
Dzień dobry, 

Dzisiejszy temat lekcji (1): Rozliczenia międzyokresowe kosztów – ćwiczenia. 

Całą część teoretyczną w zakresie RMK już sobie wyjaśniliśmy.  Nie jest to najłatwiejsze zagadnienie. 

Dlatego proszę zrobić ćwiczenie 106, które obejmuje kilka rodzajów RMK. Zgodnie z tym co wcześniej 

ustaliliśmy, dla każdego rodzaju RMK otwieramy nowe konto o charakterze syntetycznym (nie 

będziemy powtarzać zapisu na koncie analitycznym). Nazwa tego konta ma zawierać okreś 

lenie „RMK” oraz rodzaj kosztów, czyli np. RMK czynsz itd. 

Przy otwieraniu kont saldami poczatkowymi pamiętamy, że RMK czynne będą miały salda Dt, RMK 

bierne – salda Ct. Proszę również zwracać uwagę na daty i okresy rozliczenia – ma to znaczenie przy 

ustaleniu wysokości miesięcznych rat kosztów. 

Przy rozwiązywaniu zadania proszę o ustalanie wysokości miesięcznych rat odpisów w koszty 

pisemnie w zeszycie

 
 

Proszę o  przesłanie rozwiązania zadania najpóźniej do 04.05.2020r. Najwygodniejszą formą do 

sprawdzania, tak jak do tej pory, są zdjęcia ze strony Waszych zeszytów. 

A teraz rozwiązanie zadania nr 105: 

Ustalenie planowanej miesięcznej rezerwy kosztów remontu: 

42 000,- / 6 (III i IV kwartał) = 7 000,- 

Op.1 – 4 – księgowania jednakowe –  Koszty produkcji (Dt) - RMK remont (Ct) – 7 000,- 

Op. 5 – Usługi obce (Dt) / Rozrachunki z dostawcami  (Ct) – 45 000,- 

              RMK remont (Dt) / Rozliczenie kosztów (Ct) 45 000,- 

Op. 6 – Rozrachunki z dostawcami (Dt) / Rachunek bieżący (Ct) 45 000,- (saldo poczatkowe Rachunku 

bankowego – X) 

Op. 7 i 8 – księgowania jednakowe – Koszty produkcji (Dt) / RMK remont (Ct) 

Ustalenie kwoty dla operacji 7 i 8: 

7 000 x 4 (lipiec – październik) = 28 000;  45 000 - 28 000 = 17 000 – do rozliczenia listopad grudzień 



czyli miesięczna kwota – 8 500,- 

Przypominam, jeśli  macie pytania i wątpliwości – jestem do dyspozycji 

 

Temat lekcjio (2) – Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu. 

 

Zgodnie z informacjami w podręczniku w tym temacie wracamy do rozliczania zakupu materiałów. 

Dochodzi tylko podział kosztów zakupu na rozliczane w czasie i nierozliczane. Znając zasady ewidencji 

RMK  - tym tematem przypominamy sobie i porządkujemy naszą dotychcasową wiedzę. I znów żeby 

się sprawdzić proszę o wykonanie zadania 17.42 ze strony 458 -9 podręcznika. Uwaga – w ukladzie 

funkcjonalnym kosztów otwieramy zgodnie z treścią operacji konta: Koszty produkcji, Koszty 

wydziałowe i Koszty zarządu. 

Termin wykonania tego zadania to 07.05.2020 r. 

Miłej pracy 

Pozdrawiam - DA 

  

 

 


