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Wstęp

Zeszyt ćwiczeń został przygotowany dla studentów II roku kierunku zarządzanie 
publiczne (o specjalnościach: zarządzanie w administracji publicznej, zarządza
nie kulturą, zarządzanie w turystyce, zarządzanie w oświacie), prowadzonego na 
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Ideą tego opracowania było przygotowanie zestawu zadań i ćwiczeń dla stu
dentów, którzy uczestniczą w zajęciach z rachunkowości w łącznym wymiarze 
45 godzin (20 godzin wykładu i 25 godzin ćwiczeń). Należy zaznaczyć, iż zada
nia zostały tak dobrane, aby były uzupełnieniem wykładu z rachunkowości. 

Książka składa się z 10 rozdziałów, co odpowiada liczbie godzin wykłado
wych z rachunkowości. Na początku każdego rozdziału podano jego zakres te
matyczny. W każdym rozdziale został umieszczony krótki tekst, który należy 
uzupełnić właściwymi wyrazami, tak aby poszczególne zdania miały sens. Tekst 
ten jest podsumowaniem wykładu z danego bloku tematycznego i ma na celu 
przypomnienie podstawowych definicji lub pojęć przedstawionych na wykładzie. 

Założeniem autorki zeszytu ćwiczeń nie jest wykonanie wszystkich zadań na 
zajęciach ze studentami. Część z nich została specjalnie tak przygotowana, aby 
student mógł samodzielnie je rozwiązać na podstawie informacji zdobytych 
zarówno na wykładach, jak i podczas samodzielnych studiów literatury przed
miotu lub odpowiednich aktów prawnych. 

Na końcu każdego rozdziału znajduje się zalecana literatura, podana wraz 
z numerami rozdziałów. W rozdziale X zostały przedstawione przykładowe 
testy z egzaminów z rachunkowości, które odbywały się w latach poprzednich. 



PROGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU „RACHUNKOWOŚĆ" 
DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PUBLICZNE (II ROK STUDIÓW)

20 godz. wykładu, 25 godz. ćwiczeń

1.  Istota rachunkowości: definicja, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i podmiot 
rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości. Pod
stawy metodologiczne rachunkowości. Ogólna charakterystyka ksiąg rachunkowych. 

2.  Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Wy
cena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodze
nia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - kategorie wynikowe - rachunek 
wyników. 

3.  Ewidencja operacji gospodarczych. Charakterystyka i rodzaje operacji gospodarczych. 
Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Przegląd dowodów księgowych. 

4.  Konta księgowe. Zasady funkcjonowania kont. Księgowania przykładowych operacji 
gospodarczych. Poprawianie błędów księgowych. Podział i łączenie kont. Zakładowy 
Plan kont. 

5.  Aktywa trwale - definicja i ewidencja. Podział i charakterystyka poszczególnych 
składników aktywów trwałych. Rzeczowe aktywa trwałe. Klasyfikacja Środków Trwa
łych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości niematerialne i prawne. Finansowy majątek 
trwały. Inwestycje. 

6.  Aktywa obrotowe. Rozrachunki. Klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych grup 
aktywów obrotowych. Zasady wyceny zapasów. Ewidencja poszczególnych grup ro
dzajowych aktywów obrotowych. Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja. Papiery warto
ściowe - rodzaje i ewidencja. Rodzaje i ewidencja środków pieniężnych. Formy rozli
czeń pieniężnych. Konto „Inne środki pieniężne”. 

7.  Rachunek kosztów i przychodów. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Przychody 
i koszty związane z ich osiągnięciem. Metody ustalania kosztu jednostkowego. Rozli
czenia międzyokresowe przychodów i kosztów. Koszty zatrudnienia pracowników (pła
ca brutto i netto). Koszty według ustawy o rachunkowości a koszty według prawa po
datkowego. 

8.  Metody ustalania wyniku finansowego. Formy sporządzania rachunku wyników. 
Przychody i koszty operacyjne i pozaoperacyjne. Przychody i koszty finansowe. Straty 
i zyski nadzwyczajne. Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewi
dencja. 

9.  Sprawozdania finansowe. Rachunek wyników (podsumowanie). Bilans (podsumowa
nie). Rachunek przypływów pieniężnych. Analiza sprawozdań finansowych (wskaźniki 
finansowe). Metody wyceny aktywów i pasywów. 

10.  Podsumowanie



Rozdział I

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI 
PODSTAWOWE POJĘCIA

Po zajęciach student powinien: 

• Wiedzieć, czym zajmuje się rachunkowość. 
• Znać i rozumieć różne definicje rachunkowości. 
• Umieć określić przedmiot i podmiot rachunkowości. 
• Rozumieć i potrafić scharakteryzować cele, zadania i funkcje rachunkowości. 
• Umieć scharakteryzować (opisać), czym zajmuje się rachunkowość zarząd

cza i finansowa oraz potrafić wykazać różnice między dwoma podstawowy
mi rodzajami rachunkowości. 

• Umieć wymienić i opisać zasady stosowane w rachunkowości. 
• Wyjaśnić podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowości. 
• Dokonać charakterystyki ksiąg rachunkowych. 
• Znać akty prawne normujące rachunkowość (umieć wymienić i wiedzieć, 

gdzie można je znaleźć). 
• Znać rodzaje uproszczonej ewidencji gospodarczej dostępne dla podmiotów 

funkcjonujących w Polsce. 

Zadanie 1. 1
Proszę się zastanowić, czym zajmuje się rachunkowość. Zadanie powinno być 
wykonane na podstawie analizy różnych definicji rachunkowości, po przejrzeniu 
zalecanej literatury przedmiotu. 

Zadanie 1. 2
Co oznacza, iż współczesna rachunkowość jest rozumiana jako system informa
cyjny? 

Zadanie 1. 3
Co składa się na pomiar działalności gospodarczej w rachunkowości? 

Zadanie 1. 4
Który artykuł w Ustawie o Rachunkowości szczegółowo omawia, co obejmuje 
rachunkowość jednostki gospodarczej? 

Zadanie 1. 5
Proszę wymienić i scharakteryzować podstawowe zadania rachunkowości. 
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Zadanie 1. 6
Proszę połączyć wymienione funkcje rachunkowości (kolumna lewa) z odpo
wiednim opisem danej funkcji (kolumna prawa). 

Funkcje 
rachunkowości

Opis funkcji

Informacyjna Testuje wierność odwzorowania rzeczywistego stanu majątkowe
go i finansowego podmiotu gospodarczego. 
Pozwala rozliczyć zarząd z efektywności zarządzania powierzo
nym kapitałem. 

Rozliczeniowa Związana jest z tym, iż rachunkowość dostarcza informacje nie
zbędne do podejmowania decyzji. 
Dostarcza niezbędnych, przejrzystych, rzetelnych i wiarygodnych 
informacji, służących do podejmowania decyzji gospodarczych. 

Atestacyjna Umożliwia uczciwe i prawidłowe rozliczenie zarządu z efektyw
ności zarządzania powierzonym kapitałem. 
Poświadcza odwzorowanie rzeczywistego stanu i kondycji finan
sowej jednostki. 

Zadanie 1. 7
Proszę określić, co jest przedmiotem rachunkowości? 
Zadanie 1. 8
Proszę określić, kto może być podmiotem rachunkowości? 
Zadanie 1. 9
Proszę wymienić przynajmniej siedmiu użytkowników informacji powstającej 
w systemie rachunkowości. Po wymienieniu użytkowników proszę przedstawić, 
jaką informację poszczególni użytkownicy mogą zebrać na podstawie analizy 
systemu rachunkowości. 
Zadanie 1. 10
Proszę scharakteryzować zasady i metody rachunkowości. W poniższej tabeli 
przedstawiono różne metody/zasady rachunkowości oraz krótką charakterystykę 
tych metod/zasad. Proszę zastanowić się, które opisy pasują do poszczególnych 
metod/zasad rachunkowości. 

Zasada / metoda Opis
Istotności Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przy

chodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat 
nadzwyczajnych, ustala się oddzielnie. 
W odniesieniu do wymienionych pozycji, nie wolno kompen
sować ze sobą różnych rodzajowo składników. 
Art. 7 ust. 3

Ciągłości Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, sto
sując ceny (koszty) rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
(wytworzenie). 



Rozdział I. Wprowadzenie do rachunkowości. Podstawowe pojęcia 11

Przy ustalaniu wyniku finansowego należy uwzględniać m. in.: 
- zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej aktywów, 

w tym również odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, 
- rezerwy na znane jednostce ryzyko. 
Wycena aktywów i pasywów powinna być tak dokonana, aby 
nie zmienić wyniku finansowego. Konsekwencją tego jest sto
sowanie następujących reguł: 
- przedstawianie tylko zrealizowanych przychodów, 
- przedstawianie strat pod warunkiem ich spodziewanego wy

stąpienia, odpisywanie co miesiąc zużycia majątku trwałego. 
Art. 7 ust. 1 i 2

Kontynuacji działania Operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych 
i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
Art. 4 ust. 2

Zakazu kompensat 
(indywidualnej wyceny)

Jednostka musi zapewnić w rachunkowości wszystkie zdarzenia, 
które w istotny sposób wpływają na ocenę sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, przy zachowaniu 
zasady ostrożności. 
W sprawozdaniach należy wykazywać wszystkie pozycje, które 
mają istotne znaczenie dla oceny jednostki, zdarzeń gospodar
czych i podejmowania decyzji. 
Art. 4 ust 4; art. 8 ust. 1

Ostrożności 
(ostrożnej wyceny)

Przyjętą politykę rachunkowości należy stosować w sposób 
ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego 
grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasy
wów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, 
ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finan
sowych tak, aby informacja z kolejnych lat była porównywalna. 
Stosowane zasady rachunkowości muszą być identyczne 
w różnych okresach, a zmiany w polityce rachunkowości po
winny być uzasadnione. 
Art. 5 ust 1; art. 8 ust. 2

Wiernego obrazu Przy stosowaniu przyjętej polityki rachunkowości przyjmuje się 
założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Zakłada, że podmiot będzie prowadził działalność w dającej się 
przewidzieć przyszłości w niezmienionych zakresie. 
Art. 5 ust. 2

Współmiemości kosztów 
i przychodów

W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie 
osiągnięte przychody i koszty związane z nimi dotyczące dane
go roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Efekty transakcji i zdarzeń gospodarczych są ujmowane 
w rachunkowości w momencie ich zajścia, a nie w momencie 
wystąpienia przepływów pieniężnych z tego tytułu.
Przychody i koszty należy powiązać z okresami, których doty
czą, niezależnie od momentu wpływu gotówki.
Art. 6 ust. /
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Memoriału Dla zapewnienia współmiemości przychodów i związanych 
z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawo
zdawczego będą zaliczane koszty lub przychody dotyczące 
przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawo
zdawczy koszty jeszcze nie poniesione.
Art. 6 ust. 2

Podmiotowa Interpretacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych musi być 
zawsze przeprowadzana z punktu widzenia jednostki, której 
dane zdarzenia dotyczą.

Grupowania Pozwala, mimo dynamicznego charakteru działalności gospo
darczej, na ścisłe określenie (w dowolnym momencie) warto
ściowej wielkości majątku i źródeł jego pochodzenia.
Operacje gospodarcze muszą być ujmowane według ściśle 
określonych okresów, z możliwością porównania z wcześniej
szym okresem (rok obrotowy, okresy sprawozdawcze).
Art. 18 ust. 1

Wyceny Pozwala na dualne spojrzenie na majątek jednostki (zarówno 
z punktu widzenia składników majątkowych, jak i źródeł jego 
sfinansowania).

Momentów i okresów 
sprawozdawczych 
Periodyzacji

Oparta na selekcji lub logicznej klasyfikacji zjawisk, na podsta
wie elementów wspólnych lub różnicujących określone grupy 
zjawisk.

Bilansowa Pozwala na wyznaczenie w mierniku pieniężnym grup przedmio
tów w momentach, w ciągu okresu oraz na jego zakończenie.

Wyższości treści 
nad formą

Operacje gospodarcze muszą być wykazane zgodnie z ich tre
ścią i prawdą materialną.
Art. 4 ust. 2

Zadanie 1.11
Proszę dokonać porównania rachunkowości zarządczej z finansową. Informacje 
wymienione poniżej powinny być pomocne. Proszę zaznaczyć, które cechy 
charakteryzują rachunkowość zarządczą, a które finansową.

Cechy rachunko
wości zarządczej 
(RZ) czy finanso
wej (RF)?

Opis poszczególnych cech

Zbiera informacje prezentowane głównie na zewnątrz organizacji.
Grupuje informacje przeznaczone głównie dla kierownictwa jednostki.
Regulowana m. in. przepisami Ustawy o Rachunkowości, prawem po
datkowym, standardami międzynarodowymi i krajowymi.
Opiera się na miernikach i modelach zweryfikowanych przez rachun
kowość finansową, lecz dobór stosowanych metod zależy od me
nadżerów danej firmy.
Wykorzystuje różne zasady wyceny, czyli także przewidywany koszt 
odtworzenia i wartość ekonomiczną.
Stosuje jednolite zasady wyceny według wartości nabycia 
(tzw. kosztu historycznego).
Koncentruje się na istotności, szybkości i koszcie informacji.
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Zorientowana jest na dokładność, rzetelność, prawidłowość, ciągłość 
i istotność informacji.
Zorientowana na przyszłość.
Zorientowana na przeszłość.
Podlega ścisłej periodyzacji: rok finansowy, kwartał, miesiąc.
Uwzględnia elastycznie cykle finansowe.
Dokonuje pomiaru głównych danych finansowych.
Pomiar obejmuje dane finansowe i niefinansowe.
Podlega rewizji księgowej oraz wewnętrznej i zewnętrznej kontroli.
Efektem sąjednolite sprawozdania finansowe.
Zasadniczym zadaniem jest pomiar i prezentacja sytuacji finansowej 
jednostki oraz efektów jej działalności.
Efektem są raporty wewnętrzne, sporządzane dla celów sterownia 
jednostką, przeznaczone głównie do użytku wewnętrznego.

Zadanie 1.12
Proszę wymienić akty prawne normujące rachunkowość w Polsce.
Zadanie 1.13
Proszę dokonać charakterystyki Ustawy o Rachunkowości, wymienić tytuły 
poszczególnych rozdziałów oraz dokonać ich krótkiej charakterystyki.
Zadanie 1.14
Proszę sprawdzić, które sprawozdania finansowane oraz w jakich sytuacjach 
podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania na podstawie odpowiednich prze
pisów ustawy.
Zadanie 1.15
Proszę zdefiniować następujące pojęcia:

- okres sprawozdawczy,
- rok obrotowy,
- dzień bilansowy,
- aktywa,
- zobowiązania,
- rezerwy,
- aktywa netto,
- kapitał własny,
- przychody i zyski,
- koszty i straty,
- pozostałe koszty i przychody operacyjne,
- straty i zyski nadzwyczajne,
- wynik operacji finansowych,
- inwentaryzacja,
- cena nabycia,
- koszt wytworzenia,
- cena (wartość) sprzedaży netto.
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Zadanie 1.16
Proszę uzupełnić brakujące słowa, tak aby poszczególne zdania miały sens.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które 
tworzą: dz............... , księgę g.................................. , księgi p.................................
zestawienie o..................... i s..................................kont księgi głównej oraz sald
...........................................  ksiąg pomocniczych.

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie z ................................Jakie nastąpiły
w danym o...............................sprawozdawczym. Bez względu na technikę pro
wadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego 
obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. Zapisy 
w dzienniku muszę być kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób 
ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich 
jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księ
gowymi.

Konta księgi głównej przedstawiają zapisy z............................................. w uję
ciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zdarzeń 
uprzednio lub jednocześnie zarejestrowanych w dz......................................., zgo
dnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głów
nej dokonuje się w porządku ch........................................................... .........

Konta ksiąg pomocniczych obejmują uzupełnione zapisy księgi g....................
w ujęciu ch...................................Konta pomocnicze są prowadzone między
innymi dla: rozrachunków z kontrahentami, operacji sprzedaży, operacji zakupu, 
rozrachunków z pracownikami, kosztów, poszczególnych składników aktywów.

Zestawienie obrotów i sald sporządza się na podstawie zapisów na kontach 
księgi g.........................................  na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
jednak nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Zestawienie sald wszystkich ksiąg 
pomocniczych wykonuje się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunko
wych. Zestawienie obrotów i sald księgi g.................. powinno być uzgadniane
z zapisami wk............................p................................

Zadanie 1.17
Proszę podać, w jakich okolicznościach księgi rachunkowe podlegają otwarciu, 
a w jakich zamknięciu.

Zadanie 1.18
Proszę podać warunki, jakie powinny spełniać księgi rachunkowe oraz dokonać 
ich krótkiej charakterystyki.
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Zadanie 1.19
Proszę wymienić i dokonać krótkiej charakterystyki uproszczonej ewidencji, 
obowiązującej w Polsce zgodnie z przepisami prawa.

Zalecana literatura1:

W zalecanej literaturze zostały wskazane rozdziały różnych pozycji książkowych, tak 
aby umożliwić korzystanie z różnych wydań danej książki.

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, cz. 1. Wykłady, Warszawa: Diffin, 2003, rozdz. 1, 
2.1,2.2.

Matuszewicz J. i P., Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowa
nej ustawy o rachunkowości. Warszawa: Finans-Serwis, 2003, rozdz. 1.

Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk: ODDK, 2002.
Śnieżek E. (red.) Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami 

i testami, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, rozdz. 1,4, 7.
Winiarska K. (red.) Podstawy rachunkowości, Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekono

miczna, 2006, rozdz. 1.
Rachunkowość 2007. Mini-meritum, Warszawa: ABC & Wolters Kluwer, 2007, rozdz. 1.
Kiziukiewicz T. (red.): Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Euro

pejskiej cz. I, Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2005, rozdz. 1.



Rozdział II

ZASOBY MAJĄTKOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
MAJĄTKU - WPROWADZENIE DO BILANSU I WYNIKU 

FINANSOWEGO

Po zajęciach student powinien :

• Umieć wymienić różne składniki majątku jednostki.
• Umieć wymienić źródła finansowania majątku posiadanego przez jednostkę.
• Scharakteryzować aktywa i pasywa.
• Określić podstawowe kategorie wynikowe, tj.: koszt, przychód i wynik 

finansowy.
• Znać elementy podstawowych pozycji bilansowych.
• Wymienić zasadnicze części bilansu.
• Rozumieć informacje zawarte w bilansie.

Zadanie 2.1
Proszę zaplanować określony rodzaj działalności (kulturalnej, oświatowej, tury
stycznej, administracyjnej lub dowolnej). Następnie proszę zastanowić się, jaki 
majątek posiada Państwa firma oraz jakie były źródła finansowania tego mająt
ku. Proszę wymienić maksymalnie dużo składników majątku oraz źródeł jego 
finansowania.

Zadanie 2.2
Uzupełniając poprzednie ćwiczenie, proszę podzielić składniki majątku na ak
tywa trwałe i obrotowe, a źródła finansowania na kapitał własny i obcy.
Pomocna powinna być tabela poniżej.

Aktywa trwale Aktywa obrotowe
Rzeczowe 
aktywa 
trwałe

Wartości 
niemate
rialne 
i prawne

Inwestycje 
długoter
minowe

Należności 
długoter
minowe

Zapasy Należności 
krótkotermi
nowe

Inwestycje 
krótkotermi
nowe

Kapitał własny Kapitał obcy
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Zadanie 2.3
Proszę uzupełnić poniższe zdania dotyczące aktywów:

Aktywa, to „techniczne” określenie dla m..............................przedsiębiorstwa.

Aktywa w bilansie są układane według zasady.................................., co oznacza,
że ................................................................................................................................

Aktywa, to zasoby majątkowe, które jednocześnie spełniają 4 warunki:

- są k....................................................... przez jednostkę; aby zasoby majątkowe
mogły być uznane za aktywa jednostki, nie jest wymagane prawo ich własno
ści lub współwłasności,

- posiadają w.............................................określoną wartość,
- powstały w wyniku p............................ zdarzeń; innymi słowy jednostka jest

zobligowana wskazać źródło pochodzenia zasobów,
- spowodują w przyszłości wpływ do jednostki k..................................................

ekonomicznych.

Zadanie 2.4
Proszę uzupełnić uproszczony wzór bilansu podany w tabeli.
W jakich okoliczność jednostka może sporządzać uproszczoną wersję bilansu? 
Gdzie można znaleźć jego uproszczoną wersję?

Bilans
Aktywa Pasywa

Aktywa wykorzystywane w okresie 
dłuższym niż 1 rok

Kapitał wniesiony przez właścicieli 
lub wypracowany przez podmiot gospodarczy

Aktywa wykorzystywane do 1 roku 
lub w jednym cyklu produkcyjnym 
(jeśli jest dłuższy)

Kapitał należny w danym okresie wierzy
cielom

Zadanie 2.5
Proszę dokonać charakterystyki aktywów trwałych i obrotowych (wymienić 
i opisać poszczególne składniki).

Zadanie 2.6
Proszę dokonać charakterystyki kapitału własnego i zobowiązań (wymienić 
i opisać poszczególne składniki).
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Zadanie 2.7
Proszę uzupełnić poniższe zdania właściwymi słowami.

Zobowiązania, to wynikający z p..............................................zdarzeń obowiązek
wykonywania ś...................................o w  określonej war
tości, które spowodują wykorzystanie posiadanych lub przyszłych a...................
jednostki.

Zobowiązania wykazane w bilansie muszą spełniać określone warunki, tj.:
- obowiązek wykonania świadczeń musi być p..................... czyli wynik z konk

retnych zdarzeń w przeszłości,
- wartość świadczeń powinna być w..................................określona,
- wykonanie świadczenia spowoduje wykorzystanie posiadanych już a.............
............................................ lub wykorzystanie aktywów, które jednostka p.......... 
dopiero w p......................

Kapitał własny jest w bilansie kategorią „wtórną”, gdyż przedstawia on udział 
w......................................... w aktywach przedsiębiorstwa pomniejszonych o jego
z.........................................

Kapitał własny, to wielkość odzwierciedlająca wartość k...................................
przedsiębiorstwa.

Pasywa w bilansie są układne według zasady w................................ , co oznacza,
że.................................................................................................................................

Kapitał własny można podzielić na dwie części, tj.:

- kapitał własny wnoszony przez w.......................(kapitał własny podstawowy),
- kapitał własny będący skutkiem dokonań jednostki w trakcie dz.....................
(pozostały kapitał własny; kapitał z .), kapitał ten jest efektem samofinansowa
nia się jednostki. Przepisy prawne normują, iż kapitał ten może być tworzony 
obligatoryjnie lub dobrowolnie; należy zaznaczyć, iż kapitał ten służy do pokry
cia s..................................... bilansowej.

Ponadto jednostka może tworzyć kapitał r..................................................... i kapi
tał z a ....................................................w .......................................................

Oprócz kapitałów zasadniczych i obcych, źródłem finansowania aktywów są 
tzw. f.........................................  s.............................................. stanowiące rów
nowartość środków na sfinansowanie specjalnych zadań. Przykładami takich 
funduszy są:
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Z......................................F........ ................................  Ś...........................................
S........................................ (ZFŚS), przeznaczany na finansowanie działalności
mającej na celu zaspokojenie potrzeb socjalnych pracowników oraz ich rodzin, 
I.......................................F..........................................S..............................................
tworzona np. na wypłatę premii i przyznawanych nagród dla pracowników.

Zadanie 2.8
Proszę uzupełnić poniższe zdania dotyczące wyniku finansowego:

W toku prowadzenia działalności jednostka ponosi k........................... ,uzyskuje
p..............................i osiąga określony w............................... finansowy.

Koszt jest to wyrażone wartościowo celowe zużycie składnika...........................
(majątku). Niektóre elementy kosztów nie są związane ze zużywaniem się 
składników majątku, lecz dotyczą między innymi tworzenia odpisów aktualizu
jących wartość majątku (np. należności czy zapasów).

P.............................wynika z zawarcia transakcji sprzedaży. Często zdarza się,
że przychód nie oznacza przepływu ś....................... p........................... lecz pro
wadzi do powstania n...................................................., które dopiero w momen
cie ich spłaty powodują wzrost środków. Warto zaznaczyć, iż koszt nie jest 
zawsze związany z w............................... , natomiast w.......................... nie ozna
cza zmniejszenia środków pieniężnych. Podobnie przychód nie jest zawsze 
związany z w....................... środków pieniężnych, a w......................... nie ozna
cza zwiększenia środków pieniężnych.

Wynik finansowy, to różnica między p....................... i k......................................
poniesionymi w celu uzyskania tych p..................................................... w okresie
sprawozdawczym.

Zadanie 2.9
Proszę omówić zasadę równowagi bilansowej.

Zadanie 2.10
Proszę uzupełnić poniższe zdania, dotyczące sprawozdań finansowych: 

Podstawowym sprawozdaniem finansowym jest ..................................................

Bilans zawiera informacje oz....................................................... ekonomicznych
k........................................ przez jednostkę oraz z...................... ich finansowania.

K.................................... z...............................i s.......................................................
jest sprawozdaniem o dokonaniach jednostki w trakcie okresu sprawozdawcze
go. Jest on sprawozdaniem pokazującym strumienie p...........................................
1 k.....................................  w danym okresie sprawozdawczym.

Rachunek zysków i strat poprzez porównanie przychodów i kosztów działalno
ści, dostarcza użytkownikom informacji o w.................... dz...............................
1 r...................................... podmiotu.
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Zadanie 2.11
W jednostce gospodarczej, na podstawie inwentaryzacji, stwierdzono następują
ce składniki (dane w złotych):

budynek magazynowy „A” 3000, budynek magazynowy „B” 2500, lokal skle
powy „C” 1100, lokal sklepowy „D” 1200, budynek biurowy 1700, regały ma
gazynowe 500 szt. po 10, lady sklepowe 6 szt. po 20, biurka 28 szt. po 
5, szafy biurowe 8 szt. po 10, towary chemiczne 100 kg po 10, towary biurowe 
50 szt. po 120, towary spożywcze 20 szt. po 15, środki pieniężne w kasie 
stwierdzone protokółem 400, środki pieniężne w banku stwierdzone wyciągiem 
bankowym 1200, należności od spółki „Alfa” 200 oraz od spółki „Beta” 120, 
udziały właścicieli wg ksiąg 15 000, kredyt w banku „Vega” 3000, zobowiąza
nia wobec firmy „Zeta” 2000, zobowiązania wobec firmy dostarczającej meble 
3500, naliczone i nie przekazane podatki według ksiąg 560.

Na podstawie powyższych danych należy:
a) sporządzić bilans roczny,
b) wyjaśnić różnicę między bilansem a inwentaryzacją.

Zadanie 2.12
Spółka akcyjna „Vega”, stan na dzień 31.12. 2007 roku, posiada (dane w złotych): 

środki trwałe 1400, inwestycje długoterminowe 100, zakupione licencje i opro
gramowania komputerowe 400, długoterminowe papiery wartościowe 300, towary 
450, materiały 210, produkty gotowe 150, gotówka w kasie 10, pieniądze w banku 
80, rozrachunki, w tym: należności od odbiorców 30 i zobowiązania wobec do
stawców 30, zobowiązania wobec banku 100, w tym przeterminowane 20, niepo- 
dzielony zysk z lat ubiegłych 10, zysk netto bieżącego okresu 5.

Na podstawie powyższych danych należy:
a) ustalić kwotę kapitału akcyjnego i własnego,
b) sporządzić bilans roczny,
c) omówić zasadę płynności i wymagalności.

Zadanie 2.13
W przedsiębiorstwie handlowo-usługowym „Beta”, w dniu 31.12.2007 roku, 
znajdują się niżej wymienione składniki zasobów majątkowych i źródeł ich 
finansowania (dane w złotych):

środki pieniężne w kasie 1000, artykuły spożywcze przeznaczone do sprzedaży 
150 000, należności za wykonane usługi 20 000, papier pakowy 4500, samochody 
ciężarowe 280 000, budynek administracji 350 000, zobowiązanie za dostarczone 
towary 4500, artykuły przemysłowe przeznaczone do sprzedaży 100 000, usługi 
w toku 95 500, kwota ustalonego, a nie odprowadzonego na rzecz urzędu skarbo
wego podatku dochodowego 25 500, zobowiązania wobec pracowników z tytułu 
wynagrodzeń 120 000, zadłużenie wobec banku z tytułu zaciągniętego kredytu 
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długoterminowego 151 000, kapitał podstawowy 350 000, kapitał zapasowy 
400 000, wynik finansowy: zysk 50 000, środki pieniężne w banku 100 000.

Na podstawie powyższych danych należy sporządzić bilans, zastępując 
sformułowania opisowe właściwymi nazwami i pozycjami bilansowymi.

Zadanie 2.14
Firma „Gama” prowadzi działalność handlową, a firma „Plus” prowadzi działal
ność produkcyjną. Obydwie firmy dnia 1.01.2006 roku połączyły się w jedną 
firmę „Gama Plus”, w celu prowadzenia działalności handlowo-produkcyjnej.

Firma „Plus” w momencie połączenia posiada (dane w złotych):
majątek trwały: środki trwałe 900, wartości niematerialne i prawne 200, inwe
stycje długoterminowe 100, materiały 300, produkty gotowe 100, produkcja nie 
zakończona 50, należności 150, kapitał udziałowy 700, nie podzielony zysk 
z poprzednich okresów 200, kredyty bankowe 600, zobowiązania 250, zysk 
netto bieżącego okresu 50;

Firma „Gama” w momencie połączenia posiada (dane w złotych):
środki trwałe 300, wartości niematerialne i prawne 100, towary 300, należności 
100, środki pieniężne w banku 150, gotówka w kasie 50, kapitał udziałowy 400, 
nie podzielony zysk z lat ubiegłych 100, kredyt bankowy 250, zobowiązania 
wobec dostawców 150, zysk netto bieżącego okresu 100.
Ponadto wiemy, iż wzajemne rozrachunki obydwu firm wynoszą 100, firma 
„Plus” jest dostawcą produktów dla firmy „Gama”.

Proszę sporządzić odrębne bilanse dla firmy „Gama” i „Plus” oraz bilans 
firmy „Gama Plus” (po połączeniu obydwu firm).

Zadanie 2.15
Proszę wykazać błędy w bilansie przedsiębiorstwa „Vega” sporządzonego na 
dzień 31.12.2006 roku.

Bilans przedsiębiorstwa „Beta”. Stan na dzień 31.06.2007
Aktywa Pasywa

I.Aktywa trwałe 1400 I.Fundusze własne 1500
1. Środki trwałe 1000 1.Fundusz założycielski 850
2.Inwestycje 300 2.Fundusz przedsiębiorstwa 500
3. Materiały 100 3.Należności 150

II.Aktywa obrotowe 900 II.Fundusze specjalne 500
1 .Towary 500 1.Fundusz świadczeń socjalnych 500
2. Kredyty bankowe 200 2.Zysk netto bieżącego okresu 300
3. Kasa 50
4.Zobowiązania 150

Suma 2300 Suma 2300

Dane uzupełniające: zysk niepodzielony z poprzednich okresów 400, lokaty 
długoterminowe 800.
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Zadanie 2.16
Przedstawiono Pani (Panu) bilans podmiotu gospodarczego „Elefant”, stan na 
dzień 31.12.2006 roku, sporządzony przez głównego księgowego. Bilans ten 
został zakwestionowany przez biegłego rewidenta. Proszę wskazać błędy 
w przedstawionym bilansie oraz zaproponować poprawną wersję sprawozdania.

Bilans podmiotu gospodarczego „Elefant”, stan na dzień 31.12.2006
Aktywa Pasywa

Kapitał zapasowy 2000 Patenty 1000
Budynki 10 000 Wypłacone dywidendy 600
Materiały 1000 Akcje przeznaczone do obrotu 700
Produkty gotowe 500 Zużycie energii elektrycznej 2000
Wynagrodzenia 1000 Środki transportu 5000
Strata netto 400 Kapitał podstawowy 10 000
Środki pieniężne 600 Należności od odbiorców 900
Zobowiązania wobec Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 400
dostawców 700 Płatności rat leasingowych 2000
Rezerwy na świadczenia 
emerytalne
Kredyty długoterminowe

2000
5000

Przychody z tytułu sprzedaży materiałów 600

Suma aktywów 23 200 Suma pasywów 23 200

Zadanie 2.17
Firma DOG przedstawiła następujące informacje o kosztach i przychodach za
2006 rok (dane w złotych):
przychody ze sprzedaży produktów 6000, przychody ze sprzedaży towarów 
4000, wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 2800, koszty rodzajowe 
4000, przychody finansowe 800, koszty finansowe 1200, zyski nadzwyczajne 
400, straty nadzwyczajne 200, podatek dochodowy 2000.

Na podstawie podanych informacji proszę sporządzić rachunek wyników 
w wariancie porównawczym.

Zadanie 2.18
Znane są następujące informacje o kosztach i przychodach firmy „Mouse” za
2007 rok (dane w złotych):

przychody ze sprzedaży produktów 2500, przychody ze sprzedaży towarów 
3500; wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 1750, koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów 2500, koszty sprzedaży i ogólne zarządu 1250, przy
chody finansowe 100, koszty finansowe 200, zyski nadzwyczajne 35, straty 
nadzwyczajne 25, podatek dochodowy 350.

Na podstawie podanych informacji proszę sporządzić rachunek wyników 
w wariancie kalkulacyjnym.
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Rozdział III

OPERACJE GOSPODARCZE. DOWODY KSIĘGOWE

Po zajęciach student powinien:

• Umieć wskazać różnicę między operacją a zdarzeniem gospodarczym.
• Umieć zdefiniować pojęcie operacji gospodarczych.
• Umieć wymienić, podać przykłady i scharakteryzować rodzaje operacji go

spodarczych, wraz z podaniem ich poszczególnych typów.
• Wymienić dowody księgowe oraz dokonać ich klasyfikacji.
• Wiedzieć, na czym polega dekretacja dowodów księgowych.
• Wiedzieć, na czym polega kontrola dokumentów.

Zadanie 3.1
W toku działalności jednostki następują zmiany wartościowe zarówno zasobów 
jednostki, jak i źródeł ich pochodzenia (finansowania). Zmiany te określane są 
mianem zdarzeń gospodarczych. Te zdarzenia, które są ujmowane wartościowo 
i podlegają ewidencji, określa się mianem operacji gospodarczych. Operacja go
spodarcza jest zatem faktem, zdarzeniem, zjawiskiem, które podlega zapisaniu 
w księgach rachunkowych, ponieważ zawsze wywiera wpływ na majątek i źródła 
finansowania jednostki gospodarczej. Każda operacja gospodarcza musi być po
twierdzona dokumentem źródłowym lub poleceniem księgowania.

Operacja gospodarcza może być związana z jednym zdarzeniem gospodar
czym (pojedyncza, prosta) lub z kilkoma takimi zdarzeniami (operacja złożona). 
Operacja złożona powstaje przez połączenie zdarzeń podobnych, dokonanych 
w celu ograniczenia zapisów księgowych i jest podstawą do ich dokonania. 
W praktyce występują również sytuacje, w których operacja gospodarcza nie 
odzwierciedla zdarzeń gospodarczych, lecz jest jedynie efektem zapisów tech
nicznych (przesunięć na kontach).

Ze względu na charakter i zakres operacji gospodarczych można wyróżnić: 
operacje bilansowe i operacje wynikowe. Operacje bilansowe wpływają wy
łącznie na elementy bilansu (czyli aktywa i pasywa), natomiast operacje wyni
kowe wpływają pośrednio na bilans przez oddziaływanie na wynik finansowy 
jednostki.
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Każda operacja gospodarcza wywiera wpływ na co najmniej dwa elementy 
bilansu, zmieniając ich wartość o tę sama kwotę, równą kwocie zdarzenia.

Na podstawie powyższego tekstu proszę podać przykłady operacji gospodar
czych, zdarzeń nie będących operacjami gospodarczymi, operacji prostych 
i operacji złożonych, zapisów technicznych, operacji bilansowych i wyniko
wych. Pomocne powinny być przykłady poniżej:

1. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom według listy płac.
2. Na liście płac dokonano potrąceń z różnych tytułów (np. spłata pożyczki, 

wpłata składki na NFZ, rozliczenie podróży służbowej).
3. Zaksięgowano zestawienie dowodów dotyczących pobranych materiałów 

z magazynu za bieżący miesiąc.
4. Przeniesiono wartości kosztów na wynik finansowy.
5. Podpisano umowę o pracę z nowym pracownikiem.
6. Złożono zamówienie na dostawę materiałów.
7. Sporządzono protokół z reklamacji za wykonane usługi.
8. Wystawiono fakturę korygującą z tytułu uznania reklamacji usługi.
9. Podpisano umowę pożyczki.

10. Podpisano list intencyjny, dotyczący budowy ośrodka kultury.
11. Przedstawiono niezbędne dokumenty do uzyskania kredytu bankowego.
12. Ogłoszono zapisy na sprzedaż obligacji.
13. Przedstawiono wniosek o ogłoszenie upadłości firmy.
Zadanie 3.2
Proszę dokonać charakterystyki operacji gospodarczych ze względu na wpływ 
na bilans.

Zadanie 3.3
Proszę uzupełnić poniższe zdania:

Dowód księgowy spełnia swoją funkcję, jeżeli jest rz , tj. odzwier
ciedla rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej, k...................... ,..pozbawiony
niedopuszczalnych p................................

Każdy dowód księgowy musi być sprawdzony pod względem:
m , f........................................ r

Dekretacja dowodu księgowego polega na .............................................................
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Zadanie 3.4

Proszę zakwalifikować dokumenty do wymienionych grup rodzajowych:
Kryteria podziału (grupy rodzajowe 
dokumentów)

Rodzaje dokumentów

dowody kasowe, 
dowody bankowe, 
dowody operacyjno-księgowe, 
dowody inwentarzowe, 
dowody płacowe,
dowody księgowe majątku trwałego, 
dowody księgowe rozliczeniowe.

polecenie przelewu / pobrania, 
wyciąg z rachunku bieżącego, 
bankowy dowód wpłaty / wypłaty, 
dowód wpłaty / wypłaty, 
raport kasowy, 
wniosek o zaliczkę, 
rozliczenie zaliczki, 
faktura VAT oryginał, 
rachunek, 
faktura VAT kopia, 
rozliczenie zużycia materiałów, 
dowód przyjęcia do magazynu, 
przyjęcie zamówienia, 
protokół kontroli kasy - oryginał, 
arkusz spisu z natury; 
lista płac pracowników; 
lista płac osób zatrudnionych na umowę 
o dzieło, 
rachunek za wykonaną pracę zleconą, 
przyjęcie środka trwałego do użytkowania, 
likwidacja środka trwałego, 
analiza wyceny środka trwałego, 
nota księgowa zewnętrzna, 
nota księgowa wewnętrzna, 
polecenie księgowania.

Zadanie 3.5
Sklasyfikuj podane operacje gospodarcze, przyjmując za kryterium podziału 
majątek i źródło jego finansowania oraz wpływ na bilans i wynik finansowy. 
Proszę zastosować następujące oznaczenia: A/A, P/P, +A/P, -A/P, przy opera
cjach wynikowych proszę dopisać trójkąt.

1. Wystawiono fakturę za produkty sprzedane w bieżącym miesiącu.
2. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów.
3. Przyjęto do magazynu materiały zakupione przez pracownika z wypłaconej 

mu zaliczki.
4. Zakupiono u dostawcy maszynę produkcyjną i przyjęto do użytkowania, za

płata nastąpi w późniejszym terminie.
5. Bank naliczył odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego (odsetki zwięk

szyły wysokość zobowiązania wobec banku).
6. Otrzymano fakturę za rozmowy telefoniczne prowadzone w danym miesiącu 

i zapłacono ją gotówką.
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7. Naliczono odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych w banku (odsetki 
zostały doliczone do rachunku terminowego w banku).

8. Zakończono montaż maszyny produkcyjnej, maszyna została przyjęta do 
użytkowania.

9. Spłacono gotówką cześć kredytu bankowego.
10. Na skutek inflacji przeszacowano wartość posiadanych środków trwałych.
11. Otrzymano fakturę za remont budynku biurowego przeprowadzony w danym 

miesiącu.
12. Zakupiono oprogramowanie komputerowe z odroczonym terminem zapłaty.
13. Z rachunku bieżącego spłacono zobowiązanie wobec dostawcy - przelewem 

bankowym.
14. Otrzymano fakturę za zużytą energię elektryczną w bieżącym miesiącu.
15. Jeden z odbiorców wpłacił do kasy zaległe należności.
16. Zaciągnięto kredyt w banku, środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy.
17. Zakupiono za gotówkę materiały do produkcji, przyjęto je do magazynu.
18. Spłacono przelewem bankowym zobowiązania wobec dostawcy z tytułu 

zakupionych towarów.
19. Pobrano z banku do kasy środki pieniężne na wypłatę wynagrodzeń.
20. Z kasy wypłacono pracownikowi zaliczkę na podróż służbową.
21. Z kredytu bankowego spłacono zobowiązania wobec dostawców.
22. Odbiorca produktów gotowych spłacił należność czekiem gotówkowym.
23. Zakupiono i przyjęto do magazynu materiały, termin płatności wynosi 30 dni.
24. Naliczono wynagrodzenia pracownikom.
25. Naliczono podatek dochodowy od osób prawnych należny skarbowi państwa.
26. Wyemitowano i sprzedano za gotówkę akcje firmy.
27. Zakupiono za gotówkę meble do biura.
28. Przekazano do użytkowania meble, które uległy częściowemu zużyciu.
29. Wypłacono wynagrodzenie pracownikom.
30. Sprzedano za gotówkę usługę.
31 • Otrzymano od udziałowców środki pieniężne z tytułu podwyższenia udziałów.
32. Sprzedano towary za gotówkę, koszt własny sprzedaży (cena zakupu) 12 000, 

przychód ze sprzedaży towarów na kredyt kupiecki 20 000.
33. Spłacono ze środków w banku zobowiązanie wobec dostawcy.
34. Spłacono przelewem bankowym czynsz za używanie pomieszczeń sklepo

wych.
35. Uzyskano środki pieniężne ze sprzedaży wyemitowanych akcji własnych.
36. Otrzymano fakturę za dzierżawę pomieszczeń produkcyjnych.
37. Na rachunek bieżący wpłynęły należności od odbiorców.
38. Przyjęto do użytkowania komputer wniesiony przez nowego wspólnika jako 

aport do spółki.
39. Z rachunku bieżącego spłacono część zaciągniętego kredytu bankowego.
40. Pracownik z własnych środków zakupił materiały biurowe na potrzeby jed

nostki.
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41. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy z przyznanego na ten cel krótkoter
minowego kredytu bankowego.

42. Wykupiono z rynku wyemitowane obligacje własne, zgodnie z prospektem 
emisyjnym, zapłacono za nie przelewami.

43. Dokonano likwidacji uszkodzonej maszyny produkcyjnej.
44. Zakupiono za gotówkę materiały i przyjęto je do magazynu.
45. Wydano z magazynu materiały i zużyto je do produkcji.
46. Udzielono długoterminowej pożyczki innemu podmiotowi.
47. Zakupiono na warunkach kredytowych prawo do licencji programu kompute

rowego.
48. Otrzymano fakturę i zapłacono przelewem bankowym za telefon stacjonarny 

i telefony komórkowe.
49. Jeden ze wspólników spółki wycofał część swojego wkładu.
50. Wyemitowano i sprzedano za gotówkę własne obligacje.
51. Dokonano przeszacowania środków trwałych, w wyniku czego nastąpił 

wzrost ich wartości.
52. Wypłacono pracownikowi zaliczkę z kasy.
53. Zakupiono obce akcje z przeznaczeniem do obrotu, zapłacono przelewem.

Zadanie 3.6
Dokonane w podmiocie operacje gospodarcze wywołały następujące zmiany.
Proszę podać treść operacji gospodarczych, które je spowodowały poniższe 
zmiany w składnikach bilansu oraz określić typ operacji.

Lp.
Zwiększenie Zmniejszenie Treść operacji 

gospodarczych
Typ operacji

1 Rachunek bieżący Kasa
2 Kasa Należności od pra

cowników
3 Rachunek bieżący Należności od pra

cowników
4 Materiały 

Zobowiązania wobec 
dostawców

5 Środki trwałe 
Kapitał (fundusz) 
wypracowany

6 Kredyt bankowy Zobowiązania wobec 
dostawców

7 Rachunek bieżący 
Kredyty bankowe

8 Kasa
Kapitał (fundusz) 
powierzony
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9 Rachunek bieżący 
Zobowiązania wobec 
dostawców

10 Materiały 
Kapitał (fundusz) 
powierzony

11 Kasa Należności od od
biorców

12 Rachunek bankowy 
Zobowiązania 
publiczno-prawne

13 Materiały Rachunek bankowy
14 Towary 

Zobowiązania wobec 
dostawców

15 Należności od 
odbiorców 
Kapitał wypracowany 
(Sprzedaż towarów)

16 Kapitał wypracowa
ny (koszty) 
Materiały

17 Kapitał wypracowany Zobowiązania

Zadanie 3.7
Proszę omówić sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych oraz 
sprawdzić, który artykuł Ustawy o Rachunkowości mówi o sposobach popra
wiania błędów księgowych.
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Rozdział IV

KONTO KSIĘGOWE

Po zajęciach student powinien :

• Umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania konta księgowego.
• Znać rodzaje kont księgowych i zasady funkcjonowania poszczególnych 

typów kont.
• Rozumieć zasadę podwójnego zapisu i umieć ją zastosować przy księgowa

niu operacji gospodarczych.
• Znać techniki poprawiania błędów księgowych.
• Znać sposoby dzielenia i łączenia kont księgowych oraz umieć podać odpo

wiednie przykłady.
• Rozumieć regułę zapisu powtarzanego na kontach analitycznych.
• Znać funkcję i zasady budowania zakładowego planu kont.

Zadanie 4.1
Proszę wyjaśnić następujące pojęcia:

Konto księgowe, Dt, Wn, Ct, Ma, zapis w ciężar konta, obciążanie konta, 
debetowanie konta, zapis na dobro konta, uznanie konta, kredytowanie konta, 
saldo początkowe konta, zasada podwójnego zapisu, obrót debetowy, obrót 
kredytowy, saldo końcowe.

Zadanie 4.2
Proszę opisać sposób funkcjonowania poszczególnych grup rodzajowych kont, 
uwzględniając podział kont, ze względu na sposób dokonywanych zapisów.

Przy ćwiczeniu proszę uwzględnić następujące grupy rodzajowe kont: konta 
bilansowe (z podziałem na konta aktywne, konta pasywne, konta aktywno- 
pasywne), konta wynikowe (niebilansowe), konta pozabilansowe, konta kory
gujące, konta rozliczeniowe, konta syntetyczne, konta analityczne. Do każdej 
grupy kont proszę podać odpowiednie przykłady.

Zadanie 4.3
Proszę podać przykłady podziału pionowego i poziomego kont.

Zadanie 4.4
Proszę uzupełnić poniższy tekst dotyczący zakładowego planu kont.
Jednym z najważniejszych elementów organizacji rachunkowości jest opraco
wanie zakładowego planu kont. Plan kont to usystematyzowany wykaz nazw
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i symboli numerycznych kont służących w jednostce do ewidencji ogółu posia
danych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania, wszelkich następują
cych w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności2. Ustawowy obo
wiązek przygotowania planu kont dla danej jednostki gospodarczej spoczywa na 
k....................................... jednostki. Plan kont opracowywany jest dla konkretne
go podmiotu, uwzględniając specyfikę jego dz........................................................

Na podstawie J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finanse-Serwis, 
s. 76 i dalsze, Warszawa 2003.

o.............................oraz p........................... informacyjne u.................................
W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych, minister wła
ściwy do spraw finansów publicznych może na podstawie art. 83 ustawy o ra
chunkowości wydać wzorcowy plan kont dla wybranych jednostek. Obecnie 
dotyczy to między innymi jednostek, których działania są normowane przepisa
mi szczegółowymi, tj.:

1 ............................................... 3.......................................................
2 ............................................... 4.......................................................

W stosunku do pozostałych jednostek gospodarczych uprawnienie to nie zostało 
wykorzystane.
Zakładowy plan kont powinien w szczególności zawierać:
- wykaz kont s...................................... , uzupełniony komentarzem wyjaśniają

cym treść i korespondencję zapisów dokonywanych na kontach,
- zasady tworzenia i prowadzenia ewidencji a..................................... (z poda

niem kryterium podziału konta syntetycznego na konta analityczne),
- określenie przyjętych zasad wyceny a.............................. i p.............................

(w sytuacjach, w których ustawa to dopuszcza),
- metodę ustalania w...................................... f........................................................

w postaci porównawczej i kalkulacyjnej.
Zakładowy plan kont może być uzupełniony wykazem kont p..............................
Typowy zakładowy plan kont składa się z 9 zespołów, tj.:

Zespół 0................................................................ .................................................
Zespół 1..................................................................................................................
Zespół 2..................................................................................................................
Zespół 3..................................................................................................................
Zespół 4..................................................................................................................
Zespół 5..................................................................................................................
Zespół 6..................................................................................................................
Zespół 7..................................................................................................................
Zespół 8......................................................................................................... ........
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Zadanie 4.5
Proszę znaleźć przykładowy plan kont. Można wykorzystać literaturę przed
miotu albo funkcjonujące jednostki prowadzące działalność.

Zadanie 4.6
Plan kont firmy „Ceta” przewiduje między innymi następujące konta:

Kasa, Rachunek bankowy, Zobowiązania wobec dostawców, Środki trwałe, 
Należności od odbiorców, Straty nadzwyczajne, Kredyty bankowe, Zyski nad
zwyczajne, Rozrachunki publiczno-prawne, Wartości niematerialne i prawne, 
Środki trwałe w budowie, Krótkoterminowe aktywa finansowe, Długotermino
we aktywa finansowe, Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, Rozrachunki z tytułu 
VAT, Amortyzacja, Umorzenie środków trwałych, Rozrachunki z tytułu wyna
grodzeń, Usługi obce, Wynagrodzenia, Materiały, Towary, Sprzedaż produktów, 
Koszt własny sprzedanych produktów, Koszty finansowe, Pozostałe koszty 
operacyjne, Kapitał podstawowy, Fundusz specjalny, Wynik finansowy, Pozo
stałe przychody operacyjne, Przychody finansowe, Umorzenie wartości niema
terialnych i prawnych.

Proszę sporządzić wykaz kont według poniższego wzoru:

Grupa kont Nazwa konta

Konta bilansowe - aktywne

Konta bilansowe - pasywne

Konta aktywno-pasywne

Konta procesowe - wynikowe

Konta korygujące

Zadanie 4.7
Proszę uzupełnić poniższe zdania:

Poprawność zapisów na kontach księgowych podlega okresowej weryfikacji 
poprzez sporządzenie z................................................o............................................
i s............................................. nazywanym również bilansem próbnym.

W zestawieniu tym sprawdza się: poprawność o...................................................
kont zgodnie z saldami początkowymi; zgodność ewidencji operacji gospodar
czych z...................................p................................... z............................................ ,
prawidłowość ustalenia s............................k.......................................

Zestawienie obrotów i sald może wykazać błędy polegające na: złym naniesie
niu sald p.......................naruszeniu zasady p..........................................................
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z..........................................  nieprawidłowym ustaleniu o.........................................
oraz sald k.........................

Zestawienie obrotów i sald nie wykrywa błędów dotyczących: operacji zaksię
gowanych zgodnie z zasadą p.....................................z............................................
czy ominięcia operacji.

Bilans próby pełni funkcję k.......................................ii.........................................

Zadanie 4.8
Proszę uzupełnić poniższe zdania:

W praktyce rachunkowości występują dwa rodzaje poprawiania błędów księgo
wych, tj.: k.....................................oraz s...................................................................

Błędy wykryte zaraz po ich popełnieniu - najpóźniej przed zamknięciem ksiąg 
rachunkowych na koniec miesiąca - naruszające zasadę podwójnego zapisu, 
poprawia się za pomocą k................................. Polega ono na przekreśleniu za
pisu jedną linią i dokonaniu nad nim prawidłowego zapisu oraz umieszczeniu 
obok d........................... i p.................................o...................................dokonującej
korekty. Ten sposób poprawiania błędów księgowych jest wykorzystywany 
głównie przy naruszeniu zasady podwójnego zapisu.

Błędy księgowe nie naruszające zasady podwójnego zapisu, ujawnione zwykle 
po zamknięciu ksiąg rachunkowych w danym miesiącu, a wynikłe w drodze 
inwentaryzacji lub uzgodnienia zapisów i stanów, poprawia się za pomocą 
s........................................ księgowego.

Storno księgowe jest techniką poprawiania błędnego zapisu księgowego zgodnie 
z zasadą podwójnego zapisu. Wyróżnia się dwa rodzaje stoma, 1j. storno 
cz........................................i cz.....................................

Storno polega na wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych dowodu (polecenia 
księgowania) zawierającego korektę błędnych zapisów, które są zapisami dodatni
mi lub ujemnymi (zostaje to wskazane w poleceniu księgowania).

Storno czerwone polega na posługiwaniu się zapisem czerwonym (liczbami
u........................................ ) na tych samych stronach kont, na których był doko
nany wcześniej zapis błędny, ale ze znakiem minus. Zaletą stoma czerwonego 
jest nie zwiększanie s...................... o........................

Storno czarne polega na wyksięgowaniu błędnego zapisu na tych samych kon
tach, ale po p.................... stronach kont oraz dokonaniu zapisu poprawnego.
Za pomocą stoma czarnego często są poprawiane błędy, polegające na zapisaniu 
operacji gospodarczej zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, ale w błędnej 
kw......................................
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Zadanie 4.9
Proszę zaznaczyć, po której stronie konta będzie zapisana zmiana danej kategorii:

L.p. Kategoria Dt Ct
I Zmniejszenie aktywu
2 Zwiększenie zobowiązań
3 Zwiększenie należności
4 Zmniejszenie wkładu właściciela
5 Zwiększenie aktywu
6 Zmniejszenie zobowiązań
7 Poniesienie kosztu
8 Zwiększenie wkładu właściciela
9 Zmniejszenie zobowiązań

10 Realizacja przychodu
11 Korekta kosztu
12 Korekta przychodu
13 Zwiększenie materiałów
14 Zmniejszenie stanu środków pieniężnych

Zadanie 4.10
W tabeli poniżej przedstawiono księgowania różnych operacji gospodarczych. 
Proszę poprawić błędy w wymienionych operacjach, dokonując księgowań na 
właściwych kontach w formie „T”. Jednocześnie proszę zaproponować sposób 
poprawienia błędów.

Lp Treść operacji Dt 
konta i kwota

Ct 
konta i kwota

Kwota 
operacji

1 Zakup z odroczonym termi
nem płatności maszyny 
produkcyjnej nie wymagają
cej montażu

Środki trwałe
20 500

Środki trwałe 
w budowie 
20 500

20 500

2 Podjęto z banku środki pie
niężne w celu uzupełnienia 
pogotowia kasowego

Kasa
100

Rachunek bankowy 
11 000

11 000

3 Zakup za gotówkę akcji 
przeznaczonych do obrotu

Długoterminowe 
aktywa finansowe 
1200

Należności od 
odbiorców 
1200

1200

4 Zakup z odroczonym termi
nem płatności materiałów 
i przyjęcie ich do magazynu

Materiały 
3100

Zobowiązania wobec 
dostawców 3100

1300

5 Pobranie gotówki z banku do 
kasy

Rachunek banko
wy
100

Kasa
100

100

6 Spłacono zobowiązanie 
wobec dostawcy przelew 
bankowym

Zobowiązania 
wobec dostawcy 
2000

Rachunek bankowy 
2000

200



Rozdział IV. Konto księgowe 35

7 Otrzymanie należności na 
rachunek bankowy

Kredyt bankowy
300

Zobowiązania wobec 
dostawców 300

300

8 Zakup materiałów u dostaw
ców (materiały zostały 
przyjęte do magazynu)

Materiały
400

Rozrachunki 
z dostawami 
i odbiorcami 
400

400

9 Otrzymanie faktury za zaku
pione i przyjęte do magazy
nu towary

Materiały
230

Zobowiązania 230 230

10 Spłata należności przelewem Rachunek bieżący 
132

Należności 132 123

II Przekazanie środków pie
niężnych z kasy do banku

Kasa
400

Rachunek bieżący 
400

400

12 Przelew pieniędzy z tytułu 
spłaty należności od odbiorcy

Należności
300

Kasa 300 300

13 Otrzymano fakturę za zaku
pione i przyjęte do magazy
nu materiały

Zobowiązania 520 Towary 520 520

14 Wypłacono pracownikowi 
zaliczkę

Rozrachunki 
z pracownikami 
100

Kasa 100 100

15 Zakup za gotówkę akcji 
obcych, akcje są przezna
czone do obrotu

Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 
2000

Kasa 2600 2600

16 Sprzedano produkty gotowe, 
z odroczonym terminem 
płatności; została wystawio
na faktura

Materiały 7000 Rozrachunki 
z dostawcami 
i odbiorcami 7000

7000

17 Zakup za gotówkę długoter
minowych obligacji skarbo
wych, które będą trzymane 
do terminu wykupu

Kapitał własny 
30000

Wartości nie mate
rialne i prawne 
30000

3000

18 Spłacono kredyt bankowy 
bieżącego rachunku banko
wego

Udzielone pożyczki 
5000

Kasa
5000

5000

19 Zakupiono oprogramowanie 
komputerowe, zapłata nastą
pi w późniejszym terminie

Długoterminowe 
aktywa finansowe 
1800

Zobowiązania wobec 
dostawców 1800

1800

20 Zaksięgowano odpisy 
z tytułu amortyzacji

Amortyzacja 700 Środki trwałe 700 700

Zadanie 4.11
Proszę dokonać dekretacji operacji zadania 3.5 i 3.6 z poprzedniego rozdziału.
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Zadanie 4.12
Stan środków gospodarczych i źródeł ich finansowania w spółce „Fama” na 
dzień 1 października 2007 roku przedstawiał się następująco (dane w złotych):

kredyty bankowe 4000, wartości niematerialne i prawne 2000, produkty gotowe 
1600, zobowiązania wobec dostawców 1600, środki pieniężne w kasie 3400, 
środki trwałe 8000, należności od odbiorców 600, kapitał własny............

W danym miesiącu w spółce miały miejsce następujące operacje gospodarcze 
(dane w złotych):

1. Spłacono gotówką zobowiązania wobec dostawców w kwocie 1000 (KW).
2. Zakupiono maszynę produkcyjną od odbiorcy; zapłata nastąpi w później

szym terminie; maszyna produkcyjna została od razu przyjęta do użytko
wania, wartość maszyny wykazana na fakturze 6000 (Fa, OT).

3. Przyjęto do spółki nowego wspólnika, który wniósł wkład w wysokości 
8000 zł; nowy wspólnik dokonał wpłaty na konto firmowe, co zostało po
twierdzone wyciągiem bankowym (WB).

4. Odbiorca wpłacił do kasy całą kwotę należności (KP).
5. Zakupiono (za 2000) licencję na produkcję albumów okolicznościowych, 

zapłata nastąpiła z przyznanego na ten cel kredytu bankowego (Fa, Pk).
6. Spłacono przelewem bankowym ratę kredytu bankowego w wysokości 

1000 (Pk).
7. Zakupiono u dostawcy partie towaru o wartości 1600, część należności 

w wysokości 200 została zapłacona przelewem bankowym; towary zostały 
przyjęte do magazynu (Fa, PZ).

8. Zakupiono za gotówkę udziały w innej spółce o wartości 2000 (KW).
9. Pracownik zakupił z własnych środków materiały biurowe na potrzeby 

spółki o wartości 400, materiały zostały przyjęte do magazynu (Pk, Pz).
10. Wpłacono nadwyżkę środków pieniężnych z kasy do banku (KW, WB).

Do wykonania:

a) sporządź bilans spółki na początek października, ustalając wielkość kapitału 
własnego, b) zaksięguj podane operacje gospodarcze, c) zamknij konta, spo
rządź zestawienie obrotów i sald oraz bilans na koniec miesiąca.

Zadanie 4.13
Firma „Alfa” na dzień 1 października 2007 roku posiada (dane w złotych): 
środki pieniężne w kasie 3000, środki pieniężne w banku 20 000, należności 
5000 (w tym od odbiorcy „Abba” 3000, od odbiorcy „Beta” 1500, od pracowni
ka Malinowskiego 500), zobowiązania 4500 (w tym od dostawcy „Vega” 2000, 
od dostawcy Zeta 2500).
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W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze
(dane w złotych):

1. Odbiorca „Abba” spłacił należności przelewem bankowym w kwocie 
1000.

2. Firma spłaciła zobowiązania wobec dostawcy Zeta przelewem bankowym 
500.

3. Zakupiono towary od dostawcy Kata na kwotę 800.
4. Wypłacono gotówką, pracownikowi o nazwisku Leśniak, zaliczkę na koszty 

delegacji służbowej 700.
5. Otrzymano fakturę od dostawcy Tara za wykonaną usługę transportową 300.

Do wykonania:

a) otworzyć konto syntetyczne „Rozrachunki” oraz konta analityczne dla po
szczególnych kontrahentów i pracownika, b) zaksięgować operacje gospodar
cze na kontach syntetycznych i analitycznych, wykorzystując zasadę powta
rzanego zapisu, c) sporządzić zestawienie obrotów i sald kont analitycznych 
do konta syntetycznego „Rozrachunki”, d) zamknąć konta, uzgadniając salda 
końcowe.

Zadanie 4.14
Bilans spółki „Pęka”, sporządzony na dzień 31.12.2006 roku przedstawia się 
następująco:

Aktywa Pasywa

Rzeczowe aktywa trwałe 
Towary
Należności od odbiorców 
Krótkoterminowe inwestycje
- Krótkoterminowe aktywa 

finansowe (akcje)
- Rachunek bankowy

35000
25000

2500

8000 
22500

Kapitał udziałowy
Kredyty bankowe
Zobowiązania wobec dostawców

75500
15500
2000

Suma aktywów 93000 Suma pasywów 93000

W styczniu 2007 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze 
(dane w złotych):

1. Odbiorca wpłacił na rachunek bieżący 1500 (polecenie przelewu).
2. Spłacono z rachunku bankowego zobowiązanie wobec dostawcy 1250 (po

lecenie przelewu).
3. Zakupiono u dostawcy towary za 4500, zapłata nastąpi w późniejszych ter

minie, towary zostały przyjęte do magazynu (Fa, Pz).
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4. Zakupiono meble biurowe, dostawca wyraził zgodę na zapłatę w kolejnym 
miesiącu, meble zostały przyjęte do użytkowania, wartość mebli 2500 
(Fa, OT).

5. Uzupełniono pogotowie kasowe, podejmując pieniądze z rachunku bankowe
go (KP, WB) 1000.

6. Wypłacono pracownikowi z kasy zaliczkę na podróż służbową (KW) 
250.

7. Spłacono ratę kredytu bankowego z rachunku bieżącego 2500 (polecenie 
przelewu).

8.Spółka sprzedała swoim klientom towary, udzielając im kredytu kupieckiego, 
cena sprzedaży wykazana w fakturze 6000, koszt sprzedanych towarów wy
kazany w dokumencie (Wz) 4000.

9.Naliczono  i wypłacono miesięczne wynagrodzenie pracownikom, dokonując 
przelewu na ich konta bankowe z firmowego konta bieżącego (lista płac) 
1500.

10. Otrzymano rachunek za przewóz towarów do klienta 400.
11. Sprzedano odbiorcy 200 szt. towaru zakupionego po 50 za sztukę, w fakturze 

wartość towaru wynosi 80 za sztukę, termin płatności nastąpi za 14 dni.
12. Zapłacono przelewem bankowym 2000 za dzierżawę pomieszczeń magazy

nowych.
13. Otrzymano od Telekomunikacji Polskiej rachunek telefoniczny o wartości 50.
14. Spłacono przelewem bankowym ratę kredytu bankowego wynoszącą 70 

(WB).
15. Sprzedano 200 sztuk akcji zakupionych po 20 za sztukę, ze sprzedaży uzyska

no przelewem bankowym 5200 (Pk).
16. Zakupiono i przyjęto do użytkowania samochód dostawczy, płatność została 

dokonana za pośrednictwem przelewu bankowego 100 (WB, OT).
17. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o tym, że bank potrącił odsetki od 

kredytu w wysokości 60.
18. Zakupiono Obligacje Skarbu Państwa o wartości 1500, z terminem płatności 

30 dni (Pk).
19. Przeksięgowano koszty i przychody w celu ustalenia wyniku finansowego 

(Pk).

Do wykonania:
a) otworzyć odpowiednie konta bilansowe; b) zaksięgować operacje gospodar
cze, przy operacjach wynikowych proszę zastosować zbiorcze konta „Koszty” 
i „Przychody”; c) sporządzić bilans zamknięcia.
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Rozdział V

AKTYWA TRWAŁE - DEFINICJA, EWIDENCJA

Po zajęciach student powinien:

• Umieć szczegółowo wymienić i dokonać charakterystyki składników akty
wów trwałych.

• Wiedzieć, w jaki sposób ustala się wartość poszczególnych składników ak
tywów trwałych.

• Znać stosowane w Polsce metody amortyzacji.
• Umieć znaleźć i wiedzieć, do czego służy Klasyfikacja Środków Trwałych.
• Umieć wyznaczyć kwotę amortyzacji środków trwałych oraz wartości nie

materialnych i prawnych według właściwych dla nich metod amortyzacji.
• Umieć wymienić i scharakteryzować źródła finansowania aktywów trwałych.
• Umieć rozróżnić inwestycje długoterminowe od krótkoterminowych, znać 

cechy charakterystyczne poszczególnych kategorii inwestycji.
• Znać ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

inwestycji.
• Umieć zaksięgować operacje związane z środkami trwałymi, wartościami 

niematerialnymi i prawnymi oraz inwestycjami.

Zadanie 5.1
Proszę uzupełnić brakujące wyrazy, tak aby zdania miały sens:

Do aktywów trwałych jednostki zaliczamy:

- w...................................n...............................i p.............................
- rzeczowe ................................a......................... t..........................
- n...............................................d......................................................
- i................................................d......................................................
- długoterminowe r...............................m.........................................

k..........................................................
Wartości niematerialne i prawne, są to nabyte przez jednostkę p......................
m.............................. , nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewi
dywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż r............................. .
przeznaczone na p.............................w..........................jednostki. Wartości niema
terialne i prawne nie mają postaci f.............................., ale można je zidentyfiko
wać i wykorzystać w procesie produkcyjnym czy do świadczenia usług.
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Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności3:

3 Patrz Ustawa o Rachunkowości, art. 3.
4 Ibidem.

- autorskie p...............................m............................. ,1.........................................

- prawa do wynalazków, p.......................................... , znaków t.......................... ,
wzorów u................................. ,

- know-how.

Według Ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne dzielimy na:
- koszty z.....................................prac rozwojowych,
- wartość f.................................. ,
- inne w................n.................. i prawne,
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Środki trwale, to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywa
nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż r............................
Zalicza się do nich w szczególności:

- n.................................... , w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania
gruntu, budowle, budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół
dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

- m................. , urządzenia, środki t..................... i inne,
- ulepszenia w obcych środkach t................................... ,
- inwentarz ż..........................
- środki trwałe w b..........................., czyli przyszłe środki trwałe w okresie

budowy, montażu i ulepszeń,
- zaliczki na środki t...................... w budowie.

Aby dany przedmiot został zakwalifikowany do środków trwałych, musi speł
niać następujące warunki4:

- musi posiadać postać rz........................................... , z wyjątkiem wymienio
nych w ustawie, w tym np. prawo użytkowania wieczystego gruntu.

- przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż r..............,
- muszą być k..................................
- muszą być zdatne do używania i przeznaczone do potrzeby w........................

jednostki.
Podstawą ustalenia wartości początkowej może być:

- cenan................- w przypadku nabycia w drodze k...............................
- k........................ w............................... - w przypadku wytworzenia środka we

własnym zakresie,
- w....................... r................... (godziwa) - w przypadku pozyskania w dro

dze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób.
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Należności długoterminowe stanowią wartość w............................. wobec róż
nych dłużników z tytułu dostarczania dóbr, usług, pożyczek i innych. Tu szcze
gólnie zaliczamy te należności, których okres wymaganej zapłaty jest dłuższy 
niż 12 miesięcy.

Do inwestycji zaliczamy aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści e................
wynikających z przyrostu w.................... p........................ w formie pożytków, jak
i w formie transakcji handlowych. Czyli są to aktywa, które nie mogą być używane 
przez jednostkę w jej podstawowej działalności. W szczególności wymienia się tu: 
n............................................... , długoterminowe aktywa f.............................. oraz
inne inwestycje długoterminowe.

Zadanie 5.2
Proszę przedstawić podział środków trwałych według Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KST) oraz wyjaśnić, do jakich celów jest używana ta klasyfikacja. 
Proszę wskazać, gdzie można KST znaleźć.

Zadanie 5.3
Proszę sprawdzić w literaturze fachowej, jakie metody amortyzacji są obecnie 
w Polsce dopuszczone, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zadanie 5.4
Spółka „Keto” na dzień 1 stycznia 2007 roku posiada (dane w złotych):
- środki trwałe „X” o wartości początkowej 10 000, dotychczasowe umorzenie 

3 000, stosowana stopa amortyzacji 10%,
- środek trwały „Z” o wartości początkowej 6 000, dotychczasowe umorzenie 

1800 zł, stosowana stopa amortyzacji 15%,
- środki trwałe w budowie 18 000.

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Zakupiono środek trwały „Y” o wartości początkowej 20 000, stopa amorty
zacji według wykazu 20%.

2. Sprzedano środek trwały „Z” , faktura została wystawiona na kwotę 4500,
wartość dotychczasowego umorzenia (uwzględniająca amortyzację bieżące
go miesiąca) wynosi..........

3. Otrzymano środek trwały „U” w darowiźnie, wyceniono go według wartości 
rynkowej na 5000, przewidywany okres użytkowania wynosi 2 lata.

4. Wytworzono we własnym zakresie środek trwały „W”, koszt wytworzenia 
środka na podstawie odpowiednich dokumentów został wyceniony na 
15 000, stopa amortyzacji 10%.

5. Zakupiono używany środek trwały „O” za 6000, przewidywany okres użyt
kowania został wyznaczony na 4 lata.

6. Otrzymano fakturę od dostawcy za zakupioną maszynę wymagającą monta
żu, wartość wykazana w fakturze 10 000.
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7. Sporządzono dowód OT stwierdzający przekazanie do eksploatacji maszyny 
wymagającej montażu, maszyna została wykazana w wykazie środków 
trwałych jako „B”, ustalono stopę amortyzacji w wysokości 10%.

8. Została ustalona kwota amortyzacji środków trwałych za miesiąc styczeń.

Do wykonania:
a) otworzyć konto syntetyczne i konta analityczne na podstawie danych, b) za
księgować operacje gospodarcze, c) ustalić wartość bilansową poszczególnych 
środków trwałych na koniec stycznia, d) ustalić kwotę amortyzacji za luty (przy 
stanie środków trwałych na koniec stycznia).

Zadanie 5.5
Na podstawie poniższych danych o posiadanych środkach trwałych w podmio
cie gospodarczym otworzyć konto „Środki trwałe” oraz „Umorzenie środków 
trwałych” na dzień 1 listopada 2007 roku oraz obliczyć i zaksięgować zużycie 
wymienionych środków trwałych w miesiącu listopadzie 2007 roku.

Numer inwentarzo
wy środka trwałego

Wartość początkowa 
środka trwałego

Przewidywany okres 
użytkowania

Data przyjęcia środka 
trwałego do eksplo
atacji

1 36 000 10 lat 21.12.2002
2 33 000 8 lat 1.10.2003
3 54 000 6 lat 20.11.2001
4 60 000 5 lat 20.11.2003
5 72 000 10 lat 18.05.2001

Zadanie 5.6
W grudniu 1994 roku nabyto środek trwały o wartości początkowej 30 000 zł. 
Podjęto decyzję, iż będzie on amortyzowany metodą degresywną. Stopa amor
tyzacji według wykazu wynosi 10%, współczynnik podwyższający amortyzację 
1,5. Proszę wyznaczyć kwoty amortyzacji w poszczególnych latach. Jakie ko
rzyści finansowe podmiot może uzyskać dzięki zastosowaniu degresywnej me
tody amortyzacji.

Zadanie 5.7
Jednostka gospodarcza posiada na dzień 1 stycznia 2007 roku następujące środki 
trwałe:

Wszystkie posiadane przez jednostkę środki trwałe są wykorzystywane przez 
zwykłą działalność operacyjną.

Numer inwentarzo
wy środka trwałego

Wartość początkowa Umorzenie Obowiązująca roczna 
stopa amortyzacji

1 240 000 37 200 10
2 323 000 323 000 8
3 264 000 263 120 4
4 236 000 20 000 6
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Operacje gospodarcze w styczniu (dane w złotych):
1. Sprzedano środek trwały 3: wartość początkowa: .................. dotychczasowe

umorzenie............... , wartość bieżąca (księgowa)......... , faktura - cena sprze
daży 80 000, w tym VAT (22%).............suma faktury...........

2. Na podstawie dowodu LT postawiono w stan likwidacji środek trwały 2:
dotychczasowe umorzenie................ , wartość bieżąca środka trwałego........
przyjęcie środka trwałego do ewidencji pozabilansowej..................

3. Otrzymano od dostawcy fakturę za roboty rozbiórkowe likwidowanego
środka trwałego: wartość wykonanych robót 3500 zł + VAT (22%)............
suma faktury..........

4. Przyjęto do magazynu złom uzyskany z likwidowanego środka trwałego. 
Jego cena wg cen sprzedaży netto wynosi 5300.

5. Na podstawie tabeli amortyzacyjnej ustalono i zaksięgowano zużycie środ
ków trwałych w bieżącym miesiącu..........

6. Otrzymano protokół stwierdzający zakończenie likwidacji środka trwałego 2.

Na podstawie powyższych danych należy:
a) otworzyć konta, b) zaksięgować podane operacje gospodarcze, c) ustalić 
wartość bieżącą środków trwałych na koniec stycznia, d) ustalić wysokość 
amortyzacji i umorzenia za luty.

Zadanie 5.8
Na podstawie poniższych danych należy: otworzyć konto syntetyczne i konta 
analityczne, ustalić stawki amortyzacyjne za miesiąc styczeń i je zaksięgować.

W dniu 1 stycznia konto syntetyczne i prowadzone do niego konta analityczne 
wykazywały następujące salda (dane w złotych):

„Wartości niematerialne i prawne” 99 000, w tym: wartość firmy 30 000 (5 lat), 
licencja na korzystanie z oprogramowania komputerów 15 000 (2 lata), koszty 
zakończonych prac rozwojowych 18 000 (3 lata), prawo do znaku towarowego 
36 000 (5 lat).

W nawiasach podano okresy umarzania wartości niematerialnych i praw
nych. Wszystkie wartości niematerialne i prawne zostały nabyte w grudniu roku 
poprzedniego.

Zadanie 5.9
Na podstawie poniższych informacji należy zaksięgować przejęte od jednostki 
„B” aktywa (w tym wartość firmy). Przedstawić efekt operacji zakupu w akty
wach jednostki „A” (dane w złotych).
Jednostka gospodarcza „A” kupuje jednostkę gospodarczą „B” na następujący'^ 
warunkach: zapłata czekiem rozrachunkowym 5000, przejęte zobowiązani 
jednostki „B” 1000, cena zakupu 6000.
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Wycena zakupionych aktywów jednostki „B” według wartości rynkowej: 
środki trwałe: 4000, licencje 300, należności: 700.

Zadanie 5.10
Jednostka gospodarcza „A” posiada na początek okresu sprawozdawczego nastę
pujące składniki finansowego majątku trwałego i obrotowego (dane w złotych): 
akcje jednostki „K” w cenie nabycia 4000, udzielona pożyczka jednostce „B” 
2000, udziały jednostki „C” 3000, środki pieniężne na rachunku bankowym 5000.

Operacje w bieżącym miesiącu:
1. Zakupiono na giełdzie akcje (długoterminowe) jednostki „F” 2000.
2. Otrzymano na rachunek bankowy odsetki od pożyczki udzielonej jednostce 

„B” 400.
3. Udzielono pożyczkę jednostce „W”, wypłacono środki z rachunku bankowe

go 700.
4. Nabyto inne składniki majątku trwałego 300.
5. Zakupiono obligacje długoterminowe od Skarbu Państwa, zapłata z rachunku 

bankowego 900.
6. Dokonanie ostrożnej wyceny papierów wartościowych; trwała utrata warto

ści akcji „F” w kwocie 200.

Do wykonania:
a) otworzyć konta syntetyczne według tytułów inwestycji, b) zaksięgować ope
racje gospodarcze, c) przedstawić w bilansie finansowy majątek trwały na ko
niec roku obrotowego.

Zadanie 5.11
Na dzień 1 stycznia 2007 roku spółka „Pat” wykazała na wybranych kontach 
następujące salda: długoterminowe aktywa finansowe 25 000, środki trwałe 
300 000, rachunek bankowy 35 000, krótkoterminowe aktywa finansowe 
10 000, kasa 5000.

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze
(dane w złotych):
1- Wniesiono do spółki ,3ear” maszyny produkcyjne, wartość początkowa 

20 000, dotychczasowe umorzenie 3200, wartość wniesionego wkładu 16 800.
2. Zakupiono 3-letnie obligacje Skarbu Państwa, płacąc przelewem 3000.
3- Sprzedano akcje spółki „Mouse”, cena nabycia 2000, cena sprzedaży 2500.
4. Wycofano udziały ze spółki „Giraffe” 1000, otrzymano środki pieniężne na 

rachunek bankowy.
Zg^P’0110 za £°tówkę akcje spółki DOG przeznaczone do dalszej sprzedaży 

6- Sprzedano na giełdzie akcje spółki CAT zakupione wcześniej w celu uzy
skania szybkiego zysku, cena sprzedaży 3 000, cena nabycia 2500, opłacono 
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prowizję biura maklerskiego oraz opłaty manipulacyjne przy sprzedaży akcji 
200.

7. Zakupiono za gotówkę własne udziały w celu ich umorzenia 800.
8. Zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego: udzielono firmie BOA po

życzkę o terminie spłaty do 8 miesięcy 7000 (pozostałe rozrachunki), zaku
piono jednoroczne obligacje Skarbu Państwa 2000, udzielono pożyczki spół
ce „Nico” na okres dwóch lat 4000 (pozostałe rozrachunki).

9. Umorzono z czystego zysku wcześniej skupione udziały własne 800 (rozli
czenie wyniku finansowego).

Do wykonania:
a) proszę otworzyć konta z podanymi saldami początkowy, b) zaksięgować 
podane operacje gospodarcze, zwracając uwagę na rozróżnienie między inwe
stycjami długoterminowymi a krótkoterminowymi, właściwą operację zaksię
gować na koncie „Pozostałe rozrachunki (pożyczki)”.
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Rozdział VI

AKTYWA OBROTOWE. ROZRACHUNKI

Po zajęciach student powinien znać :

• Definicję aktywów obrotowych.
• Podział aktywów obrotowych na poszczególne grupy według bilansu.
• Ewidencję poszczególnych grup aktywów obrotowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów, środków pieniężnych, rozrachunków.
• Metody wyceny aktywów obrotowych (ze szczególnym uwzględnieniem 

wyceny materiałów).
• Formy i rodzaje rozrachunków, z jakimi poszczególne jednostki mogą mieć 

do czynienia.
• Sposób funkcjonowania konta „Rozrachunki” (wiedzieć, jak ustala się obroty 

i saldo na tym koncie oraz gdzie umieszcza się informacje dotyczące salda 
w bilansie).

• Formy dokonywanych rozliczeń pieniężnych w firmie.
Zadanie 6.1
Proszę uzupełnić poniższe zdania dotyczące aktywów obrotowych.
Aktywa obrotowe to ta część aktywów jednostki, która w przypadku aktywów 
rzeczowych jest przeznaczona do zbycia lub zużycia w ciągu..................  miesięcy
od dnia bilansowego lub w ciągu j......................c................................operacyjnego,
właściwego dla danej działalności; w przypadku aktywów f................. jest płat
na i wymagalna lub przeznaczona do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilan
sowego lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia albo stanowi aktywa pie
niężne, w przypadku należności krótkoterminowych obejmuje ogół należności 
z t........................... d....................................  i u................................. oraz całość
lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finanso
wych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego5.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 13 i 18 Ustawy o Rachunkowości.

Aktywa obrotowe podobnie jak aktywa trwałe są prezentowane w bilansie 
według zasady
W bilansie aktywa obrotowe są podzielone na:
- z..........................................................>
~ n................................................krótkoterminowe,
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-i....................................................krótkoterminowe,
- krótkoterminowe r.....................międzyokresowe k .................................

Do zapasów zalicza się:

- p................................................. i produkty w toku,
-P................................g ............................................. ,
-t.................................................. ,
- zaliczki na d..............................

Do należności krótkoterminowych w szczególności zaliczamy: należności 
z tytułu dostaw i usług (bez względu na termin wymagalności), należności 
z tytułu p.............................. , c.............................., u........................... zdrowotnych
i społecznych oraz należności dochodzone na drodze s.............................Należ
ności krótkookresowe są wykazywane w bilansie z podziałem na należności od

oraz należności od ....................................Należności są wykazywane w bilansie
w wartości w.............................................z..................................... to znaczy są
powiększane o naliczone odsetki, a pomniejszane o dokonane odpisy aktualizujące.

Inwestycje krótkoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia k .............
e.................................... , wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzy
skania z nich pożytków w formie o............................... , d.....................................
lub innych pożytków, w tym również transakcji h...................... , a w szczególno
ści aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, 
które nie są u........................... przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osią
gnięcia korzyści6. Inwestycje krótkoterminowe są podzielone w bilansie na 
krótkoterminowe aktywa finansowe oraz inne inwestycje krótkoterminowe.

6 Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 13 i 18 Ustawy o Rachunkowości.

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się: udzielone p.............
ś....................................p...............................................  (czyli k............................
ir..................................b................................................ ) instrumenty innych po
dmiotów (takie jak akcje, obligacje, udziały i opcje na aktywa własne, instru
menty pochodne).

Zadanie 6.2
Proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania związane z aktywami 
pieniężnymi:

1. Co zaliczamy do aktywów pieniężnych?
2. W jakiej formie może być dokonywany obrót środkami pieniężnymi- 

Czy obowiązują jakieś przepisy prawne normujące formy dokonywania 
obrotu środkami pieniężnymi ?
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3. Proszę wymienić rodzaje rachunków bieżących, które mogą być zakładane 
przez podmioty.

4. W jakiej sytuacji konto „Rachunek bankowy” może wykazywać saldo Ct, 
a w jakiej Dt? Czy konto „Rachunek bankowy” może wykazywać dwa 
salda?

5. Proszę wymienić dowody księgowe wykorzystywane przy księgowaniach 
dotyczących ewidencji gotówki oraz środków pieniężnych na rachunku 
bankowym?

6. Proszę omówić ewidencję na kontach „Kasa” i „Rachunek bankowy”.
7. Proszę wymienić konta wykorzystywane do ewidencji związanej z akty

wami pieniężnymi.
8. Jakie są formy dokonywania rozliczeń bezgotówkowych?
9. Co zalicza się do innych środków pieniężnych? Proszę opisać poszczególne 

formy.
10. Proszę omówić zasady ewidencji czeków i weksli (uwzględniając podział 

tych papierów wartościowych na własne i obce).
11. Proszę omówić ewidencję krótkoterminowych papierów wartościowych.

Zadanie 6.3
Spółka cywilna na 1 czerwca 2007 roku posiada m. in.:
gotówkę w kasie 500, środki pieniężne w banku 20 000, należności od odbior
ców 3000, zobowiązania wobec dostawców 3000, kredyty bankowe 800.

Operacje gospodarcze w czerwcu (dane w złotych):

1 • Wpłata z kasy do banku (potwierdzenie wpłaty przez bank) 200.
2. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy przelewem bankowym 1200.
3. Zakupiono materiały, zapłata według umowy nastąpi w terminie 20- 

-dniowym 3000.
4. Otrzymano kredyt bankowy w drodze przekazania środków na rachunek 

bankowy 1000.
5. Spłata należności przez odbiorcę w drodze realizacji czeku rozrachunkowe

go potwierdzonego 1600.
6- Otrzymano odsetki od środków ulokowanych na rachunku bankowym 300.
7. Zapłacono odsetki od kredytów bankowych 400.
8. Przeksięgowanie niespłaconego w terminie kredytu bankowego 600.
9- Błędnie zaksięgowana przez bank wpłata na rachunek bankowy ujęta 

w wyciągu bankowym 40.
10. Korekta błędu z poz. 9 uzgodniona z bankiem 40.
11. Otwarto akredytywę dla dostawcy 800.

Do wykonania:

a) otworzyć konta podanymi saldami początkowymi, b) zaksięgować operacje 
gospodarcze; c) umieścić w bilansie salda końcowe, ujmując środki pieniężne 
oraz kredyty bankowe.
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Zadanie 6.4
Spółka „Z” na 1.04.2003 roku przedstawia następujący stan środków pienięż
nych i rozrachunków:
środki pieniężne w banku 2000, kasa 500, należności od odbiorców 2000, zo
bowiązania wobec dostawców 3500, zobowiązania wobec urzędu skarbowego 
1000.

Operacje gospodarcze:
1. Otrzymano należność od odbiorcy na rachunek bankowy 1000.
2. Otrzymano odsetki od pożyczek na rachunek bankowy 500.
3. Zakupiono towary na kredyt udzielony przez dostawcę 3000.
4. Spłacono zobowiązania wobec dostawcy ze środków na rachunku banko

wym 3500.
5. Otrzymano należność od odbiorcy na rachunek bankowy 300.
6. Pobrano z banku do kasy 300.
7. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy z kredytu bankowego 1500.
8. Spłacono zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego z uzyskanego kre

dytu bankowego 1000.

Do wykonania:
a) otworzyć konta z podanymi saldami początkowymi,
b) zaksięgować operację gospodarcze, przy czym operacje dotyczące kredytu ban
kowego zaksięgować według trzech wariantów: 1. Udzielony kredyt bankowy 
przelewany jest na konto „Rachunek rozliczeniowy”. 2. Bank sukcesywnie pokry
wa dyspozycje podmiotu dotyczące płatności zobowiązań z wykorzystanego limitu 
kredytowego na koncie „Kredyty bankowe”. 3. Bank sukcesywnie pokrywa dyspo
zycje podmiotu dotyczące płatności zobowiązań z wykorzystanego kredytu do 
wysokości ustalonej w umowie z bankiem (2500) na koncie „Rachunek banków/.
c) proszę zamknąć konta dotyczące rozrachunków z bankiem oraz zinterpreto
wać charakter sald na kontach „Rachunek bieżący” i „Kredyty bankowe” we
dług trzech wariantów.

Zadanie 6.5
W spółce „Beta” na początku okresu stan środków pieniężnych na rachunku 
bankowym wynosi 2000, a zaciągnięty kredyt 2500.

Operacje gospodarcze w bieżącym miesiącu (dane w złotych):
1. Odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy 300.
2. Spłacono częściowo kredyt bankowy 1000.
3. Pobrano gotówkę z banku do kasy 400.
4. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy 500.
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Do wykonania:

a) otworzyć konta saldami początkowymi, b) zaksięgować operacje gospodarcze 
według dwóch wariantów: wariant A: dla rozrachunków z bankiem są prowa
dzone dwa konta: „Rachunek rozliczeniowy” i „Kredyt bankowy”; wariant B: 
dla rozrachunków z bankiem jest prowadzone jedno konto „Rachunek bieżący”; 
c) zamknąć konta, d) przedstawić rozrachunki z bankiem w bilansie; 
e) porównać obydwa warianty rozwiązań.

Zadanie 6.6
W jednostce „Yeti” stan środków pieniężnych w banku na początek okresu wy
nosi 10 000 zł. Operacje gospodarcze w bieżącym okresie:

1. Pobrano środki pieniężne z banku do kasy 500.
2. Odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy 400.
3. Spłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy 600.
4. Otrzymano kredyt bankowy na rachunek bankowy 1700.
5. Dokonano przelewu wynagrodzeń na konta osobiste pracowników 1500.

Do wykonania:

a) zaksięgować operacje gospodarcze w jednostce Y oraz w banku prowadzą
cym rachunek jednostki, b) wykazać w bilansie jednostki Y i w banku stan środ
ków pieniężnych jednostki, skomentować charakter salda w obydwu jednost
kach.

Zadanie 6.7
Proszę dokonać krótkiej charakterystyki poszczególnych składników zapasów 
oraz opisać metody wyceny jednego ze składników zapasów. Proszę szczegóło
wo wyjaśnić pojęcia: cena zakupu, cena nabycia, koszt wytworzenia, cena ewi
dencyjna, metoda cen przeciętnych, FIFO, LIFO, metoda rzeczywistych cen 
(kosztów), metoda stałej ceny ewidencyjnej, cena sprzedaży netto.
Zadanie 6.8
Proszę uzupełnić poniższe zadania:

Jeżeli jednostka do ewidencji materiałów stosuje stałe ceny ewidencyjne, to 
przy rozliczeniu zakupu ustalane są różnice między rzeczywistym kosztem na
bycia (zakupu) lub kosztem wytworzenia as.............................c............................
e"7......................... Różnice te księgowane są na koncie „Odchylenia od cen
ewidencyjnych materiałów”.

Po stronie Dt (Wn) konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów” 
sręguje się odchylenia................................................. i rozliczone odchylenia
..... ;................  Po stronie Ct (Ma) odnotowuje się odchylenia...........................

1 rozliczone odchylenia..................................... Odchylenia debetowe występują,
6 y cena zakupu jest.......................... niż stała cena ewidencyjna, a odchylenia

e ytowe, gdy cena zakupu jest................................niż stała cena ewidencyjna.
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Konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów” jest kontem korygują
cym do konta „Materiały”, czego konsekwencją jest to, iż saldo końcowe kory
guje wartość zapasów ujętych na koncie „Materiały”. Odchylenia......................
powiększają wartość materiałów, a odchylenia................................. zmniejszają
wartość materiałów.

W jednostkach, które dokonują wyceny materiałów według ceny zakupu, ist
nieje konieczność odrębnego ujmowania k.............................................................
z......................................(np...................................................................................... ).

Do ewidencji operacji zakupu materiałów stosuje się konto „R...........................
z...............................”. Konto to jest wykorzystywane w sytuacji, kiedy w danym
okresie sprawozdawczym występują rozbieżności w czasie między f.................. ,
które nie mają pokrycia w dostawach lub na odwrót, tzn. gdy d...........................
nie mają pokrycia w f........................................ Wymienione konto może mieć
dwa salda, tj. saldo d......................................... , które określane jest jako „do
stawy w drodze” oraz saldo k............................, określane jako „dostawy nie-
fakturowane”. „Dostawy w drodze” są wykazywane w b......................................
w aktywach jako element m.................................... , a „dostawy niefakturowane”
w pozycjach pasywów, jako z................................. wobec d..................................

Zadanie 6.9
Kolejność dostaw materiału X w jednostce gospodarczej przedstawiała się na
stępująco: pierwsza dostawa po 500 szt. po 10 zł, druga dostawa 750 szt. po 
12,5 zł, trzecia dostawa 400 szt. po 16 zł. Po trzeciej dostawie wydano do pro
dukcji 1000 szt. materiału.

Proszę wycenić zużycie materiału i zapas końcowy według czterech metod: 
stałej ceny ewidencyjnej 11,5 zł, ceny przeciętnej, FIFO, LIFO. Proszę przed
stawić ewidencję dla każdej metody.

Zadanie 6.10
Podmiot „Berła” na początek stycznia 2007 roku posiadał zapas materiałów; 
1200 szt. po 20 zł za sztukę. Harmonogram dostaw w miesiącu styczniu przed
stawia się następująco: dostawa pierwsza 1000 sztuk po 30 zł, dostawa druga 
800 sztuk po 36 zł, dostawa trzecia 2400 sztuk po 44 zł. Po trzeciej dostawie 
nastąpił rozchód materiałów do zużycia 4 000 sztuk.

Proszę wycenić rozchód i zapas materiałów według czterech metod, tj. stałej 
ceny ewidencyjnej wynoszącej 32 zł za sztukę, ceny przeciętnej, LIFO, FIFO.

Zadanie 6.11
Salda początkowe konta „Rozliczenie zakupu” na początek okresu sprawo
zdawczego przedstawiają się następująco: materiały w drodze 4000, dostawy 
niefakturowane 1500.
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Operacje gospodarcze w bieżącym miesiącu (dane w złotych):
1. Zaakceptowano fakturę dostawcy za materiały otrzymane w poprzednim 

okresie sprawozdawczym 1500.
2. Otrzymano materiały zafakturowane w poprzednim okresie sprawozdaw

czym, cena nabycia materiałów 4000.
3. Otrzymano od dostawcy materiały wraz z fakturą: materiały w cenie zakupu

5000 zł, koszt transportu 300, koszt ubezpieczenia 100, opakowania (jedno
razowe) 100, razem: ..............

4. Zaakceptowano fakturę dostawcy za zakupione materiały: 3000 + koszt spe
dycji 800; razem:...............

5. Otrzymano materiały do faktury z poz. 4: wartość przyjętych materiałów 
w cenie nabycia: 3300, na niedobór materiałów sporządzono protokół różnic 
500.

6. Przesłano protokół różnic do dostawcy, który przysłał brakujące materiały ......
7. Przyjęto materiały od dostawcy, faktury nie otrzymano do końca okresu 

sprawozdawczego 1000.
8. Otrzymano fakturę od dostawcy, materiałów nie otrzymano do końca okresu 

sprawozdawczego 2000.

Do wykonania:
a) otworzyć konto „Rozliczenie zakupu” i inne konta na podstawie danych,
b) zaksięgować operacje gospodarcze, przy założeniu, że materiały są ewiden
cjonowane według rzeczywistej ceny zakupu, c) zamknąć konto „Rozliczenie 
zakupu”, d) salda kont wprowadzić do bilansu, e) zaksięgować operacje 
na nowo, przy założeniu, że jednostka jest płatnikiem VAT - (22%).

Zadanie 6.12
Proszę uzupełnić poniższe zdania:

Ogól należności i zobowiązań wraz z ich regulacją nazywa się r .......................

Ewidencja rozrachunków jest dokonywana na kontach rozrachunków, które są 
0.....................................z tytułu powstania n............................................lub spłaty
i zmniejszenia z................................. , oraz u............................................ z tytułu
powstania z.......................................  lub wpływu i zmniejszenia n........................

Do ewidencji rozrachunków służą konta zespołu „2” - „Rozrachunki i rosz
czenia”, które mogą obejmować następujące konta:
- „Rozrachunki z..................................................na których ujmuje się wszelkie
rozrachunki z tytułu otrzymanych i wykonanych dostaw, robót i usług; można tu 
również wyróżnić następujące konta „Rozrachunki z o................... ”,
~ „Rozrachunki z d.............................................”,
~ „Rozrachunki..................................................ujmujące rozrachunki z tytułu
podatków, ceł, składek ubezpieczenia społecznego i innych, do których stosuje 
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się przepisy ordynacji podatkowej; można tu również wyróżnić następujące 
konta:
- „Rozrachunki z b..............................................”,
- „Rozrachunki należnego................................. ”,
- „Rozrachunki naliczonego .............................”,
- „Rozrachunki z tytułu......................................”,
- „Rozrachunki z U........................................... C.................................................”,
- „Rozrachunki z Z.............................................”,
- „Rozrachunki z................................................” - służące do ewidencji rozra
chunków z tytułu wynagrodzeń za pracę oraz wszelkich innych rozrachunków 
z pracownikami (np. z tytułu zaliczek na podróże służbowe); tu najczęściej wy
różnia się:
- „Rozrachunki z tytułu w.................................. ” oraz „ Inne r..............................
ZP...................................... ”
- „P.................................... r...............................................” ujmujące rozrachunki
z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, z tytułu uzyskanych pozabankowych 
pożyczek oraz udzielonych pożyczek krótkoterminowych; tu można wyróżnić 
następujące konta: „R........................................  sporne”, „I..................................
rozrachunki”, „Odpisy aktualizujące rozrachunki”.

Zadanie 6.13
Proszę sprawdzić w literaturze fachowej, w jaki sposób wyceniane są należności 
i zobowiązania w ciągu roku i w momencie sporządzania bilansu. Co to są rosz
czenia i gdzie je przedstawia się bilansie? Co to są rezerwy na zobowiązania 
oraz w jakich okolicznościach są one tworzone?

Zadanie 6.14
Proszę omówić sposób funkcjonowania konta „Rozrachunki z tytułu VAT”, 
szczegółowo wyjaśniając, czego dotyczą księgowania na stronie Dt, a czego 
księgowania po stronie Ct. Proszę wyjaśnić, gdzie w bilansie umieszcza się 
saldo Dt i Ct.

Zadanie 6.15
W spółce „Big Elefant” będącej płatnikiem VAT, stan na wybranych kontach na 
koniec grudnia 2006 roku wskazywał następujące salda: Kasa 500, Rachunek 
bankowy 1200, Rozrachunki z odbiorcami 550, Rozrachunki z dostawcami 760.

W styczniu 2007 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze (dane 
w złotych):

1. Otrzymano fakturę z elektrowni za zużytą energię elektryczną; wartość zu
żytej energii 200, podatek VAT 22%..................razem do zapłaty.................
rozliczono koszt rodzajowy w ciężar konta „Koszty zarządu”.

2. Wystawiono dla odbiorcy „Smali Elefant” fakturę za sprzedane usługi, war
tość usługi 400, podatek VAT 22%................... , razem do zapłaty................
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3. Otrzymano od spółki „Bob” fakturę za usługi remontowe; wartość usługi
remontowej 100, podatek VAT 22%............................ , razem.......................... ,
rozliczono koszty rodzajowe w ciężar konta „Koszty zarządu”.

4. Otrzymano odmowę zapłaty należności od odbiorcy „Smali Elefant”, wysta
wiono fakturę korygującą, w której zmniejszono wartość przychodów ze 
sprzedaży o 50, zmniejszono podatek należny VAT .................. , zmniejszo
no wartość należności

5. Otrzymano od odbiorcy czek rozliczeniowy na pokrycie należności, który 
złożono do realizacji 400.

6. Otrzymano wyciąg bankowy, według którego; bank zrealizował czek rozra
chunkowy ..................... spłacono zobowiązanie wobec elektrowni, spłacono
zobowiązanie wobec spółki „Bob”, bank pobrał prowizje bankowe, rozliczo
no koszty rodzajowe 20 jako „Koszty zarządu”.

7. W wyniku analizy kont rozrachunkowych stwierdzono: przedawnienie na
leżności na kwotę 25, przedawnienie zobowiązań na kwotę 30.

8. Otrzymano weksel od odbiorcy z tytułem spłaty należności: suma wekslowa 
140, dyskonto weksla 20.

Do wykonania:
a) otworzyć konta stanami początkowymi, b) zaksięgować operacje, c) wyjaśnić 
pojęcia podatku naliczonego i należnego VAT, d) wyjaśnić pojęcia: należności 
przedawnione, nieściągalne, umorzone.

Zadanie 6.16
W spółce akcyjnej „Beta” w okresie sprawozdawczym miały miejsce następują
ce operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 
(dane w złotych):

l • Otrzymano fakturę od dostawcy za zakupione materiały: wartość materiałów 
2000, VAT 22% 440, razem 2440.

2. Otrzymano materiały do powyżej faktury, wystawiono dowód PZ na kwotę 
2000.

3. Otrzymano fakturę od dostawcy za usługę transportową wartość usługi 
1000, VAT 22% 220, razem 1220.

4- Otrzymano fakturę za zakupione towary: wartość towarów 3000, VAT 22% 
660, razem 3660.

5. Przyjęto towary. Wystawiono PZ na kwotę3000.
6. Sprzedano towary: wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 1500, 

wartość towarów w cenie sprzedaży 1900, VAT 22% 918.
2- Sprzedano usługę poligraficzną: wartość usługi 500, VAT 22% 110, razem 610.
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Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze, wprowadzając dla ujęcia rozrachunków 
konto „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”, b) VAT naliczony i należny 
ująć na odrębnych kontach analitycznych i na koncie syntetycznym „Rozra
chunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”, c) przedstawić rozrachunki we 
fragmencie bilansu.

Zadanie 6.17
W spółce „Alfa” salda początkowe wynoszą: należności 12 000, zobowiązania 
7000, środki trwałe 15 000, umorzenie 3000.

Operacje gospodarcze w bieżącym okresie (dane w złotych):
1. Otrzymano fakturę za zakupione towary: wartość towarów 3000, VAT 22% 

660, razem 3660.
2. Przyjęto do magazynu towary, wystawiono PZ na kwotę 2500, dotyczący ich 

VAT wynosi 550.
3. Towary na kwotę 500 w cenie nabycia (netto) jako niezgodne z zamówie

niem postawiono do dyspozycji dostawcy. Dostawca reklamację przyjął 
i wystawił fakturę korygującą VAT dotyczącą wartości towarów na 500 
i VAT 110.

4. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe: wyroby gotowe 1000, 
VAT 22% 220, razem 1220, wydano sprzedane wyroby gotowe - wartość 
wg kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 700.

5. Sprzedano środek trwały: wartość początkowa 4000 zł, umorzenie 500, cena 
sprzedaży netto 3500, VAT 770.

6. Odpisano umorzone zobowiązania 300.
7. Odpisano przedawnioną należność 400.
8. Złożono pozew do sądu z tytułu spornej należności 600 .

Do wykonania:
a) otworzyć konta saldami początkowymi, b) zaksięgować operacje gospodarcze.
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Rozdział VII

RACHUNEK KOSZTÓW I PRZYCHODÓW 
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Po zajęciach student powinien :

• Znać definicję kosztów i przychodów.
• Umieć dokonać klasyfikacji kosztów i przychodów według różnych kryteriów.
• Znać ewidencję kosztów według różnych wariantów (układ rodzajowy i funk

cjonalny kosztów, zasady funkcjonowania konta „Rozliczenie kosztów”).
• Umieć wymienić konta stosowane do ewidencji kosztów według różnych 

przekrojów ewidencji.
• Znać ewidencję przychodów.
• Znać zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów oraz konta „Wynik 

finansowy”.
• Wiedzieć, w jaki sposób ustala się wynik finansowy.
• Znać i umieć zastosować sposoby ustalania kosztu jednostkowego (metody 

kalkulacji).
• Wiedzieć, jak ustala się wynagrodzenia pracowników oraz jakie są związane 

z tym obciążenia dla pracodawcy i pracownika. Znać różnicę między płacą 
brutto a netto.

• Umieć wyjaśnić i podać przykłady przyszłych przychodów.
• Umieć zdefiniować i podać przykłady rozliczeń międzyokresowych kosztów, 

wiedzieć, w jakim sprawozdaniu finansowym można znaleźć informację na 
temat rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zadanie 7.1

Proszę uzupełnić poniższe zdania:

Koszt można zdefiniować jako „wyrażone w p.......................... zużycie skład-
n'ków a........................ , usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki
odzwierciedlające zużycie, związane z prowadzeniem działalności przez jed
nostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu, w celu osiągnięcia k...............
c,

Na podstawie Kiziukiewicz, Rachunkowość - zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy 
0 rachunkowości, Wrocław, Ekspert, 2001, s. 236.
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Ponoszone przez jednostkę koszty mogą być klasyfikowane według różnych 
kryteriów. Najczęściej wyróżnia się następujące kryteria klasyfikacji kosztów:
- rodzaj zużytego z....................................(układ r.............................kosztów),
- typy p......................................................działalności o ....................................... ,
- struktury organizacyjne (miejsc p ......................... kosztu),
- sposób odnoszenia na p.............................  g.............................................
- powiązane z przychodami.

Układ rodzajowy kosztów, to taki przekrój kosztów, który określa, jakiego 
rodzaju koszty są ponoszone w podmiocie. Zgodnie z kryterium wyróżnia się 
następujące koszty:
- a...................................... , odzwierciedla ona stopniowe zużywanie się posia

danych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
-u......................................  o....................................... , pozycja ta odzwierciedla

ponoszone w jednostce koszty, na wszelkiego rodzaju usługi nabywane od 
podmiotów zewnętrznych (np.: usługi telekomunikacyjne, transportowe, re
montowe, prawne, transportowe czy opłaty urzędowe),

- z..................................... m......................................  i e....................................
odzwierciedla zużywane w jednostce zasoby w postaci różnego rodzaju mate
riałów, surowców oraz wszelkich postaci energii,

-p..................................... i o..................................... , odzwierciedla wszelkie
go rodzaju koszty związane z podatkami i opłatami o charakterze publiczno
prawnym,

-w............................................................., odzwierciedla wysokość płac wypła
canych pracownikom jednostki, wykazywane jest tu wynagrodzenie brutto, 
tj. łącznie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami 
na ZUS płaconymi przez pracownika,

- u......................................  s........................................  i inne ś........................... .
ujmuje się tutaj składki ZUS płacone przez pracodawcę, składki na Fundusz 
Pracy, I Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Za
kładowy fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne świadczenia na rzecz pra
cowników firmy, np.: dopłaty do biletów, odzież robocza, szkolenia pracow
ników, ubezpieczenia osobowe pracowników,

- p......................................  k........................................ .. .........................................
obejmują koszty, które nie zostały zaliczone do innych grup, np.: ubezpiecze
nia majątkowe, koszty reprezentacji i reklamy, wypłaty pieniężne na rzecz 
osób fizycznych niewliczonych do wynagrodzeń i świadczeń dla pracowni
ków, ryczałt za wykorzystywanie przez pracowników do celów służbowych 
samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Struktura 
kosztów wg rodzajów stanowi przedmiot jednego z podstawowych rachunków 
wyodrębnionych w systemie rachunku kosztów i wyników - rachunku kosz
tów rodzajowych.
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Kryterium klasyfikacji według typu podstawowej działalności operacyjnej jest 
powiązaniem kosztu z celem jego ponoszenia, stąd wyróżnia się następujące 
koszty: koszty z................................. , koszty działalności w..................................
(określane, w zależności od prowadzonej działalności, na koszty produkcji lub 
koszty handlowe), koszty s.......................... koszty o..................z........................... ,
W ramach działalności właściwej można dodatkowo wydzielić działalność: 
P......................................... ip.............................................

Według kryterium odnoszenia kosztów na produkty gotowe, koszty całkowite 
w jednostce dzieli się na koszty b....................................... i p.................................
Ten podział ma szczególnie znaczenie przy ustalaniu kosztu jednostkowego 
produktu. Tak pogrupowane koszty tworzą strukturę kosztów, która jest nazy
wana układem kalkulacyjnym kosztów.

W ramach systematycznego rachunku kosztów można wyodrębnić trzy pod
stawowe układy ewidencyjne, tj.:

Układ r........................ kosztów (umożliwia odpowiedź na pytanie, jakie
koszty były ponoszone w danym czasie).

Układ f........................ kosztów (określany również jako podmiotowy ra
chunek kosztów, ma na celu zebranie informacji o tym, gdzie i w jakiej wysoko
ści powstają koszty w jednostce).

Układ p................................................kosztów (dostarcza informacji dotyczą
cych tego, na co zostały poniesione koszty w danym czasie).

Zadanie 7.2
Proszę wyjaśnić różnicę między pojęciami: koszt i wydatek oraz przychód 
i wpływ.

Zadanie 7.3
Proszę omówić (według Ustawy o Rachunkowości) różnicę między kosztami, 
a przepisami podatkowymi w Polsce. Który artykuł ustawy o podatku dochodo
wym od osób fizycznych (lub prawnych) normuje, których wydatków nie można 
zaliczyć do kosztów?

Zadanie 7.4
Proszę omówić, jakie koszty wynagrodzeń obciążają pracodawcę oraz szczegó
łowo omówić składniki i różnicę między płacą brutto i netto. Ponadto proszę 
przedstawić ewidencję kosztów z tytułu wynagrodzenia.

Zadanie 7.5
Spółka „Teddy Bear” prowadzi działalność handlową i posiada następujące 
środki pieniężne w kasie: 3000 oraz środki pieniężne w banku: 10 000.

W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze (dane 
w złotych):

1- Zakupiono za gotówkę materiały biurowe, przekazano je do zużycia 300.
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2. Opłacono gotówką czynsz za bieżący miesiąc 200.
3. Opłacono gotówką rachunek telefoniczny 100.
4. Wynagrodzenia brutto ujęte w liście płac 400.
5. Opłacono przelewem bankowym fakturę za transport towarów 200.
6. Otrzymano fakturę za remont magazynu 100.
7. Otrzymano rachunek za zorganizowanie wystawy na targach 300.
8. Amortyzacja środków trwałych 250.
9. Naliczono składki ZUS pracowników obciążające pracodawcę 190.

Do wykonania:

a) zaksięgować operacje, wykorzystując konta z układu rodzajowego kosztów,
b) zamknąć konta kosztów, c) zanalizować strukturę kosztów.

Zadanie 7.6
Spółka „Gama” prowadzi działalność usługowo-handlową. W bilansie zostały 
wykazane środki pieniężne na rachunku bankowym na kwotę 5000 zł, a w kasie 
600 zł.

Operacje gospodarcze w bieżącym miesiącu (dane w złotych):
1. Opłacono gotówką fakturę za zużytą energię elektryczną 200.
2. Opłacono gotówką fakturę za benzynę 60.
3. Sporządzono listę płac, płace brutto 3000.
4. Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę (składki: emerytalna, 

rentowa, wypadkowa) 700.
5. Amortyzacja środków trwałych 300.
6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 200.
7. Faktura za remont urządzeń 50.
8. Opłacono z rachunku bankowego czynsz za bieżący okres 90.

Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze na kontach kosztów według ich rodzaju;
b) zamknąć konta kosztów.

Zadanie 7.7
W spółce „ Cetebe” prowadzącej działalność usługową, na dzień 1 grudnia 2007 
roku, salda początkowe wybranych kont syntetycznych przedstawiają się nastę
pująco: rachunek bankowy 2000, kredyt bankowy 26 500, materiały 1500, ka
pitał podstawowy 5000 zł. Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym 
kosztów.

W grudniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze (dane w złotych):
1. Zapłacono gotówką za usługi transportowe i pocztowe 1200.
2. Zrobiono zakupy, płacąc przelewem za środki trwałe 20 000, materiały 6000.
3. Sprzedano odbiorcy wykonane usługi (zapłata została uzgodniona za 14 dni) 

13 500.
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4. Zużyto materiały na cele działalności podstawowej 3600.
5. Odnotowano pożar, wyniku którego spaliły się maszyny o wartości 8000 

oraz materiały o wartości 2000.
6. Lista płac za bieżący miesiąc 5000.
7. Ustalono składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez spółkę 1100.
8. Otrzymano wyciąg bankowy, w którym odnotowano wpływ należności od 

odbiorców 13 500, odsetki za zwłokę w zapłacie przez odbiorców 100, od
setki od kredytu bankowego 400.

9. Otrzymano w drodze darowizny materiały o wartości 3000.
10. Na dzień bilansowy 31.12.2007 roku przeniesiono na konto „Wynik Finan

sowy” zapisy z kont kosztów, przychodów i strat nadzwyczajnych.

Do wykonania:
a) otworzyć konta syntetyczne, b) zaksięgować operacje gospodarcze,
c) ustalić wysokość wyniku finansowego.

Zadanie 7.8
Przedsiębiorstwo „Delta” prowadzi działalność produkcyjną i handlową.

Operacje w bieżącym miesiącu (dane w złotych):
1. Zużyto materiały w procesie produkcji 400.
2. Opłacono gotówką czynsz za lokal sklepowy za bieżący miesiąc 200.
3. Sporządzono listę płac, płacę brutto ogółem: 1800; z podziałem na pracow

ników: działalność produkcyjna 1000, działalność handlowa 500, działal
ność ogólna 300.

4. Otrzymano zbiorczą fakturę za usługi w kwocie ogólnej 350, dotyczące: 
działalności produkcyjnej 100, działalności handlowej 200, działalności 
ogólnej 50.

5. Koszty wytworzenia produktów sprzedanych wprost z wydziału produkcyj
nego wyniósł 1500.

Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze na kontach kosztów według typów dzia
łalności, wykorzystując następujące konta kosztów: Koszty produkcji, Koszty 
Handlowe, Koszty Ogólne, Koszt Własny Sprzedanych Produktów, b) przeksię
gować na koniec okresu sprawozdawczego: koszt własny sprzedanych produk
tów, koszty handlowe, koszty ogólne.

Zadanie 7.9
W bieżącym okresie firma „Black Horse” poniosła następujące koszty (dane 
w złotych):

1. Wydano do zużycia materiały 300.
2. Naliczono wynagrodzenie pracownikom (płace brutto) 800.
3. Zużycie rzeczowego majątku trwałego 200.
4. Faktura za usługę transportową 100.
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5. Naliczono kwotę ubezpieczeń społecznych pracowników obciążających pra
codawcę 350.

6. Powyższe koszty dotyczą następujących rodzajów działalności: działalność 
produkcyjna 1 500, działalność handlowa 150, działalność ogólna 100.

Ustalono ponadto, iż efektem działalności produkcyjnej są produkty gotowe 
przyjęte do magazynu według kosztu wytworzenia 1500. Sprzedano część pro
duktów gotowych: koszt własny produktów wynosi 1000, przychód ze sprzeda
ży wynosi 1500.

Do wykonania:
a) zaksięgować koszty według klasyfikacji rodzajowej kosztów, przeksięgowu- 
jąc je na koniec okresu, na konto „Wynik finansowy”, b) zaksięgować koszty 
według typów działalności, przeksięgowując stan kot procesowych na konto 
„Wynik finansowy”, c) zaksięgować koszty równocześnie według klasyfikacji 
rodzajowej oraz typów działalności z pośrednictwem kont „Rozliczenie kosz
tów” oraz ustalić wynik finansowy przy założeniu, że na konto „Wynik Finan
sowy” przeksięgowane są koszty według układu rodzajowego, a następnie kory
gowane do wysokości kosztu własnego sprzedaży, d) porównać aspekty infor
macyjne poszczególnych rozwiązań.

Zadania 7.10
W spółce „Veto” salda wybrane, salda początkowe wynoszą: należności 12 000, 
zobowiązania 7000, środki trwałe 15 000, umorzenie środków trwałych 3000.

Operacje gospodarcze w bieżącym okresie (dane w złotych):
1. Otrzymano fakturę za zakupione towary: wartość towarów 3000, VAT 22% 

660, razem 3660.
2. Przyjęto do magazynu towary, wystawiono PZ na kwotę 2500, dotyczący 

ich VAT wynosi 550.
3. Towary na kwotę 500 w cenie nabycia (netto) jako niezgodne z zamówie

niem postawiono do dyspozycji dostawcy. Dostawca reklamację przyjął 
i wystawił fakturę korygującą VAT dotyczącą wartości towarów na 500 
i VAT 110.

4. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe: wyroby gotowe 1000, 
VAT 22% 220, razem 1220, wydano sprzedane wyroby gotowe - wartość 
wg kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 700.

5. Sprzedano środek trwały: wartość początkowa 4000, umorzenie 500, cena 
sprzedaży netto 3500, VAT 770.

6. Odpisano umorzone zobowiązania 300.
7. Odpisano przedawnioną należność 400.
8. Złożono pozew do sądu z tytułu spornej należności 600.

Do wykonania:
a) otworzyć konta saldami początkowymi, b) zaksięgować operacje gospodarcze.



Rozdział VII. Rachunek kosztów i przychodów ... 63

Zadanie 7.11
Firma „Zeta” realizująca różnorodną działalność gospodarczą, uzyskała przy
chody z tytułu następujących operacji gospodarczych (dane w złotych):

1. Sprzedaż towarów na podstawie faktury dla odbiorcy, przychód ze sprzeda
ży wynosi 500.

2. Sprzedaż produktów gotowych odbiorcy, przychód ujęty w fakturze wynosi 
300.

3. Sprzedano za gotówkę usługę 200.
4. Sprzedano towar pracownikom, przychód opłacony gotówką wynosi 150.
5. Odbiorca zareklamował skutecznie część dostawy towarów (z poz. 1) na 200.
6. Sprzedano długoterminowe papiery wartościowe za 300 zł.
7. Sprzedano zbędny środek trwały według wartości rynkowej 1500 zł.
8. Otrzymano odsetki od udzielonych innym jednostkom gospodarczym poży

czek na rachunek bankowy 100.
9. Otrzymano należną prawem subwencję z budżetu państwa na rachunek ban

kowy w celu sfinansowania zakupu środka trwałego 400.
10. Przeksięgowano uzyskane przychody na koniec roku obrotowego.

Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze na kontach przychodów, b) ustalić całko
witą wartość przychodu c) określić wysokość przychodów operacyjnych i poza- 
operacyjnych.

Zadanie 7.12
Jednostka gospodarcza „Bebe” realizuje sprzedaż towarów i usług w formie 
przedpłat. Saldo początkowe przychodów przyszłych okresów - „Rozliczeń 
międzyokresowych przychodów”, wynosi 600.

Operacje gospodarcze (dane w złotych):
1. Odbiorca dokonał wpłaty gotówką za usługę, która ma być wykonana w na

stępnym miesiącu 500.
2- Otrzymano nieodpłatnie środek trwały 100.
3. Otrzymano wpłatę na rachunek bankowy czynszu za bieżący miesiąc i na

stępne półrocze 700. Stawka czynszu przypadająca na bieżący miesiąc 100.
4. Naliczono kontrahentom odsetki kamę z tytułu przeterminowanych należno

ści, ich zapłata nie jest pewna 120.
5. Przeksięgowano stawkę przychodów rozliczanych w czasie, z tytułu sprzedaży 

usług przypadających na bieżący miesiąc (zawartych w saldzie początkowym) 
100.
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Do wykonania:
a) otworzyć konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i zaksięgować 
operacje gospodarcze, b) sprawdzić, w jakim sprawozdaniu ujęte są przychody 
przyszłych okresów - w bilansie, czy w rachunku zysków i strat?, c) jaka jest rola 
tej kategorii?

Zadanie 7.13
Jednostka gospodarcza „Teta” w bieżącym miesiącu miały miejsce następujące 
operacje gospodarcze (dane w złotych):

1. Stwierdzono nadwyżkę towarów w magazynie 200.
2. Otrzymano w darowiźnie środek trwały 500.
3. Wyegzekwowano od kontrahenta karne odsetki z tytułu zaległych należno

ści (wpłata gotówkowa) 50.
4. Odpisano przedawnione zobowiązanie 20.
5. Otrzymano od kontrahenta karę umowną (wpłata gotówkowa) 150.
6. Otrzymano odszkodowanie za straty losowe powstałe w wyniku pożaru bu

dynku (wpłata gotówkowa) 100.
7. Przeksięgowano na koniec roku obrotowego zrealizowane zyski nadzwy

czajne, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe.

Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze, b) wyjaśnić różnicę między zyskami 
nadzwyczajnymi a pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Zadanie 7.14
W firmie „Fama” w bieżącym okresie miały miejsce następujące operacje go
spodarcze (dane w złotych):

1. Poniesione w bieżącym okresie koszty dotyczące bieżącego okresu wynosiły 
5000 i okresów przyszłych 600, łącznie koszty poniesione w bieżącym okre
sie 5600.

2. Przeksięgowano koszty do rozliczenia w czasie 600.
3. Stawka kosztów rozliczanych w czasie przypadających na bieżący okres 

sprawozdawczy 100.
4. Utworzono w ciężar kosztów rezerwę na prawdopodobne zobowiązania 300.
5. Przeksięgowano koszty w celu ustalenia wyniku finansowego.

Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze przy założeniu, że całość poniesionych 
kosztów księgowana jest najpierw na koncie kosztów, a następnie koszty do 
rozliczenia w czasie (koszty przyszłych okresów) są przeksięgowywane na 
konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, b) dla rozliczenia kosztow 
w czasie należy wprowadzić dwa konta: „Rozliczenia międzyokresowe kosztow 
czynne” oraz „Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne”, c) zamknąć konta
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d) określić kwotę kosztów uzyskania przychodów, e) sprawdzić, co dzieje się 
z saldami końcowymi kont rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zadanie 7.15
W niektórych przypadkach jednostka prowadząca działalność może mieć do 
czynienia z sytuacją, kiedy ponoszone koszty dotyczą różnych okresów. Aby 
móc właściwie odnieść koszty do danego okresu, dokonuje się ich rozliczenia 
w czasie. Mamy zatem do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi kosz
tów. Umożliwiają one właściwe ustalenie kosztów działalności każdego okresu 
sprawozdawczego bez względu na to, czy koszty (wydatki) poniesiono w po
przednich okresach sprawozdawczych (tzw. czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, koszty przyszłych okresów), czy też odpowiadające bieżącym kosztom 
wydatki będą poniesione dopiero w przyszłych okresach (tzw. bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, rezerwy na wydatki przyszłych okresów).

Proszę podać przykłady czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów. Gdzie w bilansie umieszcza się informację na temat rozliczeń między
okresowych kosztów?

Zadanie 7.16
W jednostce handlowej planuje się dokonanie remontu pomieszczeń magazy
nowych. Koszt remontu będzie rozliczany w ciągu bieżącego roku obrotowego 
od stycznia do grudnia. Przewidywany koszt remontu wynosi 120 000 zł. Re
mont został dokonany w maju bieżącym roku, za który otrzymano fakturę na 
120 000 zł.

Do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze właściwie dla każdego miesiąca bieżącego 
roku obrotowego, b) zamknąć konta, c) wyjaśnić funkcje dwóch kont rozliczeń 
międzyokresowych kosztów.
Zadanie 7.17
W firmie „Róża” konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” wykazuje na 
dzień 1 października 2007 następujące salda: Dt 9000, Ct 380 000 zł. Saldo Dt 
stanowi nierozliczoną część opłaty ubezpieczeń rzeczowych, dokonaną 
w styczniu za br. obrotowy. Na saldo Ct składają się: tworzona od stycznia re
zerwa na zaplanowany remont pomieszczeń magazynowych 360 000 zł oraz 
utworzona we wrześniu rezerwa z tytułu zużycia energii elektrycznej ze wzglę
du na brak rachunku 20 000 zł.

Operacje gospodarcze (dane w złotych):
1- Otrzymano fakturę za remont pomieszczeń magazynowych, na które była 

tworzona rezerwa 369 000. Koszt remontu ma być rozliczony do końca bie
żącego miesiąca.

2. Opłacono gotówką prenumeratę czasopism za IV kwartał 12 000.
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3. Otrzymano rachunek elektrowni za zużytą energię elektryczną we wrześniu 
i październiku 42 000.

Do wykonania:
a) otworzyć konto syntetyczne „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” z poda
nymi saldami oraz konta analityczne wg typów rozliczeń międzyokresowych 
kosztów, b) zaksięgować podane operacje gospodarcze, wprowadzając dla uję
cia kosztów konto „Koszty działalności”, c) ustalić i zaksięgować na koniec 
października stawki kosztów rozliczanych w czasie z poszczególnych tytułów, 
d) zamknąć konto syntetyczne i konta analityczne dla rozliczeń międzyokreso
wych kosztów, e) przedstawić wycinek bilansu dotyczący rozliczeń między
okresowych kosztów.

Zadanie 7.18
Proszę uzupełnić poniższe zdania dotyczące kalkulacji:
Kalkulacja to ogół czynności o................................... zmierzających do ustale
nia kwoty i struktury kosztów przypadających na j................................................
j.................................................produktu8.

8 Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk, ODDK, 2002, s. 348.

J...............................k...................................... produkowanych wyrobów i usług
oblicza się za pomocą różnych metod k.........................................Przyjęcie odpo
wiedniej metody kalkulacji powinno być dostosowane do organizacji i techno
logii produkcji.
Podstawowe metody kalkulacji to: kalkulacja p....................................................
(prosta, ze współczynnikami) oraz kalkulacja d......................................................
(zleceniowa, asortymentowa).
Kalkulacja p........................... polega na ustaleniu kosztu jednostkowego pro
duktu lub usługi jako wielkości średniej otrzymanej z podzielania łącznej sumy 
poniesionych k........................ przez 1........................... wytworzonych jednostek.
Kalkulacja p.............................p.............  ma zastosowanie w jednostkach, które
wytwarzają masowo lub seryjnie produkcję jednorodną. W przypadku wystąpie
nia produkcji nie z.................. należy ją przeliczyć na umownej.........................
k............................... Jest to konieczne ze względu na sprowadzenie całej pro
dukcji do wspólnego mianownika.
W przypadku wytwarzania zbliżonych do siebie (pod względem procesu pro
dukcji i stosowanych materiałów) produktów, stosuje się k.................................
p.......................  zew.............................. Ten sposób ustalenia kosztów jednost
kowych związanych jest z odniesieniem różnych produktów na jedną, wspólną 
j.......................... ewidencyjną (tzw.j........................... k.............................. )•
W tym celu ustala się w...........................p...................
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Kalkulację d...................... stosuje się przy produkcji seryjnej lub jednostkowej
wielu asortymentów produkcji. Tu wyróżnia się kalkulację a................................
i z...................................... Kalkulacja doliczeniowa polega na tym, że koszty
b.............................. ustala się na podstawie dokumentów źródłowych wprost
dla danego rodzaju produktu, a koszty p...................................... dolicza się do
kosztów bezpośrednich za pomocą odpowiednich kl.................. podziałowych.

Zadanie 7.19

Konto „Koszty produkcji” przedstawia następujące zestawienie kosztów:

Pozycje kalkulacyjne Produkcja 
niezakończona

Koszty okresu Razem

Materiały bezpośrednie 300 700 1000
Płace bezpośrednie 200 500 700
Koszty wydziałowe 150 350 500

Razem 650 1550 2200

W bieżącym okresie wytworzono 80 sztuk jednorodnych wyrobów gotowych 
oraz 40 sztuk produktów niezakończonych, przerobionych w 50% w stosunku 
do wyrobów gotowych.

Do wykonania:
a) proszę ustalić koszt jednostkowy wyrobów zakończonych i niezakończonych, 
wykorzystując odpowiednią metodę kalkulacji, pomocna powinna być tabela 
poniżej, b) proszę uzasadnić wybór metody kalkulacji.

Pozycje kalkulacyjne Koszty produkcji Ilość pro
dukcji

Koszt 
jednost

kowy

Koszt jednost
kowy produkcji 
niezakończonej

Materiały bezpośrednie
Płace bezpośrednie
Koszty wydziałowe

Razem

Zadanie 7.20
W miesiącu październiku wykonano dwa zlecenia: zlecenie nr 1 - jedna sztuka 
wyrobu „A”, zlecenie nr 2 - pięć sztuk wyrobu „B”. Na koncie „Koszty produk
cji zarejestrowano w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych nastę
pujące koszty produkcji:
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Pozycje kalkulacyjne
Koszty produkcji
Ogółem Zlecenie nr 1 Zlecenie nr 2

Ilość wytworzonych sztuk 1 5
Materiały bezpośrednie 
Koszty zakupu 10% (mate
riały bezpośrednie)

20 000 15 000 5 000

Płace bezpośrednie 6 000 4 000 2 000
• Wydział I
• Wydział II 
Świadczenia na rzecz

4 000 3 000 1 000

pracowników (30%) 9 000
Koszty wydziałowe 5 000
• Wydział I
• Wydział II
Razem

49 000

Koszt jednostkowy XXXXXXXX

Do wykonania:
a) proszę ustalić kwotę kosztów wydziałowych przypadających na poszczególne 
zlecenia, koszty wydziału I rozliczyć proporcjonalnie do płac bezpośrednich, 
koszty wydziału II rozliczyć w stosunku do ilości przepracowanych godzin 
przez wydział, gdy wiadomo, że na zlecenie nr 1 zużyto 300 godzin, a na zlece
nie nr 2 zużyto 200 godzin, b) proszę ustalić koszt jednostkowy wytworzenia 
poszczególnych produktów A i B, c) proszę uzasadnić wybór danej metody 
kalkulacji.

Zadanie 7.21
Zakłady produkujące pudełka dla firmy spedycyjnej wytwarzają dwa rodzaje 
pudełek, tj. o pojemności 1 kg oraz 1,5 kg. W ciągu bieżącego okresu wyprodu
kowano 510 000 sztuk pudełek o pojemności 1 kg i 20 000 sztuk pudełek 
o pojemności 1,5 kg. Przedmiotem kalkulacji jest 1000 szt. pudełek każdego 
rodzaju. Koszty produkcji są proporcjonalne do pojemności pudełek.

W ciągu bieżącego okresu poniesiono następujące koszty produkcji (dane 
w złotych):
materiały bezpośrednie 8100, płace bezpośrednie 3240, koszty wydziałowe 
2268. Proszę ustalić koszt jednostkowy obydwu rodzajów pudełek, stosując 
odpowiednią metodę kalkulacji.
Pomocna powinna być tabela poniżej:

Produkt Ilość 
wytwo
rzona

Współ
czynnik

Liczba umow
nych jednostek

Koszt 
jednostki 
umownej

Koszt 
produktu

Koszt 
wykonanej 
produkcji

pudełka I kg 
pudełka 1,5 kg

Razem
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Zadanie 7.22
Spółka „Z” produkuje masowo wyrób Y. W bieżącym okresie poniesiono nastę
pujące koszty produkcji (dane w złotych): materiały bezpośrednie: 10 000, płace 
bezpośrednie 8000, koszty wydziałowe: 5000. W bieżącym miesiącu wyprodu
kowano 200 szt. wyrobów gotowych oraz 100 szt. półfabrykatów przerobionych 
z punktu widzenia poniesionych kosztów w 50%.

Do wykonania:
a) skalkulować koszt całkowity i jednostkowy wyrobów gotowych oraz półfa
brykatów według pozycji kalkulacyjnych, b) zaksięgować poniesione koszty 
oraz wynik kalkulacji.

Zadanie 7.23
Jednostka gospodarcza „X” produkuje z tych samych surowców i według tej 
samej technologii produkty A, B, C. Wiadomo również, iż całkowite koszty 
wytworzenia wyniosły 74 000. Ilość wytworzonych jednostek naturalnych oraz 
współczynniki dla nich przedstawiają się następująco:

Wyrób Współczynnik Ilość jednostek naturalnych
A 1 500
B 2 700
C 3 600

Na podstawie danych proszę skalkulować koszt wytworzenia całkowity i jed
nostkowy każdego z wyrobów.

Zadanie 7.24
W jednostce gospodarczej „Alfa” produkcja odbywa się kolejno w następują
cych po sobie fazach. W fazie pierwszej wytworzono 1000 szt. półfabrykatów, 
ponosząc koszty ich wytworzenia 20 000. Do fazy drugiej przekazano 800 szt. 
półfabrykatów, 200 szt. półfabrykatów pozostało w zapasie w fazie I. Koszt 
wytworzenia w fazie II wyniósł 32 000.

Do wykonania:
Proszę ustalić jednostkowy koszt wyrobu finalnego według dwóch wariantów: 
a) koszt danej fazy jest powiększany o koszty półfabrykatów pobranych z po
przedniej fazy, a koszt uzyskany w ostatniej fazie jest kosztem produktu final
nego, b) koszt poszczególnych faz dzieli się przez ilość wytworzonych w nim 
półfabrykatów, a następnie sumuje się, ustalając koszt produktu finalnego.

Zadanie 7.25
W jednostce gospodarczej produkcja różnych asortymentowo wyrobów odbywa 
S1? według dwóch zleceń produkcyjnych: zalecenie nr 1: 20 szt. wyrobów A, 
zlecenie 2: 5 szt. wyrobu B. Koszty produkcji poszczególnych zleceń przedsta
wiają się następująco:
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Ogółem koszty koszty na dane 
zlecenie nr 1

koszty na dane 
zlecenie nr 2

Materiały bezpośrednie 15 000 10 000 5000
Płace bezpośrednie 11 000 5000 6000
Koszty wydziałowe 4500 7 7

Wszystkie zlecenia zostały zakończone. Koszty wydziałowe rozliczane są na 
zlecenia w stosunku do materiałów bezpośrednich.

Do wykonania:

a) ustalić koszt jednostkowy wytworzenia produktów A i B, b) wyjaśnić rolę 
kluczy kalkulacyjnych stosowanych dla rozliczania kosztów pośrednich.

Zalecana literatura:
Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, cz. 1. Wykłady, Warszawa: Diffin, 2003, rozdz. 11.1- 

11.4, 11.8.
Matuszewicz J. i P., Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowa

nej ustawy o rachunkowości, Warszawa: Finans-Serwis, 2003,rozdz. 9, 10.
Śnieżek E. (red.) Wprowadzenie do rachunkowości, rozdział 5, 12.
Winiarska K. (red.) Podstawy rachunkowości, Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekono

miczna, 2006, rozdz. 12, 14 (dot. rozliczeń międzyokresowych przychodów).
Rachunkowość 2007. Mini - meritum, Warszawa: ABC & Wolters Kluwer, rozdz. 4.3, 8.2-3.
Kiziukiewicz T. (red.) Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Euro

pejskiej, cz. I, Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2005, rozdz. 9, 11, 12.4.



Rozdział VIII

WYNIK FINANSOWY - METODY USTALENIA 
I SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA

Po zajęciach student powinien :

• Znać sposób ustalenia wyniku finansowego.
• Umieć podać przykłady pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
• Umieć podać przykłady kosztów i przychodów finansowych.
• Znać definicję zysków i strat nadzwyczajnych.
• Znać formy sporządzania rachunku wyników (wariant porównawczy, kalku

lacyjny, forma drabinkowa i tabelaryczna). Wiedzieć, kiedy sporządza się 
poszczególne formy rachunku wyników.

• Znać poszczególne składniki rachunku wyników.
• Wiedzieć, gdzie można znaleźć wzór rachunku wyników.
• Rozumieć istotę rachunku zysków i strat.
• Umieć zakwalifikować koszty do odpowiedniej grupy kosztów w rachunku 

zysków i strat.
• Umieć zakwalifikować przychody do odpowiedniej grupy przychodów 

w rachunku zysków i strat.
• Znać relacje (powiązania) między bilansem a rachunkiem wyników.

Zadanie 8.1
Proszę uzupełnić poniższe zdania:

Rachunek zysków i strat dostarcza użytkownikom informacji o w........................
działalności jednostki, czyli o r........................ Sprawozdanie to jest sprawoz
daniem d............................................................. , tzn. pokazuje, co działo się
w jednostce w określonym przedziale czasu.

Rachunek wyników sporządza się zgodnie z zasadą m......................................... ,
a wynik działalności jednostki, czyli osiągnięty z.................. lub s......................
wykazuje się w b................................................ w ramach k..................................
w...................................jako zysk (strata) netto.
Celem rachunku wyników jest dostarczenie użytkownikom informacji o wyni
kach działalności jednostki, z podziałem na poszczególne obszary działalności. 
Z tego względu sprawozdanie to jest dzielone na cztery zasadnicze segmenty, 
tj-: Podstawową działalność o....................................... , p........................................
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działalność operacyjną, działalność f..........................  oraz wynik z...................
n.........................................

Według rachunku wyników koszty i przychody dzielimy według rodzajów 
prowadzonej działalności na koszty i przychody działalności o...........................
i działalności f..........................................W ramach działalności operacyjnej
koszty i przychody podlegają dalszemu podziałowi na koszty i przychody dzia
łalności p....................................................(podstawowe koszty i przychody ope
racyjne) oraz koszty i przychody p............................... działalności o..................

Podstawowe koszty operacyjne, to koszty podstawowej, z................................
działalności, dla której jednostka została powołana. P.................................. koszty
operacyjne nie są związane bezpośrednio ze zwykłą d..........................................
jednostki (są nimi np. koszty darowizny czy likwidacji środków trwałych). 
Koszty f............................... to ogólnie koszty poniesionych operacji finansowych.

Stosowanie ewidencji kosztów w danej jednostce ma wpływ na sposób ustalenia 
w......................................... f............................... oraz wybór stosowanego wariantu
sporządzenia r................... w............................. , tj.:
- wariantu k.................................. , gdzie koszty grupuje się według kosztu wy

tworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży, koszty zarządu, co moż
liwe tylko w wypadku, gdy jednostka ewidencjonuje koszty według typów 
działalności oraz przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów,

- wariantu p.................................. , gdzie przedstawia się koszty według podsta
wowego podziału rodzajowego. Przy tym wariancie sporządzenia rachunku 
wyników należy skorygować koszty ujęte według rodzaju o zmianę stanu pro
duktów. Jest to związane z tym, iż układ rodzajowy kosztów nie ma możliwo
ści ustalenia kosztu wytworzenia produktów sprzedanych i niesprzedanych. 
Ustalenie kosztów produktów wytworzonych i magazynowanych jest ko
nieczne ze względu na zasadę w.............................................................Ustalenie
właściwego wyniku ze s............................ jest możliwe dzięki ustaleniu zmiany
stanu produktów na p................................. i na k..................................  okresu.
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Zadanie 8.2
Proszę uzupełnić schemat przedstawiający uproszczony mechanizm powstawa
nia wyniku finansowego
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Zadanie 8.3
Proszę uzupełnić uproszczony schemat rachunku zysków i strat, uwzględniając 
dwa warianty sporządzania tego sprawozdania.
Wariant porównawczy
Przychody ze sprzedaży produktów, towa
rów i materiałów oraz zrównane z nimi

(+/-) Zmiana stanu produktów
+ Koszt wytworzenia produktów na potrzeby 
własne jednostki

Przychody netto ze s
Koszty w układzie rodzajowym:
•
•
•
•
• ..........
•
•

Zysk (strata) ze sprzedaży
+

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
+

Zysk (strata) z działalności gospodarczej
+ ..........................................................................

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto

Wariant kalkulacyjny
Przychody ze sprzedaży produktów, towa
rów i materiałów

przedaży produktów

•
•
•

Koszt własny sprzedaży

Zadanie 8.4
Proszę wymienić, jakie koszty i przychody związane są z pozostałą działalno
ścią operacyjną.

Zadanie 8.5
Proszę podać przykłady kosztów i przychodów finansowych.

Zadanie 8.6
Proszę scharakteryzować koszty i przychody nietypowe (czyli strat i zysków 
nadzwyczajnych);
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Zadanie 8.7
Na podstawie poniżej podanych informacji proszę sporządzić dla spółki „Alfa” 
rachunek zysków i strat w odpowiednim wariancie. Proszę uzasadnić wybór 
danego wariantu rachunku wyników. Dane w złotych.

1. Wartość sprzedanych akcji obcych 410.
2. Koszty likwidacji maszyny 60.
3. Wartość początkowa maszyny całkowicie zlikwidowanej 1650.
4. Umorzenie sprzedanego znaku towarowego 50.
5. Zużycie materiałów i energii 800.
6. Wartość początkowa sprzedanego znaku towarowego 1250.
7. Wartość otrzymanego w formie darowizny, niskocennego środka trwałego, 

podlegającego w całości amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania 
700.

8. Wynagrodzenia 650.
9. Przychody ze sprzedaży znaku towarowego 1300.

10. Wyemitowane i sprzedane obligacje własne 370.
11. Zwiększenie stanu produktów gotowych 200.
12. Zmniejszenie stanu towarów 100.
13. Usługi obce 250.
14. Otrzymane odsetki od lokat pieniężnych 70.
15. Podatki i opłaty 50.
16. Zakupione 2-letnie obligacje Skarbu Państwa 185.
17. Ujemne różnice kursowe 40.
18. Przychody ze sprzedaży produktów 3250.
19. Koszt wytworzenia sprzedanych półproduktów 250.
20. Amortyzacja 300.
21. Wypłacone dywidendy 305.
22. Przychody ze sprzedaży akcji obcych 460.
23. Przychody ze sprzedaży półproduktów 350.
24. Podatek dochodowy od osób prawnych (30% zysku brutto).

Zadanie 8.8
Na podstawie poniżej podanych informacji, proszę sporządzić dla spółki „Beta” 
rachunek zysków i strat w odpowiednim wariancie. Proszę również uzasadnić 
wybór danego wariantu rachunku wyników. Dane w złotych.

1 • Przychody ze sprzedaży surowców 1200.
2. Koszty produkcji 62 000.
3. Zapłacone odsetki od kredytów bankowych naliczone w poprzednim okresie 

600.
4. Zakup akcji obcych jako lokaty 1200.
5. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów gotowych 68 000.
6. Wzrost wartości środków trwałych na skutek aktualizacji wyceny 1000.
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7. Odpisane umorzone zobowiązania 400.
8. Koszty sprzedaży 6200.
9. Podatek dochodowy (30% zysku brutto).

10. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 87 200.
11. Przychody ze sprzedaży produktów gotowych 84 000.
12. Koszty zarządu (koszty podstawowej działalności operacyjnej, koszty pro

dukcji, koszty sprzedaży).
13. Wartość sprzedanych surowców w cenie nabycia 8400.
14. Wartość sprzedanych obligacji Skarbu Państwa w cenie nabycia 1800.
15. Odpisy aktualizujące wartość posiadanych zapasów towarów 400.
16. Przychody ze sprzedaży urządzenia produkcyjnego 5000.
17. Dodatnie różnice kursowe powstałe przy spłacie zobowiązań 800.
18. Przychody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa 2400.
19. Wartość początkowa sprzedanego urządzenia produkcyjnego 4800.
20. Naliczone i zapłacone kary z tytułu wad w dostarczonych produktach 100.
21. Wartość netto sprzedanego urządzenia produkcyjnego 4400.
22. Naliczone przez bank odsetki od lokat pieniężnych 600.

Zadanie 8.9
Informacje o osiągniętych przychody i kosztach jednostki „Keta” w bieżącym 
roku przedstawiają się następująco (dane w złotych):

- przychody ze sprzedaży produktów 20 000.
- przychody ze sprzedaży towarów 30 000.
- przychody finansowe 8000.
- pozostałe przychody operacyjne 2000.
- pozostałe koszty operacyjne 1000.
- poniesione koszty przedstawione w układzie rodzajowym 14 000.
- zwiększenie stanu produktów 1000.
- wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 22 000.
- koszty finansowe 2400.
- straty nadzwyczajne 800.
- zyski nadzwyczajne 1400.
- podatek dochodowy 8000.

Do wykonania:
a) na podstawie powyższych informacji dokonać odpowiednich księgowań na 
kontach, b) dokonać odpowiednich przeksięgowań w celu ustalenia wyniku 
finansowego brutto i netto, c) sporządzić rachunek zysków i strat w formie po
równawczej.

Zadanie 8.10
Informacje w osiągniętych przychodach i kosztach jednostki gospodarczej „Ze" 
ta” na koniec roku przedstawiają się następująco (dane w złotych):
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- przychody ze sprzedaży: produktów 7500 zł, towarów 8000, usług 1500,
- przychody finansowe 1500,
- pozostałe przychody operacyjne 500,
- koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży: koszt własny wytworzenia 

sprzedanych produktów 5500, koszty zarządu 750, koszty sprzedaży 400, 
wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 6000,

- koszty finansowe 500,
- pozostałe koszty operacyjne 600,
- straty nadzwyczajne 100,
- zyski nadzwyczajne 350, jag
- podatek dochodowy 2500.

Do wykonania:
a) na podstawie powyższych informacji dokonać odpowiednich księgowań na 
kontach, b) dokonać odpowiednich przeksięgowań w celu ustalenia wyniki fi
nansowego brutto i netto, c) sporządzić rachunek zysków i strat w formie kal
kulacyjnej.

Zadanie 8.11
Proszę przedstawić sposób podziału wyniku finansowego. Zadanie powinno być 
uzupełnione o przedstawienie właściwej ewidencji.

Zalecana literatura:
Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, cz. 1. Wykłady, Warszawa: Diffin, 2003, rozdz. 11.5- 

- 11.7.
Matuszewicz J. i P,, Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowa

nej ustawy o rachunkowości, Warszawa: Finans-Serwis, 2003, rozdz. 11.
Śnieżek E. (red.) Wprowadzenie do rachunkowości, Podręcznik z przykładami, zadaniami 

i testami, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, rozdz. 8.
Winiarska K. (red.) Podstawy rachunkowości, Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekono

miczna, 2006, rozdz. 15.
Rachunkowość 2007. Mini - meritum, Warszawa: ABC & Wolters Kluwer, 2007, rozdz. 8.
Kiziukiewicz T. (red.): Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Euro

pejskiej, cz. I, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005, rozdz. 13, 15.3.



Rozdział IX

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 
ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Po zajęciach student powinien:

• Umieć sporządzić na podstawie wybranych danych bilans, rachunek wyni
ków, rachunek przepływów pieniężnych.

• Znać charakterystykę poszczególnych składników bilansu oraz umieć ocenić 
działalność jednostki na podstawie bilansu.

• Potrafić ocenić działalność jednostki na podstawie rachunku zysków i strat.
• Wiedzieć, które sprawozdania oraz jakich jednostek podlegają obowiązkowi 

badania i ogłaszania.
• Znać zasady wyceny poszczególnych składników bilansu.
• Znać sposób sporządzania rachunku przepływów oraz wiedzieć, w jakich 

okolicznościach to sprawozdanie jest stosowane.
• Umieć ocenić płynność jednostki na podstawie rachunku przepływów pie

niężnych.
• Znać podstawowe wskaźniki stosowane do oceny działalności firmy oraz 

umieć je odpowiednio zinterpretować.

Zadanie 9.1
Proszę uzupełnić poniższe zdania:

Podstawowym sprawozdaniem finansowym jest ................................................ .
który zawiera informacje o z........................................  ekonomicznych wykorzy
stywanych przez jednostkę oraz o ...............................ich finansowania. Podsta
wową zasadą bilansową jest zasada r.......................... b.........................................
wynikająca bezpośrednia z zasady p............................z........................................
księgowego. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej wartość a........................
musi być równa zainwestowanym k.....................................................  czyli każdy
składnik m..........................wymaga sfinansowania w...........................................
lub o................................... kapitałem.
Prezentowane w bilansie aktywa są podzielone na dwie podstawowe grupy: 
a.................................... t................................ i a.............................o.......................
Klasyfikacja tych składników bilansu uwzględnia cel ich . .................................. c0
wpływa na klasyfikację poszczególnych elementów majątku do grup bilansowych. 
Źródła finansowania aktywów to z........................................ i .................................



Rozdział IX. Sprawozdawczość finansowa. Analiza wskaźnikowa 79

w...................................Zgodnie z definicją z......................................... powodują
wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje jednostka i tylko wtedy mogą być ujęte 
w bilansie. K.......................................  w.................................. nie są w sposób
bezpośredni zdefiniowane, tylko poprzez aktywa netto, które rozumie się jako 
„aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania odpowiadające kapitałowi wła
snemu”.

Aktywa bilansu układa się zgodnie z zasadą p......................................... , a pasy
wa według zasady w..........................................  Do aktywów zaliczamy aktywa
trwałe (czyli.................................................................................................................
................................................................................................................................... ) 
oraz aktywa obrotowe (czyli....................................................................................
................................................................................................................................... )• 
Do pasywów zaliczamy kapitał własny (czyli.........................................................

 ) oraz zobowiązania (czyli................  
.................................................................................................................................. )■

Rachunek z................................... i s........................... poprzez porównanie przy
chodów i kosztów dostarcza informacji o w.......................... ir.............................
podmiotu. Rachunek wyników jest natomiast sprawozdaniem porównującym 
P...................................ik....................... , sporządzanym za dany okres. Wynik
jednostki, czyli osiągnięty z................... lub poniesiona s................... Jest wyka
zywana w bilansie w k.............................w............................. jako zysk lub strata
netto. W rachunku wyników przedstawia się wiele składników kosztów i przy
chodów, które dzieli się na następujące kategorie: przychody i koszty podsta
wowej działalności o............................... , przychody i koszty pozostałej działal
ności o......................... , przychody i koszty f..........................., z...........................
1 s.....................  nadzwyczajne koszty z tytułu p.................. d...............................
odroczonego. W rachunku zysków i strat przyjęto zasadę m..................................
zgodnie z którą przychody i koszty, będące efektem zdarzeń gospodarczych, są 
uznawane w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym zdarzenia te miały 
miejsce, a nie w okresie, w którym miał miejsce przepływ środków pieniężnych. 
Uznawanie kosztów w rachunków wyników jest zgodnie z zasadą w...................
k....................... i p.................................Zgodnie z tą zasadą do kosztów danego
okresu można zaliczyć te koszty, które są związane z przychodami tego okresu.

Rachunek p..................................  p........................................ prezentuje realizo
wane w ciągu okresu wp............... i wy.........................netto każdego rodzaju dzia
łalności jednostki. Klasyfikacja działalności w rachunku przepływów pienięż
nych ze względu na zasadę jego sporządzania, czyli zasadę k................................
jest odmienna od przyjętej w rachunku wyników.
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W rachunku przepływów pieniężnych wyróżnia się trzy rodzaje działalności, 
tj.: działalność o....................................... , działalność f....................................oraz
działalność i..................................Rachunek tego typu sporządza się w celu uzy
skania informacji nt. źródeł pochodzenia g.................... , kierunków wykorzystania
g........................  i lokowania jej nadwyżek oraz wykazania, czy wynik finanso
wy przedstawiony w r.......................  z............................... i s...............................
znajduje odzwierciedlenie w ś........................... p........................ netto. Rachu
nek przepływów pieniężnych może być sporządzony dwoma metodami, tj. me
todą b................................. lub p.............................................., wybór zależny jest
od kierownika danej jednostki. Wymienione metody sporządzania rachunku 
przepływów pieniężnych różnią się tylko sposobem prezentacji przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

Metoda bezpośrednia prezentuje w ramach działalności operacyjnej podsta
wowe tytuły wp................................. i wy.............................. środków pienięż
nych (w szczególności z tytułu: wpływów od odbiorców, płatności z tytułu do
staw, płatności dla oraz w imieniu pracowników); kwoty te są zagregowane do 
kwoty przepływów netto z działalności operacyjnej. Metoda pośrednia przyj
muje za punkt wyjścia w.................  f..................................... netto, który jest ko
rygowany o pozycje wpływające lub nie wpływające na zmiany w wielkości 
gotówki w jednostce oraz o wynik działalności pozaoperacyjnej. Należy zazna
czyć, iż w rachunku przepływów pieniężnych nie ujmuje się wpływów i wydat
ków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży ś................... p..........................

W rachunku wyników poprzez porównanie przychodów i kosztów uzyskuje się 
informacje o wysokości osiągniętego z......................................... lub poniesionej
s............................... Wynik finansowy netto, czyli z..................... lub s.................
jest składnikiem k...............................w...................................... przedstawionych
w p................................bilansu. Zestawienie z.........................  wk.....................
własnym przedstawia tytuł zwiększeń lub zmniejszeń poszczególnych składni
ków kapitałów własnych, w b.....................  zaś jest przedstawiona ich wielkość
na początek i koniec okresu. Rachunek p............................... pieniężnych przed
stawia źródła pozyskania ś..........................  p....................... oraz strumienie ich
w....................... , natomiast w bilansie stan ś............................ ............................
jest wykazywany na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Integralną częścią sprawozdania finansowego jest i...........................................
d..................................... , która jest uzupełnieniem danych (informacji) zawartych
w podstawowych s................................... i umożliwia właściwie odczytanie spra
wozdań przez z.................................. u..............................Informacja dodatkowa
obejmuje dwie części: w do s......................  f.............................(zawierające dane
formalne o jednostce, tj. nazwa, miejsce siedziby oraz oświadczenie Zarządu 
o kontynuacji lub braku kontynuacji działalności), oraz . ....................................
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i.................................... i o.................................  składającą się z dwóch części, tj.
1.................................... i o................................. Dodatkowe informacje i obja
śnienia dotyczą pozycji bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian 
w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, są niezbędne do 
zrozumienia sprawozdań finansowych, spełniając rolę objaśniającą.

Zestawienie z......................... w k...........................w.............................  obejmuje
informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału w......................... za
bieżący i p......................................okres sprawozdawczy, a stanowi uzupełniające
sprawozdanie w stosunku do b......................... oraz r..................... z....................
i s.................................  Sprawozdanie to jest obowiązkowe dla jednostek, które
są zobligowane do corocznego ogłaszania i badania sprawozdań finansowych.

Zadanie 9.2
Proszę sprawdzić, gdzie można znaleźć wzory różnych sprawozdań finansowych?

Zadanie 9.3
Kapitał podstawowy spółki „Ceta” na dzień 31.12.2007 roku wynosi 300 000 zł, 
kapitał zapasowy 150 000 zł, należne wpłaty na kapitał podstawowy 50 000 zł 
(wielkość „ - „). Ponadto spółka zaciągnęła kredyt w banku na kwotę 40 000 zł 
(termin spłaty 18 miesięcy) oraz wystawiła weksel własny na 10 000 zł (termin 
wykupu 6 miesięcy), udzieliła również jednostce zależnej pożyczki w wysokości 
30 000 zł (termin spłaty 16 miesięcy). Spółka ma środki trwałe o wartości 
125 000 zł, pozostała część aktywów trwałych, które w całości stanowią 60% 
kapitału własnego przypada w równych częściach na licencje oraz udziały 
w jednostkach powiązanych. Aktywa obrotowe składają się w 40% z należności, 
w 25% materiałów, 15% z akcji w jednostkach powiązanych, w 5% ze środków 
w banku, w 5% ze środków pieniężnych w kasie, w 5% z produktów gotowych 
i w 5% z weksli (termin wykupu 60 dni). Spółka „Ceta” w 2007 roku uzyskała 
stratę z prowadzonej działalności, która wyniosła 50 000 zł.

Do wykonania:
na podstawie danych przygotować bilans spółki „Ceta” na 31.12.2007 roku, 
pamiętając o zasadzie płynności i wymagalności.

Zadanie 9.4
Na podstawie poniżej podanych informacji, proszę sporządzić dla spółki „Delta” 
bilans zamykający rok obrotowy oraz rachunek zysków i strat w odpowiedniej 
formie. Dane w złotych:

środki trwałe (wartość początkowa) 36 000,
zwiększenie stanu towaru 400, 
zapłacony podatek VAT 80,

~ materiały 3600.
dotychczasowe umorzenie środków trwałych 5000,
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- suma kosztów według rodzaju 5400,
- przychody netto ze sprzedaży produktów 6000,
- produkty gotowe 1200,
- zwiększenie stanu produktów 200,
- podatek dochody od osób prawnych (30% zysku brutto),
- przychody netto ze sprzedaży zbędnych opakowań 160,
- wartość sprzedanych opakowań w cenie nabycia 180,
- kapitał podstawowy ???
- udzielona pożyczka 2200,
- należności od pracowników 400,
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1400,
- ujemne różnice kursowe 20,
- zakupiony znak towarowy 1000,
- zmniejszenie stanu produkcji w toku 100,
- emisja ze sprzedaży akcji własnych 1200,
- półprodukty 8400,
- otrzymane od kontrahentów kary umowne z tytułu niedostarczenia materia

łów na czas 120,
- akcje obce przeznaczone do obrotu 2400,
- weksle obce (termin wykupu 2 tygodnie) 320,
- wkład wycofany przez wspólnika 600,
- odpisy aktualizujące wartość należności 300,
- przychody ze sprzedaży akcji 280,
- wartość według ceny zakupu sprzedanych akcji 240,
- naliczone i otrzymane odsetki od lokat długoterminowych 160,
- zobowiązania z tytułu emisji własnych obligacji krótkoterminowych 600,
- rachunek bankowy 4400,
- otrzymano w darowiźnie niskocenny środek trwały, amortyzowany w całości 

w momencie przyjęcia do użytkowania 1200 (Pozostałe przychody operacyjne),
- należne wpłaty n kapitał podstawowy 800 (wartość „-”),
- zobowiązania z tytułu podatków 1600,
- wartość zlikwidowanej maszyny produkcyjnej 260 (Pozostałe koszty opera

cyjne + korekta),
- dotychczasowe zużycie zlikwidowanej maszyny produkcyjnej 180.

Zadanie 9.5

Na podstawie poniższych danych dotyczących spółki „Vega” na dzień 
31.12.2007 roku, proszę sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat w od
powiedniej formie. Dane zostały podane w złotych:

- środki trwałe o wartości początkowej 54 000,
- umorzenie środków trwałych 12 000,
- papiery wartościowe: długoterminowe 1000, przeznaczone do obrotu 1400,
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- długoterminowe lokaty w obcych jednostkach 10 000,
- nabyte licencje 2000,
- materiały 10 000,
- produkty gotowe 8000,
- towary 6000.
- rozrachunki: należności od odbiorców 4000, zobowiązania wobec dostaw

ców 8000,
- zobowiązania wekslowe 3200,
- roszczenia spome 200,
- środki pieniężne: w kasie 2000, w banku 18 000,
- koszty przyszłych okresów (czynne 600),
- premia ze sprzedaży akcji 2000,
- nierozliczony z lat ubiegłych zysk 10 000,
- kapitał zapasowy (stworzony ustawowo) 6000,
- długoterminowe kredytu bankowe 24 000,
- rezerwy na należności nieosiągalne 2000.
Ponadto wiadomo, iż spółka poniosła następujące koszty i osiągnęła następujące 
przychody:
- przychody ze sprzedaży produktów 18 000,
- przychody ze sprzedaży towarów 10 000,
- koszt wytworzenia produktów 13 000,
- koszty zarządu 1000,
- koszty handlowe 400,
- wartość towarów w cenie nabycia 7400,
- przychody finansowe 3200,
- koszty finansowe 600,
- straty nadzwyczajne 1600,
~ zyski nadzwyczajne 1200,
- podatek dochodowy 3400.

Zadanie 9.6
Proszę sprawdzić, jakie informacje zawiera „wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego”, oraz jakie treści zawierają „dodatkowe informacje i objaśnienia”.

Zadanie 9.7
Proszę wyjaśnić, co to jest inwentaryzacja oraz proszę podać, jakie obowiązują 
terminy przeprowadzania inwentaryzacji. Proszę również wyjaśnić, na czym 
Polega inwentaryzacja w drodze: spisu z natury, uzgodnienia sald oraz porów
nania danych księgowych z dokumentacją i weryfikacji realnej wartości po
szczególnych składników.
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Zadanie 9.8
Proszę uzupełnić wzór Rachunku Przepływów Pieniężnych9.
Działalność o........................................................
Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia
W.......................................
W.......................................

W............................. f............................
n.............................
Korekty

Przepływy pieniężne netto z dz....................................... o..............................................
Działalność i........................................................
W..........................................................................
W..........................................................................

Przepływy pieniężne netto z dz..............................................
i.....................................................

Działalność f......................................................
W.........................................................................
W.........................................................................

Przepływy pieniężne netto z dz........................................................
f....................................................
Razem p............................................p................................................
n........................................................

Zmiana stanu środków pieniężnych = 
= środki pieniężna na koniec okresu 

środki pieniężne na początek okresu

Zadanie 9.9
W spółce z o.o. wykazano w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w informa
cjach dodatkowych następujące dane (w złotych):
- zysk netto 12 000,
- amortyzacja 6000,
- zwiększenie stanu zapasów 4200,
- zmniejszenie stanu należności 600,
- wzrost zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostaw 300,
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych 240,
- sprzedaż rzeczowego majątku trwałego 1200,
- nabycie akcji 6000,
- zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego 1200,
- spłata krótkoterminowego kredytu bankowego 3450,
- wypłata z tytułu udziału w zyskach 300,
- wpływy z emisji akcji 900,
- środki pieniężne na początek roku obrotowego 1200,
- środki na koniec roku obrotowego 8910.

9 Rachunek przepływów pieniężnych przygotowano na podstawie: Śnieżek E., (Oprowadzenie-, 
op. cit., s. 356.
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Do wykonania:
a) na podstawie powyższych informacji sporządzić rachunek przepływów środ
ków pieniężnych, dzieląc podane dane na odpowiednie grupy: działalność ope
racyjna, inwestycyjna i finansowa, b) spróbować ocenić działalność jednostki.
Zadanie 9.10
Proszę przedstawić, na czym polega badanie, zatwierdzanie i publikowanie 
sprawozdań finansowych? Które jednostki są zobowiązane do wykonywania 
wymienionych czynności?
Zadanie 9.11
Etapem kończącym dany rok obrotowy jest analiza sytuacji majątkowej, finan
sowej oraz ocena wyniku finansowego i rentowności danej jednostki. Analizę 
sytuacji można podzielić na: analizę wstępną (związaną z czytaniem poszcze
gólnych sprawozdań finansowych,), analizę poziomą (czyli porównawczą), 
analizę pionową (czyli strukturalną) oraz ustanie współczynników i dokonanie 
ich interpretacji.
Analiza wstępna bilansu umożliwia znalezienie odpowiedzi na następujące 
pytania:
- Ile wynoszą aktywa t...................... i o......................  oraz które są dominujące?
- Jakie zostały zaangażowane kapitały w..................... i o................................ oraz

co się na nie składa?
-Na jaki okres zostały zaangażowane kapitały oraz jacy są główni w..................

jednostki?
-Jak kształtują się r........................................... ', czyli n.........................................

i z.............................. , czy istniejąjakieś długi p..................................................?
- Jaki jest stan i struktura z................................ ?

Analiza wstępna rachunku wyników pozwala na udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:
-Jakie uzyskano kwoty p.................................. ze sprzedaży p..............................

t....................................... i u............................ ?
- Jakie były źródła i kwoty p.....
-Jakie były źródła i kwoty p.....

i k............................................o

oraz f................................. ?
P................................................
.......................... 9

- Jakie były obciążenia w..........................................f.............
-Jak kształtują się wyniki o.....................................................

ności g............................. , a także wynik b......................i n

..... ?
na działal-
..... ?

Analiza pozioma polega na zbadaniu, jak zmieniły się poszczególne składniki 
sprawozdań w danym okresie w stosunku do okresu poprzedniego. Tak ustalone 
znńany można przedstawić jako wielkości a........................................................... .
Jak i p............................................ Analiza pozioma może również być związana
z analizą relacji między poszczególnymi składnikami aktywów i pasywów.
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Analiza pionowa związana jest z ustaleniem udziału procentowego poszczegól
nych składników sprawozdań finansowych w danym roku.
Analiza wskaźnikowa polega na ustaleniu relacji pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami ekonomicznymi. Najczęściej wyróżnia się następujące grupy 
wskaźników, tj.: wskaźniki z............................., wskaźniki p................................ ,
wskaźniki r.................................................... oraz wskaźniki o.............................
Zadanie 9.12
Proszę poszukać w literaturze fachowej wskaźników, które są wykorzystywane 
do oceny działalności różnych podmiotów.
Zadanie 9.13
Proszę sprawdzić w Ustawie o rachunkowości, jakie są zasady wyceny poszcze
gólnych składników aktywów i pasywów. Który artykuł ustawy szczegółowo 
normuje tę kwestię? Pomocna powinna być tabela poniżej:

Składnik aktywów lub pasywów Sposób wyceny w bilansie
Środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne
Środki trwałe w budowie
Udziały w innych podmiotach
Pozostałe inwestycje należące do aktywów 
trwałych
Inwestycje krótkoterminowe
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Należności i udzielone pożyczki 
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe
Rezerwy
Środki pieniężne
Kapitały
Pozostałe aktywa i pasywa
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Rozdział X

PODSUMOWANIE 
PRZYKŁADOWE TESTY

Test 1

Proszę przeczytać uważnie wszystkie pytania oraz wybrać wszystkie możliwe 
prawidłowe odpowiedzi (może być ich kilka, zawsze przynajmniej jedna jest 
prawidłowa).

1. Zasada memoriałowa:
a) przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie 

ich wystąpienia, a nie momencie wpływu bądź wydatku pieniężnego,
b) przychody i koszty są ujmowane w momencie wpływu bądź wydatku pie

niężnego,
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

2. Operacja gospodarcza powoduje zmiany:
a) w strukturze aktywów, nie zmieniając całkowitej sumy bilansowej,
b) w strukturze pasywów, zmieniając całkowitą sumę bilansową,
c) w aktywach i pasywach, nie zmieniając całkowitej sumy pasywów,
d) w aktywach i pasywach, zmieniając całkowita sumę bilansową,

3. Do kont podstawowych mogą być prowadzone konta pomocnicze, szczegól
nym rodzajem takiego konta jest konto.............................................................
np.:....................................

4. Storno czerwone:
a) jest sposobem poprawiania błędów księgowych,
b) powoduje sztuczne zwiększenie obrotów na koncie,
c) pozwala na zachowanie prawidłowości obrotów, tzn. nie powoduje sztu

cznego zwiększenia obrotów,
c) zwane jest inaczej parafką.

5. Proszę podać dwa przykłady kont syntetycznych:
1......

..................................................................................................................................................................................................................5

2.......................................................................................

Wartości niematerialne i prawne:
a) są elementem aktywów obrotowych,
b) to np. należności od jakiś jednostek prawnych,
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c) to składniki majątku w stosunku do których nie wyznacza się amortyzacji,
d) nigdy nie są składnikiem kapitału w firmie,
e) żadna z powyższych informacji.

7. Ujemna wartość firmy:
a) występuje, gdy cena nabycia firmy jest niższa od wartości aktywów firmy 

pomniejszonej ojej zobowiązania,
b) występuje, gdy cena nabycia firmy jest wyższa od wartości aktywów fir

my pomniejszonej o jej zobowiązania,
c) jest składnikiem aktywów,
d) jest składnikiem pasywów.

8. Jak funkcjonuje konto "Rozrachunki”?
Proszę opisać to na koncie poniżej (N - należności, Z - zobowiązania). 
Proszę podać dwa przykłady kont rozrachunków, które mogą dotyczyć firmy.

Rozrachunki
- Sp. Dt .......
- zwiększenie
- Sk. Dt.........

- Sp. Ct..........
- zwiększenie
- Sk. Ct ........

1........................................................................
2........................................................................

9. Saldo debetowe konta „Rozliczenie zakupu”:
a) określa się jako „Dostawy w drodze”,
b) określa się jako „Dostawy niefakturowane”,
c) związane jest z tym, że firma otrzymała już fakturę, ale jeszcze nie 

otrzymała (nie przyjęła) dostawy,
d) związane jest z tym, że firma nie otrzymała jeszcze faktury, ale już przy

jęła dostawy,
e) jest elementem pasywów,
f) jest elementem aktywów,
g) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

10. Proszę zaznaczyć konta z układu rodzajowego kosztów:
a) amortyzacja,
b) sprzedaż wyrobów gotowych,
c) wynagrodzenia (płace),
d) usługi obce,
e) koszty wydziałowe,
f) umorzenie środków trwałych,
g) koszty ogólnozakładowe,
d) zużycie materiałów i energii,
e) koszty zakupu,
f) sprzedaż usług,
g) koszty sprzedaży.
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11. Przychody przyszłych okresów:
a) mają miejsce, gdy przychody (wpływy) danego okresu wyprzedzają 

świadczenia, które zostaną wykonane w następnych okresach,
b) rejestrowane są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 

(„przychody przyszłych okresów”) oraz wykazywane po stronie aktywów 
w bilansie,

c) np. wydatek z tytułu zakupu prenumeraty czasopism za rok z góry.

12. Koszty przyszłych okresów:
a) są to wydatki poniesione w danym okresie, ale dotyczące przyszłych okre

sów,
b) dotyczą tylko oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki 

i stanowią zawsze zobowiązanie,
c) dotyczą świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki lub kosztów mo

gących powstać w przyszłości.

13. Czynne rozliczenia międzyokresowe to np.: ..................................................

Są zapisywane w bilansie jako element .............................................................

14. Co stanowi podstawę ustalenia wartości początkowej środków trwałych 
(proszę podać dwa przykłady):
1.........................................................................'..............................
2........................................................................................................

15. Proszę wymienić dwa źródła finansowania aktywów:
1........................................................................................................
2........................................................................................................

16. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczamy:
a) wpływy ze sprzedaży środków trwałych,
b) otrzymane kary i grzywny,
c) odpisane należności przedawnione, umorzone lub nieściągalne,
d) odsetki od otrzymanych pożyczek i zobowiązań,
e) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych,
f) odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych.

17. Rachunek wyników:
a) dostarcza informacji na temat majątku i źródeł finansowania przedsię

biorstwa,
b) pokazuje, jakie czynniki wpłynęły na ukształtowanie się zysku bądź 

straty w przedsiębiorstwie,
c) dostarcza informacji na temat płynności finansowej w firmie,
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d) sporządzony w wariancie porównawczym przedstawia koszty według ro
dzajów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów (przy czym ta zmiana 
jest wykazywana w grupie „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi”),

e) sporządzony w wariancie kalkulacyjnym - na koszt sprzedanych produk
tów składa się: koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprze
daży, koszty ogólne zarządu oraz korekta zmiany stanu produktów.

18. Proszę dokonać dekretacji poniżej wymienionych operacji:

Treść operacji Dt Ct
Zakupiono materiały (przyjęto je do maga
zynu; zapłata w późniejszym terminie)
Pobrano gotówkę z kasy do banku
Wartość zużycia środków trwałych
Wypłacono z kasy płace pracownikom
Spłacono zobowiązanie wobec dostawców 
przelewem bankowym
Sprzedano za gotówkę usługę (zapłata 
nastąpi za 30 dni)

Test 2
Proszę przeczytać uważnie wszystkie pytania oraz wybrać wszystkie możliwe 
prawidłowe odpowiedzi (może być ich kilka, zawsze przynajmniej jedna jest 
prawidłowa).

1. Zasada kasowa:
a) przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie 

ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu bądź wydatku pieniężnego,
b) przychody i koszty są ujmowane w momencie wpływu bądź wydatku pie

niężnego,
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

2. Operacja gospodarcza powoduje zmiany:
a) w strukturze aktywów, nie zmieniając całkowitej sumy bilansowej,
b) w strukturze pasywów, zmieniając całkowitą sumę bilansową,
c) w aktywach i pasywach, nie zmieniając całkowitej sumy pasywów,
d) w aktywach i pasywach, zmieniając całkowitą sumę bilansową.

3. Do kont podstawowych mogą być prowadzone konta pomocnicze, szczegól
nym rodzajem takiego konta jest konto............................................................... ,
np.........................................................

4. Storno czarne
a) jest sposobem poprawiania błędów księgowych,
b) powoduje sztuczne zwiększenie obrotów na koncie,
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c) pozwala na zachowanie prawidłowości obrotów, tzn. nie powoduje zwięk
szenia sztucznego obrotów,

d) zwane jest inaczej parafką.

5. Podaj dwa przykłady kont, do których prowadzona może być analityka
1...........................................................
2...........................................................

6. Wartości niematerialne i prawne
a) są elementem zobowiązań,
b) to np. należności od jakiś jednostek prawnych,
c) to składniki majątku w stosunku, do których nie wyznacza się amortyzacji,
d) nigdy nie są składnikiem kapitału w firmie,
e) żadna z powyższych informacji.

7. Dodatnia wartość firmy:
a) występuje, gdy cena nabycia firmy jest niższa od wartości aktywów firmy 

pomniejszonej ojej zobowiązania,
b) występuje, gdy cena nabycia firmy jest wyższa od wartości aktywów fir

my pomniejszonej ojej zobowiązania,
c) jest składnikiem aktywów,
d) jest składnikiem pasywów.

8. Jak funkcjonuje konto "Rozrachunki”?
Proszę opisać to na koncie poniżej. (N - należności, Z - zobowiązania)
Proszę podać dwa przykłady rozrachunków, które mogą dotyczyć firmy.

Rozrachunki
- Sp. Dt .......
- zwiększenie
- Sk. Dt.........

- Sp. Ct..........
- zwiększenie
- Sk. Ct ........

1......................................................................
2......................................................................

9. Saldo kredytowe konta „Rozliczenie zakupu”
a) to dostawy w drodze,
b) to dostawy niefakturowane,
c) związane jest z tym, że firma otrzymała już fakturę, ale jeszcze nie otrzy

mała dostawy,
d) związane jest z tym, że firma nie otrzymała jeszcze faktury, ale już przy

jęła dostawy,
e) jest elementem pasywów,
f) jest elementem aktywów,
g) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
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10. Proszę zaznaczyć konta z układu funkcjonalnego kosztów:
a) amortyzacja,
b) sprzedaż wyrobów gotowych,
c) wynagrodzenia (płace),
d) usługi obce,
e) koszty wydziałowe,
f) umorzenie środków trwałych,
g) koszty ogólnozakładowe,
d) zużycie materiałów i energii,
e) koszty zakupu,
f) sprzedaż usług,
g) koszty sprzedaży.

11. Przychody przyszłych okresów:
a) mają miejsce, gdy przychody (wpływy) danego okresu wyprzedzają 

świadczenia, które zostaną wykonane w następnych okresach,
b) są rejestrowane na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 

(„Przychodów przyszłych okresów”) oraz wykazywane po stronie akty
wów w bilansie,

c) to np. wydatek z tytułu czynszu opłaconego za rok z góry.

12. Koszty przyszłych okresów:
a) są to wydatki poniesione w danym okresie ale dotyczące przyszłych okresów,
b) dotyczą tylko oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki 

i stanowią zawsze zobowiązanie,
c) dotyczą świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki lub kosztów mogą

cych powstać w przyszłości.

13. Bierne rozliczenia międzyokresowe, to np.:....................................................

Są zapisywane w bilansie jako.............................................................................

14. Co stanowi podstawę ustalania wartości początkowej wartości niema
terialnych i prawnych (proszę podać dwa przykłady):
1..................................................................................
2..................................................................................

15. Proszę wymienić dwa źródła finansowania aktywów:
1..................................................................................
2..................................................................................

16. Do przychodów finansowych zaliczamy:
a) wpływy ze sprzedaży środków trwałych,
b) otrzymane kary i grzywny,
c) odpisane należności przedawnione, umorzone lub nieściągalne,
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d) odsetki od otrzymanych pożyczek i zobowiązań,
e) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych,
f) odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych.

17. Rachunek wyników
a) dostarcza informacji na temat płynności finansowej w firmie,
b) dostarcza informacji na temat majątku i źródeł finansowania przedsiębior

stwa,
c) pokazuje, jak koszty i przychody wpłynęły na ukształtowanie się zysku 

bądź straty w przedsiębiorstwie,
d) sporządzony w wariancie porównawczym przedstawia koszty według 

miejsca powstania z uwzględnieniem zmiany stanu produktów (przy czym 
ta zmiana jest wykazywana w grupie „Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi”),

e) sporządzony w wariancie kalkulacyjnym - na koszt sprzedanych produk
tów składa się: koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprze
daży oraz koszty ogólne zarządu.

18. Proszę dokonać dekretacji poniżej wymienionych operacji:

Treść operacji Ct Dt
Zakupiono materiały (przyjęto je do ma
gazynu; zapłata w późniejszym terminie)
Pobrano gotówkę banku do kasy
Wartość zużycia środków trwałych
Wypłacono z kasy płace pracownikom
Spłacono zobowiązanie wobec dostaw
ców przelewem bankowym
Sprzedano za gotówkę usługę (zapłata 
nastąpi za 30 dni)

Test 3
Proszę napisać, które zadania Pan(i) wybiera.

Wybieram zadania......................................

Zadanie 1
Jednostka produkcyjna wytwarza dwa różne asortymentowo produkty na pod
stawie różnych zleceń:

zlecenie 1 - plakaty z okazji 100 rocznicy powstania szkoły nr 1: 20 sztuk 
zlecenie 2 - plakaty z okazji 20 rocznicy powstania szkoły nr 2: 5 sztuk
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Koszty przedstawiają się następująco:
ogółem zlecenie 1 zlecenie 2

płace bezpośrednie 11000 5000 6000
materiały bezpośrednie 15000 10000 5000
koszty wydziałowe 3000

Wszystkie wyroby zostały zakończone. Koszty wydziałowe są rozliczane 
w stosunku do materiałów bezpośrednich.

1. Proszę wyznaczyć koszt jednostkowy wytworzenia poszczególnych kartek.
2. Proszę napisać, jaki rodzaj kalkulacji Pan(i) zastosował, dlaczego nie zasto
sował Pan(i) kalkulacji prostej podziałowej.

Zadanie 2
Wartość początkowa środka trwałego wynosi 90 000, roczna stopa amortyzacji 
wynosi 20%, współczynnik podwyższający 1,5. W styczniu br. rozpoczęto wy
znaczanie kwot amortyzacji.

Proszę wyznaczyć roczne kwoty amortyzacji metodą degresywną (we
dług polskich przepisów podatkowych). Czym różni się metoda liniowa od 
metody degresywnej wyznaczania amortyzacji?

Zadanie 3
Pewna spółka na początek okresu sprawozdawczego posiadała zapas materiałów 
w ilości 1000 szt. po 10 zł w jednostkowej cenie nabycia. W ciągu miesiąca 
harmonogram dostaw przedstawiał się następująco: 500 szt. po 15 zł, 400 szt. po 
18 zł i 1200 szt. po 22 zł. Po trzeciej dostawie nastąpił rozchód materiałów 
2000 szt. do procesu produkcyjnego.

Proszę wycenić zapas materiałów według trzech metod, tj.:
a) stałej ceny ewidencyjnej wynoszącej 16 zł,
b) FIFO,
c) ceny przeciętnej.
Proszę odpowiedzieć na pytanie: do czego służy konto „Odchylenia od cen 

ewidencyjnych materiałów”?

Zadanie 4
Na podstawie poniższych informacji proszę sporządzić bilans.
Firma na koniec roku posiada:
- środki trwałe według wartości początkowej 27 000,
- umorzenie środków trwałych 6000,
- papiery wartościowe:

- długoterminowe 500,
- krótkoterminowe 800,

- długoterminowe lokaty w obcych jednostkach 5000,
- nabyte licencje 1000,
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- materiały 5000,
- produkty gotowe 4000,
- koszty przyszłych okresów (czynne) 300,
- premia ze sprzedaży akcji 1000,
- kapitał zapasowy (ustawowy) 3000
- długoterminowe kredyty bankowe 12 000,
- rezerwy na należności 1000,
- zysk netto 3000,
- koszty rodzajowe 25 000,
- koszty zakupu 5000,
- przychody i zrównane z nimi 35 000,
- zyski nadzwyczajne 14 000,
- towary 4000,
- rozrachunki 6000:

- należności od odbiorców.............
- ................................................4000

- zobowiązania wekslowe 1600,
- środki pieniężne 10 000:

- ........................  1000,

Test 4

Proszę napisać, które zadania Pan(i) wybiera.

Wybieram zadania......................................

Zadanie 1
Jednostka gospodarcza produkuje z tych samych surowców i według tego same
go procesu produkcyjnego trzy rodzaje segregatorów szkolnych (mały, duży, 
średni). Liczba wytworzonych jednostek naturalnych oraz współczynniki dla 
nich zostały przedstawione w tabeli.
Całkowite koszty wytworzenia wyniosły 111 000.

1. Proszę skalkulować koszt wytworzenia całkowity i jednostkowy każdego 
z wyrobów.

2. Proszę napisać, jaki rodzaj kalkulacji Pan(i) zastosował (a), dlaczego nie 
zastosował Pan(i) kalkulacji prostej podziałowej?

Wyrób Współczynnik Liczba jednostek naturalnych (w milionach sztuk)
Segregator mały 1 500
Segregator średni 2 700
Segregator duży 3 600



96 Rachunkowość - podstawowe zagadnienia

Zadanie 2
W styczniu 1999 roku rozpoczęto amortyzowanie środka trwałego metodą de
gresywną (według polskich przepisów podatkowych). Wartość początkowa 
środka trwałego 240 000 zł. Stopa amortyzacji według wykazu wynosi 10%, 
współczynnik podwyższający amortyzację wynosi 2.

Proszę wyznaczyć kwoty amortyzacji w poszczególnych latach. Czym 
różni się metoda liniowa od metody degresywnej wyznaczania amortyzacji?

Zadanie 3
Firma Alfa na dzień 1.01.2005 roku posiadała zapas materiałów: 1000 szt. po 
10 zł w jednostkowej cenie nabycia. W okresie od 1.02 do 30.03 2005 roku 
dokonała następujących zakupów:
1. Dostawa: 500 szt. po 15 zł, 2. Dostawa: 400 szt. po 18 zł, 3. Dostawa: 
1200 szt. po 22 zł. Po trzeciej dostawie nastąpił rozchód materiałów 2000 szt.
Proszę wycenić zapas materiałów według:

1. stałej ceny ewidencyjnej 16 zł,
2. ceny przeciętnej,
3. LIFO.
Proszę odpowiedzieć na pytanie: do czego służy konto „Odchylenia od 

cen ewidencyjnych materiałów”?

Zadanie 4
Na podstawie poniższych informacji proszę sporządzić bilans.
Firma na koniec roku posiada (dane w złotych):

- środki trwałe według wartości początkowej 27 000,
- umorzenie środków trwałych 6000,
- papiery wartościowe:

- długoterminowe 500,
- krótkoterminowe 800,

- długoterminowe lokaty w obcych jednostkach 5000,
- nabyte licencje 1000,
- materiały 5000,
- produkty gotowe 4000,
- towary 4000,
- rozrachunki 6000:

- należności od odbiorców............. ,
- ...............................................4000,

- zobowiązania wekslowe 1600,
- środki pieniężne 10 000:

- ..................... 1000, 

- koszty przyszłych okresów (bierne) 300,
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- premia ze sprzedaży akcji 1000,
- kapitał zapasowy (ustawowy) 3000,
- długoterminowe kredyty bankowe 12 000,
- rezerwy na należności 1000,
- zysk netto 3000,
- koszty rodzajowe 25 000,
- przychody i zrównane z nimi 35 000,
- zyski nadzwyczajne 14 000,
- koszty sprzedaży 5000.
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