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Temat: Food cost – przykłady i interpretacja. 

1. Procentowy wskaźnik zużycia surowca, czyli food cost 

Jest to stosunek kosztów surowców zużytych do przygotowania potraw/ posiłków do wielkości sprzedaży. 

Wskaźnik ten może być liczony dla: 

 poszczególnych dań – nazywany się wtedy procentowym wskaźnikiem recepturowym; 

 grup sprzedażowych (np. procentowy koszt surowców napojów gorących); 

 całej sprzedaży lokalu. 

Obliczenia zawsze należy przeprowadzać uwzględniając ceny netto. 

Przykład 1 

 Koszt recepturowy 1 litra kawy = 1,00 zł. 

 Cena sprzedaży 1 litra kawy  = 5,00 zł. 

Po podstawieniu do wzoru: Procentowy koszt surowca = 1/5 x 100% = 20% 

 

Przykład 2 

 Koszt zakupu surowca dla napojów zimnych w danym miesiącu wyniósł 1000,00 zł. 

 Przychód ze sprzedaży w tej grupie sprzdażowej wyniósł 4000,00 zł. 

Po podstawieniu do wzoru: Procentowy koszt surowca = 1000/4000 x 100% = 25% 

Przykład 3 

 Całkowity koszt zakupu surowców w danym miesiącu wyniósł 30.000,00 zł. 

 Sprzedaż potraw i napojów z zakupionym surowców wyniosła 100.000,00 zł. 

Po podstawieniu do wzoru: Procentowy koszt surowca = 30000/100000 x 100% = 30% 

 

2. interpretacja wskaźnika food cost. 

Procentowy koszt surowca to jeden z najważniejszych wskaźników gastronomicznych. 

Zwyczajowo powinien stanowić około 30%. W praktyce waha się w granicach 20 – 45%. Aby jego wartość 

odzwierciedlała stan faktyczny, trzeba przeprowadzić szczegółowe obliczenia dla każdego przypadku. 

Porównanie tego wskaźnika z miesiąca na miesiąc pokazuje efektywność gospodarowania. Nagłe zmiany 

wskaźnika, a zwłaszcza jego wzrost mogą świadczyć o: 

 wzroście cen surowców (wzrost kosztu receptur); 

 zbyt częstych zakupach interwencyjnych ( a więc po wyższych cenach); 

 nieuczciwości pracowników ( surowce zużyte a przychodów ze sprzedaży brak); 

 wydawaniu większej liczby posiłków pracowniczych (są one liczone po cenach zakupu surowców a nie po 

cenach gastronomicznych); 

 zmianie oferty ( w menu więcej dań o wysokim koszcie procentowym surowca); 

 zbyt dużych stratach produkcyjnych spowodowanych: 

 niedbałością, 

 brakiem wiedzy lub umiejętności pracowników, 

 niestosowaniem się do receptur (zbyt duże porcje), 

 złą jakością surowców, 

 zwrotami potraw (od niezadowolonych konsumentów), 

 reklamacjami, 

 nadużywaniem promocji ( duża liczba dań ze zniżką). 

 

3. Zasadność stosowania metod food cost. 

Kalkulacja food cost jest lepsza od kalkulacji na podstawie receptur. Każda receptura może być obarczona 

błędem, ponieważ nie sposób dokładnie określić ubytku surowców – ubytek ten zależy od wielu czynników, jak 

np.: 



 umiejętności kucharza, 

 indywidualnego stylu sporządzania potraw, 

 sposobu przechowywania surowców. 

Ubytkowość uwzględniana w recepturach zwykle nie odpowiada faktycznemu zużyciu surowców. W przypadku 

pojedynczych potraw te nieścisłości są niewielkie, ale przy dużej liczbie, błąd gwałtownie rośnie. Kryją się za nim 

kilogramy surowców, które tylko teoretycznie zużyto do obróbki kulinarnej, co zniekształca rzeczywisty obraz 

kosztów. W systemie food cost ocena poniesionych kosztów jest bardziej rzeczywista. 

 

4. Zalety i trudności metody food cost 

A) zalety: 

 uwzględnia się tylko faktycznie wykorzystane produkty, co pozwala dokładniej ustalić możliwości i 

potrzeby finansowe lokalu; 

 prostota i przejrzystość metody obliczeń; 

 zapewnienie szefom kuchni większej swobody działania (ich kulinarna inwencja nie jest ograniczona 

sztywnymi recepturami); 

 ułatwienie zarządzania finansami w zakładach różnego typu. 

B) trudności: 

 obowiązek prowadzenie dokładnych rachunków (trzeba odnotować wszystkie dostawy do magazynu 

i pobrania produktów do sprzedaży i np. na posiłki pracownicze), 

 stała kontrola wskaźnika food cost. 

 

5. Obliczanie food cost. 

Jeśli chcemy obliczyć wskaźnik food cost dla danego okresu, musimy ustalić koszt surowców zużytych w tym 

okresie.  

Koszt surowców = wstępna inwentaryzacja (to co mamy w magazynie na początku) + dostawy – inwentaryzacja 

końcowa (to co zostało w magazynie). 

Następnie ustalamy cenę netto (bez VAT) sprzedaży w danym okresie. 

Mając te dane obliczmy wskaźnik food cost : koszt surowców/wielkość sprzedaży x 100%. 

 

Ten wskaźnik nie jest wskaźnikiem obliczonym na podstawie receptury. Na podstawie receptury oblicza się tzw. 

potencjalny food cost, co służy do zaplanowania karty menu i cen potraw. 

Potencjalny food cost obliczamy stosując ten sam wzór, ale koszt surowców obliczamy na podstawie receptury. 

Potencjalny food cost zwany jest też idealnym, czyli taki, który byłby możliwy tylko w przypadku całkowitej 

zgodności z założeniami receptury, bez żadnych strat. 

 

6. Odchylenia od kosztu idealnego. 

Znając procentowy koszt idealny (obliczony na podstawie receptury) oraz faktyczny procent kosztów surowca, 

można obliczyć wskaźnik odchyłki od kosztu idealnego: 

Odchyłka od kosztu idealnego = procentowy koszt realny – procentowy koszt idealny. 

Wskaźnik ten określa jak bardzo realne zużycie surowca odbiega od idealnego (założonego w recepturze). 

Wartość odchyłki przy prawidłowym zarządzaniu surowcem nie powinna przekraczać 3%. 

Odchyłki od kosztu idealnego powinny być dopuszczalne i uznawane, jeśli zastosujemy następującą skalę: 

  0 – 3% - odchylenie w granicach normy, 

 3 – 5% - lekkie przekroczenie normy, wymagające dokładniejszej analizy; 

 Powyżej 5% - poważne przekroczenie normy, wymaga zdecydowanych działań naprawczych. 

Powyższe wartości odnoszą się zarówno do nadwyżek jak i oszczędności. 

 


