœci. Jest to oczywiœcie mo¿-
liwe tylko w przypadku gdy kopalnia pracuje poni¿ej swych zdolnoœci produkcyjnych.
Wy¿sze wydobycie wêgla jest mo¿liwe jedynie wtedy gdy istnieje zainteresowanie pro-
duktem kopalni, a wiêc gdy mo¿na ten wêgiel sprzedaæ.

Dodatkowa sprzeda¿ wêgla zawsze poprawia wynik finansowy kopalni. W przypadku,
gdy decyzje zapadaj¹ na szczeblu spó³ki wêglowej lub koncernu – a wiêc zarz¹dzanie
dotyczy grupy kopalñ – mo¿liwa jest nie tylko poprawa wyniku finansowego grupy, ale
równie¿ maksymalizacja efektu.

W tym artykule przedstawiono kilka przyk³adów takich decyzji. Rozwa¿ania poparto
analiz¹ grupy czterech kopalñ, których podstawowe dane przedstawiono w tabeli 1. Dane
przedstawione w wierszach 1–5 s¹ rzeczywistymi wynikami uzyskanymi w 2006 roku przez
wybrane do analizy cztery kopalnie, z których dla celów ilustracji wywodów teoretycznych
utworzono grupê. We wierszu 6 przedstawiono udzia³y kosztów zmiennych tych kopalñ,

120

TABELA 1. Podstawowe parametry kopalñ tworz¹cych grupê – przyk³ad

TABLE 1. Basic parameters for coal mines in a group – an example

Lp. Wyszczególnienie Jedn. K1 K2 K3 K4

1. Sprzeda¿ tys. Mg 5 374,5 2 550,5 3 581,5 3 570,2

2. Koszty sprzedanego wêgla tys. z³ 793 945,9 513 031,3 586 078,2 581 186,1

3. Przychody ze sprzeda¿y wêgla tys. z³ 846 026,2 442 399,9 659 760,6 565 459,3

4. Wynik ze sprzeda¿y wêgla tys. z³ 52 080,3 –70 631,4 73 682,5 –15 726,9

5. Œrednia wartoœæ opa³owa sprzedanego wêgla GJ/Mg 20,791 26,392 24,293 23,800

6.
Udzia³ kosztów zmiennych w kosztach
sprzedanego wêgla

% 65,3 20,4 45,0 6,4

7. Koszty zmienne sprzedanego wêgla tys. z³ 518 446,7 104 658,4 263 735,2 37 195,9

8. Koszty sta³e sprzedanego wêgla tys. z³ 275 499,2 408 373,0 322 343,0 543 990,2

9. Œrednia cena sprzedanego wêgla z³/Mg 157,42 173,46 184,21 158,38

10. Jednostkowe koszty zmienne sprzedanego wêgla z³/Mg 96,46 41,04 73,64 10,42

11. BEP (Próg rentownoœci) Mg 4 520,0 3 083,8 2 915,1 3 676,5

12. DOL (Stopieñ dŸwigni operacyjnej) – 6,29 –4,78 5,37 –33,59



uzyskane w wyniku przeprowadzonych badañ danych kosztowych tych kopalñ za pomoc¹
metod statystycznych (Gawlik 2008). Udzia³y kosztów zmiennych wybranych do analizy
kopalñ wahaj¹ siê od 65,3% dla kopalni K1 do 6,4% dla kopalni K4, a kopalnie zosta³y
wybrane w taki sposób, by pokazaæ odmiennoœæ uzyskanych wyników od udzia³ów kosztów
zmiennych powszechnie uznawanych za poprawne (20–30%) na podstawie innych badañ.
W kolejnych wierszach (7–12) przedstawiono wielkoœci niezbêdne do okreœlenia progu
rentownoœci i stopnia dŸwigni operacyjnej.

Spoœród czterech kopalñ tworz¹cych grupê dwie (K2 i K4) uzyska³y ujemny wynik
ze sprzeda¿y wêgla, a wiêc ich próg rentownoœci le¿y powy¿ej wielkoœci sprzeda¿y.
Kopalnie sprzedaj¹ od oko³o 2,5 mln Mg wêgla rocznie (K3) do 5,4 mln Mg (K1). Stopieñ
dŸwigni operacyjnej co do wartoœci bezwzglêdnej jest najwy¿szy w kopalni K4, co
oznacza, ¿e 1% wzrost przychodów ze sprzeda¿y pozwoli na 33,59% wzrost wyniku ze
sprzeda¿y wêgla.

3.1. Alokacja dodatkowego wydobycia

Zagadnienie dotyczy sytuacji, gdy do zarz¹du spó³ki wêglowej zg³asza siê potencjalny
nabywca wêgla, który zamawia pewn¹ iloœæ energii zawartej w wêglu po okreœlonej cenie.
Jest to sytuacja hipotetyczna, gdy¿ klient zwykle stawia wiêcej warunków, na przyk³ad
w zakresie zawartoœci popio³u, siarki itp. Tu zak³adamy, ¿e wêgiel z kilku kopalñ mo¿e
spe³niæ wymagania kupuj¹cego, a rol¹ decydenta na szczeblu grupy kopalñ jest wskazanie
konkretnej kopalni, która powinna ten wêgiel wydobyæ i sprzedaæ.

Za³ó¿my, ¿e zakup dotyczy 100 tys. ton paliwa umownego. Rol¹ decydenta na szczeblu
grupy kopalñ jest wskazanie kopalni, która powinna owo zadanie wykonaæ. Aby dokonaæ
poprawnego wyboru nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹c¹ analizê:

Wzrost przychodów ze sprzeda¿y wêgla jest identyczny w ka¿dej z kopalñ, gdy¿ ka¿da
sprzeda identyczn¹ iloœæ wêgla wyra¿on¹ w tonach paliwa umownego, a cena ustalona jest
za energiê zawart¹ w wêglu. Natomiast wzrost kosztów sprzedanego wêgla wyra¿a siê
wzorem:

� �K k ISP jz SP SP� �( ) (4)

gdzie: �KSP – wzrost kosztów sprzedanego wêgla [z³],
�ISP – przyrost wielkoœci sprzeda¿y [tpu],
kjz(SP) – jednostkowe koszty zmienne sprzedanego wêgla [z³/tpu].

Poniewa¿ analiza prowadzona jest w tonach paliwa umownego, wiêc iloœæ sprzedanego
wêgla jest identyczna dla ka¿dej kopalni, zatem wzrost kosztów sprzedanego wêgla bêdzie
najmniejszy w tej z kopalñ, w której jednostkowe koszty zmienne na tonê paliwa umownego
s¹ najni¿sze. Ta kopalnia powinna zrealizowaæ dodatkow¹ sprzeda¿ – o ile oczywiœcie
istniej¹ techniczne mo¿liwoœci dodatkowego wydobycia w tej kopalni.

W tabeli 2 przedstawiono odpowiednie przeliczenie pozwalaj¹ce na wnioskowanie.
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3.2. Relokacja wydobycia wêgla

W przypadku gdy z ró¿nych przyczyn (w tym zw³aszcza losowych) kopalnia nie mo¿e
wyprodukowaæ (i sprzedaæ) pewnej iloœci wêgla (powiedzmy 100 tys. ton paliwa umow-
nego), osoba odpowiedzialna za grupê kopalñ powinna podj¹æ decyzjê, w której z kopalñ
nale¿y ulokowaæ dodatkow¹ iloœæ wydobycia i sprzeda¿y, która zrekompensuje ten spadek
sprzeda¿y. W dalszym ci¹gu przyjmujemy tu za³o¿enie, ¿e kupuj¹cego interesuje energia
zawarta w wêglu, a parametry jakoœciowe wêgla, jakie reprezentuje wêgiel ka¿dej z ko-
palñ s¹ dla niego akceptowalne, za cenê odpowiadaj¹c¹ œredniej cenie sprzeda¿y wêgla
w kopalni.

Kopalnia, która sprzeda dodatkow¹ iloœæ wêgla uzyska za ni¹ dodatkowe przychody
w wysokoœci:

� �P c ISP SP� � (5)

gdzie: �PSP – zmiana przychodów ze sprzeda¿y wêgla [z³],
�ISP – zmiana wielkoœci sprzeda¿y wêgla [tpu],
c – œrednia cena sprzeda¿y wêgla [z³/tpu].

Wyprodukowanie tego wêgla spowoduje poniesienie dodatkowych kosztów, opisanych
równaniem (4).

Zmiana wyniku ze sprzeda¿y wêgla (�A(SP)) wyra¿a siê wzorem:

� �A c k ISP jz SP SP� � �( )( ) (6)
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TABELA 2. Wyznaczenie jednostkowych kosztów zmiennych sprzedanego wêgla
dla wnioskowania o alokacji wydobycia

TABLE 2. Evaluation of unit variable costs of sold coal for deduction abort allocation
of coal production

Wyszczególnienie Jednostka K1 K2 K3 K4

Œrednia wartoœæ opa³owa sprzedanego wêgla GJ/Mg 20,791 26,392 24,293 23,800

Sprzeda¿ tys. Mg 5 374,5 2 550,5 3 581,5 3 570,2

Sprzeda¿ tys. tpu 3 813,4 2 297,2 2 969,2 2 899,8

Koszty zmienne sprzedanego wêgla tys. z³ 518 446,7 104 658,4 263 735,2 37 195,9

Jednostkowe koszty zmienne sprzedanego wêgla z³/tpu 135,95 45,56 88,82 12,83

Dodatkowa sprzeda¿ powinna zostaæ alokowana do kopalni K4.



Nale¿y wiêc dokonaæ relokacji wydobycia (i sprzeda¿y) do kopalni, w której ró¿nica
miêdzy œredni¹ cen¹ sprzeda¿y wêgla a jednostkowymi kosztami zmiennymi jest jak naj-
wiêksza. W tabeli 3 przedstawiono odpowiednie wyliczenia dla przyk³adowej grupy kopalñ.
Podane wartoœci opa³owe i ceny s¹ wielkoœciami uzyskanymi w wybranych kopalniach
w 2006 roku.

3.3. Poprawa wyników finansowych grupy kopalñ
w warunkach ustabilizowanego poziomu sprzeda¿y

Zmiana wyniku finansowego wraz ze zmian¹ wielkoœci wydobycia opisana równaniem (6)
obowi¹zuje zarówno przy wzroœcie jak i spadku wielkoœci wydobycia. Jeœli nastêpuje spadek
wydobycia, to obni¿enie wyniku ze sprzeda¿y wêgla jest tym wiêksze im wiêksza jest ró¿nica
miêdzy cen¹ a jednostkowymi kosztami zmiennymi. Istnieje wiêc mo¿liwoœæ poprawy wyniku
ze sprzeda¿y wêgla poprzez decyzjê o obni¿eniu wielkoœci wydobycia w kopalni o niskiej
ró¿nicy miêdzy cen¹ a jednostkowymi kosztami zmiennymi (kopalnia K1) i wydobycie
analogicznej iloœci wêgla w kopalni o wysokiej ró¿nicy miêdzy cen¹ a jednostkowymi
kosztami zmiennymi (kopalnia K4). Pogorszenie wyniku ze sprzeda¿y wêgla w kopalni K1
bêdzie wówczas mniejsze od poprawy wyników ze sprzeda¿y w kopalni K4, a w skali spó³ki,
do której nale¿¹ obie kopalnie, uzyska siê poprawê wyniku ze sprzeda¿y wêgla.

3.4. Zmiana wyników kopalni w przypadku spadku
lub wzrostu popytu na wêgiel

W warunkach obni¿ania siê popytu na wêgiel, który by dotyczy³ ca³ego przemys³u
wêglowego (jak to by³o jeszcze kilka lat temu), obni¿enie wydobycia dotyka bardziej te
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TABELA 3. Wyznaczenie ró¿nicy miêdzy cen¹ a jednostkowymi kosztami zmiennymi sprzedanego
wêgla, dla wnioskowania o relokacji wydobycia

TABLE 3. Evaluation of the difference between price and unit variable costs of sold coal for
deduction about relocation of coal production

Wyszczególnienie Jednostka K1 K2 K3 K4

Œrednia wartoœæ opa³owa sprzedanego wêgla GJ/Mg 20,791 26,392 24,293 23,800

Jednostkowe koszty zmienne sprzedanego wêgla z³/tpu 135,95 45,56 88,82 12,83

Œrednia cena sprzedanego wêgla
z³/Mg 157,42 173,46 184,21 158,38

z³/tpu 221,85 192,58 222,20 195,00

c – kjz(SP) z³/tpu 85,90 147,02 133,38 182,17

Wydobycie (i sprzeda¿) utracona z przyczyn losowych powinna zostaæ relokowana do kopalni K4.



kopalnie, w których stopieñ dŸwigni operacyjnej (co do bezwzglêdnej wartoœci) jest wysoki.
Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest wysoka ró¿nica miêdzy cen¹ sprzeda¿y a jednostkowymi
kosztami zmiennymi, a wiêc te, które maj¹ niskie udzia³y kosztów zmiennych w kosztach
pozyskania i sprzeda¿y wêgla. Ka¿de obni¿enie wydobycia przek³ada siê na znacz¹ce
pogorszenie wyników finansowych takich kopalñ. W warunkach kryzysu lepiej radz¹ sobie
kopalnie o mniejszej ró¿nicy miêdzy cen¹ a jednostkowymi kosztami zmiennymi, w których
udzia³ kosztów zmiennych jest wy¿szy.

W warunkach wzrostu zapotrzebowania na wêgiel w kopalniach charakteryzuj¹cych siê
wysokim stopniem dŸwigni operacyjnej, a wiêc w kopalniach o wysokiej ró¿nicy miêdzy
cen¹ sprzedanego wêgla a jednostkowymi kosztami zmiennymi, poprawa wyników nas-
têpuje szybciej ni¿ w kopalniach, gdzie ró¿nica miêdzy cen¹ a jednostkowymi kosztami
zmiennymi jest ni¿sza. W warunkach wzrostu wydobycia wiêksze perspektywy (w sensie
poprawy wyników finansowych) maj¹ kopalnie o wysokiej ró¿nicy miêdzy cen¹ a jed-
nostkowymi kosztami zmiennymi, a wiêc kopalnie, w których udzia³ kosztów zmiennych
jest niski.

Tak wiêc wysoki udzia³ kosztów zmiennych w kosztach sprzedanego wêgla stanowi
zjawisko pozytywne w warunkach kurcz¹cego siê wydobycia, ale negatywne w warunkach
rozwoju produkcji (Gawlik 2008).

4. Poprawa efektywnoœci funkcjonowania kopalni

poprzez obni¿enie kosztów pozyskania wêgla

Efektywnoœæ funkcjonowania kopalni roœnie wraz z obni¿aniem siê progu rentownoœci
kopalni. Jeœli udzia³ kosztów zmiennych w kosztach sprzedanego wêgla wyrazimy jako
liczbê niemianowan¹ i oznaczymy przez us, to:

Ks Kc uSP SP s( ) ( ) ( )� � �1 (7)

k
Kc u

I
jz SP

SP s

SP
( )

( )
�

� (8)

gdzie: Ks(SP) – koszty sta³e sprzedanego wêgla [z³],
Kc(SP) – ca³kowite koszty sprzedanego wêgla [z³],
kjz(SP) – jednostkowe koszty zmienne sprzedanego wêgla [z³/Mg],
uS – udzia³ kosztów zmiennych w kosztach sprzedanego wêgla (wskaŸnik),
ISP – iloœæ sprzedanego wêgla [Mg]

Równanie (1) przyjmie zatem ostateczn¹ postaæ:
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�

� �

�
�

1 (9)

Jak wynika z analizy równania (9) najbardziej efektywn¹ metod¹ obni¿enia progu
rentownoœci jest obni¿enie ca³kowitych kosztów pozyskania wêgla. Przy ustalonych innych
wielkoœciach wystêpuj¹cych w tym wyra¿eniu obni¿enie kosztów ca³kowitych jednoczeœnie
obni¿a licznik oraz podwy¿sza mianownik wyra¿enia opisuj¹cego próg rentownoœci sprze-
da¿y wêgla, co oznacza, ¿e przy obni¿eniu ca³kowitych kosztów sprzedanego wêgla próg
rentownoœci obni¿a siê bardzo szybko.

Obni¿enie progu rentownoœci jest istotne dla kopalñ nierentownych. Obni¿one ca³kowite
koszty sprzedanego wêgla musz¹ równaæ siê przychodom ze sprzeda¿y wêgla.

Dla kopalñ rentownych wyznaczenie kosztów sprzedanego wêgla odpowiadaj¹cych
przychodom ze sprzeda¿y wêgla pozwala na okreœlenie o ile mog¹ wzrosn¹æ koszty sprze-
danego wêgla bez niebezpieczeñstwa, ¿e kopalnia ponosiæ bêdzie straty. Okreœla siê wiêc
margines bezpieczeñstwa w zakresie zmiany kosztów bie¿¹cej produkcji. Wielkoœæ ta jest
równa wynikowi ze sprzeda¿y wêgla.

W nierentownej kopalni K2 niezbêdne do tego by kopalnia nie ponosi³a strat na sprze-
da¿y jest obni¿enie kosztów sprzedanego wêgla o 13,8%. W nierentownej kopalni K4 ju¿
2,7% obni¿enie kosztów sprzedanego wêgla spowoduje eliminacjê strat. W kopalniach
rentownych K1 i K3 wzrost kosztów o odpowiednio o 6,6% w kopalni K1 i 12,6% w kopalni
K3 nie spowoduje jeszcze ponoszenie strat.
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TABELA 4. Wyznaczenie wymaganego obni¿enia kosztów sprzedanego wêgla (–) dla kopalñ
nierentownych i dopuszczalnego wzrostu kosztów sprzedanego wêgla (+) dla kopalñ rentownych

pozwalaj¹cych na pracê kopalni bez ponoszenia strat ze sprzeda¿y wêgla

TABLE 4. Evaluation of required decrease of costs of sold coal (–) for unprofitable mines
and admissible increase of costs of sold coal (+) for profitable mines that permits the operation

without losses on coal sale

Wyszczególnienie Jednostka K1 K2 K3 K4

Sprzeda¿ tys. Mg 5 374,5 2 550,5 3 581,5 3 570,2

Koszty sprzedanego wêgla tys. z³ 793 945,9 513 031,3 586 078,2 581 186,1

Przychody ze sprzeda¿y wêgla tys. z³ 846 026,2 442 399,9 659 760,6 565 459,3

Wymagana lub dopuszczalna
zmiana kosztów

tys. z³ 52 080,3 –70 631,4 73 682,5 –15 726,9

% 6,6 –13,8 12,6 –2,7



5. Decyzje dotycz¹ce ceny sprzeda¿y wêgla

a efektywnoœæ funkcjonowania kopalni

Uzyskiwany przez kopalniê œredni poziom cen wêgla zale¿y zarówno od czynników
obiektywnych, do jakich zaliczyæ nale¿y rodzaj i jakoœæ produkowanego wêgla, ale równie¿
zale¿y od prowadzonej w kopalni polityki w zakresie kszta³towania cen.

Wy¿sze ceny oznaczaj¹ zawsze wy¿sze przychody ze sprzeda¿y wêgla. Maksymalny
poziom cen reguluje rynek. Jeœli cena zostanie ustalona na zbyt wysokim poziomie, to wêgiel
nie znajdzie nabywcy. Kopalnia produkuj¹ca tyle wêgla na ile pozwalaj¹ jej zdolnoœci
produkcyjne, nie mo¿e poprawiaæ swych wyników poprzez wy¿sz¹ sprzeda¿. Taka kopalnia
mo¿e jedynie maksymalizowaæ przychody poprzez maksymalizacjê ceny. Jeœli uzyskiwana
cena odpowiada cenie rynkowej (dla oferowanej jakoœci wêgla), to wielkoœæ przychodów ze
sprzeda¿y wêgla jest maksymaln¹ do uzyskania w aktualnych warunkach rynkowych. Jeœli
próg rentownoœci wydobycia kopalni le¿y poni¿ej zdolnoœci produkcyjnych tej kopalni, to
taka kopalnia pracuje w optymalnych warunkach. Jeœli próg rentownoœci le¿y powy¿ej
zdolnoœci produkcyjnych, to kopalnia jest nierentowna i jedyn¹ drog¹ doprowadzenia jej do
rentownoœci jest obni¿enie kosztów bie¿¹cej produkcji.

W kopalni rentownej wykorzystuj¹cej do maksimum zdolnoœci produkcyjne, w przy-
padku obserwowanej koniunktury na wêgiel (nadwy¿ka popytu nad poda¿¹ i wzrostowa
tendencja cen rynkowych) nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zainwestowania w zwiêkszenie tych
zdolnoœci produkcyjnych.

W kopalni, która ma trudnoœci ze zbytem wêgla, oferowana cena sprzeda¿y mo¿e
byæ elementem poprawy lub pogorszenia wyników kopalni. Dzia³ania racjonalne to takie,
w wyniku których nie nast¹pi pogorszenie wyniku ze sprzeda¿y wêgla.

Dzia³aniem czêsto stosowanym dla poprawy wyników ekonomicznych kopalni jest
stosowanie ni¿szych cen dla przyci¹gniêcia wiêkszej liczby kupuj¹cych. Takie zachowanie
ma racjê bytu tylko wtedy, gdy wynik ze sprzeda¿y wêgla poprawi siê, a w granicznym
przypadku pozostanie na tym samym poziomie. Mo¿na tu liczyæ na zachowanie lub poprawê
przychodów ze sprzeda¿y, bo sprzedaje siê wiêksz¹ iloœæ wêgla (co prawda po ni¿szej cenie)
oraz na obni¿enie kosztów produkcji wêgla, gdy¿ przy wzroœcie wielkoœci wydobycia
obni¿aj¹ siê jednostkowe koszty produkcji.

Poni¿ej wyznaczono warunki jakie musz¹ byæ spe³nione, by opust cenowy nie pogarsza³
wyników ze sprzeda¿y wêgla.

Dla uproszczenia rozwa¿añ za³o¿ono, ¿e w stanie wyjœciowym wielkoœæ wydobycia jest
równa wielkoœci sprzeda¿y.

Wynik ze sprzeda¿y wêgla w stanie wyjœciowym jest równy:

A I c Ks k ISP SP jz SP1 1 1 1� � � � � (10)

Po zmianie œredniej ceny o �c, w wyniku której sprzeda¿ wêgla (i jego wydobycie)

wzroœnie o �I, wynik na sprzeda¿y wêgla wynosi:
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A I I c c Ks k I ISP SP jz SP2 1 1 1� � � � � � � �( ) ( ) ( )� � � (11)

Wynik ze sprzeda¿y wêgla po zastosowaniu obni¿enia œredniej ceny sprzeda¿y powinien
byæ taki sam lub wy¿szy jak w stanie wyjœciowym:

I c Ks k ISP jz SP1 1 1� � � � �

� � � � � � � � � � � � �I c I c I c I c Ks k I k ISP SP jz SP jz1 1 1 1 1� � � � �

(12)

Po odpowiednich uproszczeniach i przekszta³ceniach otrzymujemy:
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Zastosowane obni¿enie œredniej ceny zale¿y od spodziewanego przyrostu wielkoœci
sprzeda¿y oraz od uzyskiwanej w stanie wyjœciowym ró¿nicy miêdzy cen¹ a jednostkowymi
kosztami zmiennymi, jak równie¿ od wielkoœci sprzeda¿y w stanie wyjœciowym.

Im wiêksza jest ró¿nica miêdzy cen¹ sprzedanego wêgla a jednostkowymi kosztami
zmiennymi, tym wiêkszy opust mo¿na zastosowaæ. Dla konkretnej partii wêgla maksymalny
opust cenowy stanowi w³aœnie ró¿nicê pomiêdzy œredni¹ cen¹ a jednostkowym kosztem
zmiennym:

�C c k jz� �1 (14)

gdzie: �C – dopuszczalny maksymalny opust cenowy, który nie pogorszy wyniku ze sprzeda¿y
wêgla [z³/Mg].

Opusty cenowe mo¿na stosowaæ w przypadku wchodzenia na nowe rynki, na przyk³ad,
jeœli dziêki zastosowanej ni¿szej cenie pozyskuje siê nowych odbiorców wêgla. Jeœli nato-
miast na skutek opustu cenowego kopalnia podwy¿sza sw¹ sprzeda¿ i poprawia swe wyniki
kosztem pogorszenia sprzeda¿y w innej kopalni, to takie zjawisko mo¿e byæ niekorzystne
z punktu widzenia grupy kopalñ.

Sprzeda¿ wêgla w kraju odbywa siê po cenach przewa¿aj¹cych na rynku krajowym.
Innymi zasadami musz¹ kierowaæ siê sprzedaj¹cy wêgiel na rynkach zagranicznych, gdzie
ceny mog¹ byæ znacz¹co ró¿ne od cen krajowych.

Obecnie ceny eksportowe s¹ zwykle wy¿sze od cen krajowych, ale kilka lat temu
mo¿liwe do uzyskania ceny w eksporcie by³y ni¿sze ni¿ ceny jakie kopalnie dostawa³y za
swój wêgiel od odbiorców krajowych. Wywo³ywa³o to szereg dyskusji na temat rzekomego
dop³acania przez krajowego konsumenta wêgla do eksportu. Powsta³o wówczas równie¿
szereg publikacji wyjaœniaj¹cych to zjawisko (Karbownik, Pawe³czyk, Gawlik 2000;
Gawlik 2001; Blaschke, Gawlik 2003). W warunkach jakie wówczas istnia³y na rynku cen
wêgla w kraju i zagranic¹ i w œwietle nadpoda¿y wêgla na rynku krajowym, eksport wêgla po
cenach ni¿szych od cen krajowych, ale wy¿szych od jednostkowych kosztów sprzedanego
wêgla by³ efektywny ekonomicznie, to znaczy poprawia³ wyniki finansowe kopalñ.
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Jeœli zatem cena w pewnym segmencie rynku jest taka, ¿e kopalnia mo¿e za sprzeda¿

swego wêgla uzyskaæ cenê c2, która jest o �C ni¿sza od ceny wyjœciowej c1 wynikaj¹cej
z tradycyjnych kierunków sprzeda¿y, to nale¿y rozwa¿yæ efektywnoœæ ekonomiczn¹ sprze-
da¿y dodatkowej iloœci wêgla po takiej cenie, s³u¿yæ zaœ temu mog¹ proste obliczenia
wyra¿one wzorami (13) i (14).

Podsumowanie

Wyodrêbnienie kosztów sta³ych i zmiennych produkcji kopalni pozwala na ocenê reakcji
kosztów na skalê produkcji. Wielkoœciami, które s³u¿¹ ocenie stanu kopalni s¹ iloœciowy
próg rentownoœci oraz dŸwignia operacyjna.

Próg rentownoœci sprzeda¿y to poziom sprzeda¿y wêgla, przy którym przychody ze
sprzeda¿y pokrywaj¹ koszty. Sprzeda¿ ni¿sza od progu rentownoœci oznacza, ¿e kopalnia
ponosi straty.

Stopieñ dŸwigni operacyjnej odpowiada na pytanie o ile procent zmieni siê wynik ze
sprzeda¿y wêgla przy 1% zmianie przychodów ze sprzeda¿y. Wysoki stopieñ dŸwigni
operacyjnej oznacza, ¿e przy wzroœcie przychodów ze sprzeda¿y (wielkoœci sprzeda¿y)
nast¹pi du¿a poprawa wyniku. Wysoki stopieñ dŸwigni operacyjnej oznacza równie¿, ¿e
w kopalni takiej ryzyko operacyjne jest wysokie – przy spadku sprzeda¿y nast¹pi bardzo
gwa³towne pogorszenie wyników.

Znajomoœæ struktury kosztów w podziale na koszty sta³e i zmienne w kopalniach
pozwala na wyznaczenie tych parametrów stanu kopalni, a ponadto umo¿liwia poprawne
wnioskowanie o efektywnoœci podjêcia lub rezygnacji z dodatkowej produkcji, w tym
równie¿ w warunkach zmiennych cen.
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Lidia GAWLIK

Possibilities of decision making resulting from the knowledge
about the shares of fixed and variable costs in costs

of coal production

Abstract

The paper deals with the knowledge about the structure of costs of coal production as concerns
fixed and variable costs and its practical use in decision making in the range of production scale in coal
mines. The examples of such decisions are given and the deductions are supported with examples.

The knowledge about the quantity and structure of fixed and variable costs allows for economic
evaluation of coal mines. Such parameters like BEP – (Break Even Point) and DOL – (Degree of
Operational Leverage) describe the economic status of coal mine. If a mine operates below its break
even point it generates losses. High degree of operational leverage indicates the high potential for the
change of conditions in which a mines operates. Increase of the sale betters the results of mine the
stronger the higher is its degree of operational leverage. Decrease of sale worsens the results of mine of
higher degree of operational leverage more rapidly than of mine of low degree of operational leverage.

Knowing the share of variable costs in costs of coal production and costs of sold coal allows also
for appropriate decisions connected with the change of coal production in coal mines. The paper
describes the ways of break even point decrease to the sale level in unprofitable coal mines, showing
that decrease of costs of coal production is the most effective way. The issue of price deductions is also
discussed. The conditions when the price deductions improve the effectiveness of coal mines are
given.

KEY WORDS: fixed costs, variable costs, break even point, degree of operational leverage, hard coal
mines




