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ZADANIE (ewidencja i rozliczanie kosztów oraz ustalanie wyniku finansowego) 

Przedsiębiorstwo XYZ wytwarza masowo produkt A. Na początku okresu sprawozdawczego salda 
początkowe wybranych kont bilansowych miały następujące wartości (w zł): 

010 Środki trwałe – 200.000 
070 Umorzenie środków trwałych – 20.000 
130 Rachunek bankowy bieżący – 150.000 
310 Materiały – 30.000 
600 Produkty – 5.000 
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – 2.000 

Zasady rachunkowości, przyjęte w przedsiębiorstwie XYZ oraz założenia do zadania: 

 Materiały wyceniane są w cenach zakupu (rzeczywistych), zaś ich rozchód wyceniany jest 
zgodnie z zasadą LIFO. Na początku okresu sprawozdawczego w magazynie składowane są 
materiały zakupione kolejno w trzech partiach: 1) 1500 sztuk po 10 zł, 2) 1000 sztuk po 12 zł 
oraz 3) 200 sztuk po 15 zł; 

 W magazynie produktów na początku okresu znajdowało się 25 sztuk produktu A 
wycenionych zgodnie z kosztem ich wytworzenia (200 zł). W bieżącym okresie przyjęcie 
wyrobów gotowych A z produkcji wyceniane jest według stałej ceny ewidencyjnej na 
poziomie kosztu wytworzenia z poprzedniego okresu (200 zł). Po rozliczeniu kosztów 
produkcji na koniec okresu ustalane są odchylenia od cen ewidencyjnych produktów (OCEP), 
które podlegają rozliczeniu na sprzedane produkty bieżącego okresu dla osiągnięcia ich 
wyceny według kosztów wytworzenia; 

 W przedsiębiorstwie XYZ wyodrębniono komórki organizacyjne wspierające główną 
działalność w zakresie transportu i ogrzewania pomieszczeń (kotłownia). Koszty działalności 
pomocniczej na rzecz wydziału produkcji podstawowej zaliczane są do kosztów zmiennych 
tego wydziału; 

 Stałe koszty wydziału produkcji podstawowej (koszty wydziałowe) rozliczane są zgodnie z 
poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnej, który w bieżącym okresie wynosi 80%. 
Nieuzasadniona część pośrednich kosztów produkcyjnych (wydziałowych – 20%) obciąża 
koszty ogólnego zarządu na koniec okresu. 

 Dla uproszczenia w zadaniu pomijamy podatek od towarów i usług (VAT). 

W bieżącym okresie (miesiącu) w ewidencji księgowej należy ująć następujące operacje gospodarcze: 

1. Z magazynu wydano 1500 sztuk materiałów o wartości .................. zł (LIFO) 
rozdzielnik: 
a) materiały bezpośrednie 50% - ................... zł 
b) materiały do wydz. prod. podst. 25% - ...................... zł 
c) materiały dla administracji 25% - ....................... zł 

2. Opłacono polisę ubezpieczenia majątkowego linii produkcyjnych za kolejne 6 m-cy (w tym: za m-c 
bieżący) w kwocie 3.000 zł. Następnie koszty bieżącego okresu obciążono przypadającą na niego 
kwotą ................. zł 

3. Bank pobrał prowizję za przelewy i opłatę za prowadzenie rachunku w wysokości 100 zł 
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4. Otrzymano fakturę za paliwo do samochodów służbowych na kwotę 5.000 zł 
a) auta wydziału transportu 70% - .................... zł 
b) samochody służbowe pracowników zarządu 30% - .................. zł 

5. Dokonano odpisów amortyzacyjnych w wysokości 20.000 zł 
a) maszyny i budynki wydz. prod. 40% - .................... zł 
b) środki trwałe służące administracji i zarządowi 15% - ............................ zł 
c) piec kotłowni wraz z instalacją grzewczą 20% - ............................. zł 
d) tabor samochodowy wydz. transport. 25% - .......................... zł 

6. Rozliczono opłacony podatek od środków transportu w kwocie 1.000 zł za bieżący miesiąc 
a) wydział transport. 90% - ..................... zł 
b) administracja 10% - ..................... zł 

7. Naliczono wynagrodzenia dla pracowników za bieżący miesiąc – wartość brutto 60.000 zł, w tym: 
zaliczka PIT 8.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.000 zł 
rozdzielnik kosztów: 
a) pracownicy bezpośr. zaangażowani w proces produkcji 50% - ................. zł 
b) pracownicy wydz. prod. podst. 20% - ................... zł 
c) pracownicy administracji 15% - ................... zł 
d) pracownicy wydz. transport. 10% - ....................... zł 
e) pracownicy kotłowni 5% - ........................ zł 

8. Naliczono pochodne od wynagrodzeń, stanowiące koszty pracodawcy w wysokości 10.000 zł 
rozdzielnik (jak dla operacji 7): 
a) pracownicy bezpośr. zaangażowani w proces produkcji 50% - ................. zł 
b) pracownicy wydz. prod. podst. 20% - ................... zł 
c) pracownicy administracji 15% - ................... zł 
d) pracownicy wydz. transport. 10% - ....................... zł 
e) pracownicy kotłowni 5% - ........................ zł 

9. Otrzymano fakturę za energię w wysokości 40.000 zł 
a) wydz. prod. podst. 38,75% - ................... zł 
b) administracja i zarząd 12,5% - ................... zł 
c) wydz. transport. 11,25% - ....................... zł 
d) kotłownia 37,5% - ........................ zł 

10. Sprzedano jeden z samochodów przedsiębiorstwa o wart. początk. 80.000 zł, umorzony dotąd w 
20% - ...................... zł. Ze sprzedaży uzyskano 60.000 zł. 

11. Do magazynu przyjęto z produkcji 500 sztuk wyrobów gotowych A wg stałych cen ewidencyjnych 
– wartość produktów ........................ zł 

12. Rozliczono koszty działalności pomocniczej: 
a) kotłownia – łącznie 1125 kWh – koszty ............................ zł – stawka za 1 kWh ........... zł 
ogrzewanie pomieszczeń wydz. prod. podst. (k. stałe) – 700 kWh - .......................... zł 
ogrzewanie pomieszczeń administracji i zarządu – 125 kWh - ....................... zł 
ogrzewanie pomieszczeń wydz. transport. – 300 kWh - ........................... zł 
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b) wydz. transport. – łącznie 2690 km – koszty ........................... zł – stawka za 1 km - ......... zł 
usługi przewozu na rzecz wydz. prod. podst. (k. zmienne) – 2400 km - .......................... zł 
usługi przewozu na rzecz administracji i zarządu – 290 km - ....................... zł 

13. Rozliczono koszty wydziałowe prod. podst. wg poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnej 
a) Koszty zmienne - ........................ zł 
b) Koszty stałe w cz. uzasadnionej - ......................... zł 
c) Koszty stałe w cz. nieuzasadnionej - ......................... zł 

14. Ustalono koszt wytworzenia produktu A w bieżącym miesiącu - .......................... zł i rozliczono 
koszty produkcji, ustalając OCEP - ......................... zł 

15. Wystawiono odbiorcy fakturę za sprzedaż 510 sztuk produktów A na kwotę 127.500 zł 

16. Wydano z magazynu sprzedane produkty (510 sztuk) o wartości ......................... zł. Ustalono 
wysokość OCEP przypadających na sprzedane produkty - ......................... zł. 

17. Ustalono wynik finansowy w wariancie porównawczym (na wynik finansowy przenosimy koszty 
zaewidencjonowane wg rodzaju). 

 

POLECENIE: Otwórz konta zgodnie z podanymi saldami początkowymi , zaksięguj operacje 
gospodarcze oraz dokonaj wskazanych rozliczeń, wykorzystując następujące konta: 

z saldami początkowymi (010, 070, 130, 310, 600, 640), 

200 Rozrachunki z odbiorcami, 201 Rozrachunki z dostawcami, 221 Rozrachunki z US, 
222 Rozrachunki z ZUS, 231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń pracowników, 

konta kosztów rodzajowych (400, 401, 402, 404, 405, 409, 490), 

konta zespołu 5 (500, 520-01 K. wydz. prod. stałe, 520-02 K. wydz. prod. zmienne, 530-01 K. wydz. 
transport., 530-02 K. kotłowni, 550, 580), 

620 OCEP, 700 Przychody ze sprzedaży produktów, 701 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
760 Pozostałe przychody operacyjne, 761 Pozostałe koszty operacyjne, 860 Wynik finansowy 


