
Dzień dobry, 

Dzisiejszy temat lekcji :Ewidencja i rozliczanie kosztów wydziałowych produkcji i kosztów zarządu . 

 

 Żeby zakończyć temat związany z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów przedstawiam  

rozwiązanie zadania 14.8 

Wariant 1 – ewidencja kosztów tylko na kontach (4) układu rodzajowego. 

op. 1 – Usługi obce/ RMK czynsz                                                   1 100,- 

op. 2 – Świadczenia na rzecz pracowników / RMK ZFŚS             2005,53 

op. 3 – Usługi obce / RMK remont                                                   600,- 

op. 4 – RMK remont , VAT naliczony 1 440,-; 331,20 / Rozrachunki z dostawcami  1 771,20 

op. 5 – Usługi obce / RMK remont                                                  180,- 

op. 6 – RMK ubezpieczenie / Rachunek bankowy                     2 844,- 

 

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 

Wariant 2 -  ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym (4) i (5) 

op.1 – Koszty produkcji / RMK czynsz                                           1 100,- 

op.2 – Koszty produkcji , Koszty zarządu 1720,53; 285,- / RMK ZFŚS  2005,53 

op.3 – Koszty produkcji / RMK remont                                            600,-   

op.4 – Usługi obce; VAT naliczony 1440,-; 331,20 / Rozrachunki z dostawcami  1771,20  

            RMK remont / Rozliczenie kosztów                                 1 440,-  

op.5 – Koszty produkcji / RMK remont                                           180,- 

op.6 – Pozostałe koszty rodzajowe /  Rachunek bankowy      2 844,-   

            RMK ubezpieczenie / Rozliczenie kosztów                     2 844,-                       

    Interpretacja sald końcowych RMK: 

RMK czynsz – saldo Dt -  pozostało do rozliczenia w następnych okresach  – RMK czynne 

RMK ZFŚS – saldo Dt – pozostało do rozliczenia w następnych okresach– RMK czynne 

RMK remont  – saldo „0” -  dokonano rozliczenia  

RMK ubezpieczenie – saldo Dt – pozostało do rozliczenia w następnych okresach – RMK czynne 

 

A teraz nowy temat. 

 

Przystępując do rozliczania kosztów -  rozpoczynamy prace zmierzające do ustalenia rocznego 

wyniku finansowego przedsiębiorstwa i dokonania zamknięcia  rocznego.  

Wiedza w tym zakresie obejmuje kilka następnych  partii materiału. 

 

Chcę Was prosić o przeczytanie z podręcznika tematów o kosztach wydziałowych i kosztach zarządu 

przede wszystkim po to, żebyście mieli świadomość co do nich zaliczamy. Natomiast do zapamiętania 

„na blachę” jest tylko informacja: że koszty wydziałowe podlegają  na koniec okresu 

obrachunkowego (roku) przeksięgowaniu w całości w  koszty działalności podstawowej w 

celu ustalenia rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia. W naszej dalszej pracy ta informacja 

będzie bardzo potrzebna. Dla nas wszystkie koszty wydziałowe będą kosztami uzasadnionymi.  

Na koniec proszę przeanalizować  ze mną zadanie 17.48. 



Wymienione pozycje kosztów zastaną naniesione na konta kosztów zespołu 5 w sposób następujący: 

Koszty działalności produkcyjnej  Dt   -  5000 + 9000 = 14000 

Koszty wydziałowe  Dt  -   4000 + 2000 = 6000 

Koszty zarządu  Dt   - 1500 + 700 = 2200 

Przeksięgowanie kosztów wydziałowych na koniec okresu obrachunkowego będzie polegać na 

wykonaniu księgowania:  

                        Koszty działalności produkcyjnej  (Dt) / Koszty wydziałowe (Ct) – 6000 

Techniczny koszt wytworzenia wyrobów będziewynosił:  14000 + 6000 = 20000 i znajdziemy go na 

koniec  okresu obrachunkowego na debetowej stronie konta Koszty działalności produkcyjnej, 

Całkowity koszt wytworzenia wyrobów będzie wartością wynikową i będzie stanowił sumę kosztów 

działalności podstawowej i kosztów zarządu  20000+2200 = 22200 

Konto „Koszty działalności podstawowej” można również nazywać „Koszty działalności 

produkcyjnej”lub po prostu  „Koszty produkcji”. 

 Tyle na dzisiaj. 

 

Miłej pracy 

Pozdrawiam – DA 

 

Kochana Klaso III F 

Doskonale rozumiem Waszą trudną sytuację i wierzcie mi, że bardzo się staram ograniczyć ilość zadań 

króre dostajecie do zrobienia.  Ale niestety cztery godziny lekcyjne tygodniowo musimy 

przepracować i podstwę programową zrealizować.  Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora pracujemy 

według obowiązującego planu lekcji.  

 Rachunkowość jest przedmiotem praktycznym. Ma Was nauczyć prowadzenia ewidencji księgowej  

w przedsiębiorstwie.  Więc Wasza praca musi  polegać  na rozwiązywaniu zadań. Im więcej ich 

wykonacie tym szybciej zapamiętacie jak to należy robić.Teoria z podręcznika ma Wam przede 

wszystkim pomóc przy rozwiązywaniu zadań praktycznych i tak ją traktujcie. 

 Jeżeli macie pytania i wątpliwości czekam na kontakt. Wiecie przecież, że zawsze chętnie pomagam. 

Może to być również kontakt telefoniczny. Mój numer telefonu jest Wam  znany. 

Niestety, nie wszyscy stosują się do moich apeli o SAMODZIELNĄ pracę i przysyłanie rozwiązań w 

terminie. Rozumiem chwilowe trudności z wywiązaniem się z terminów i nie robię z tego problemu.  

Jednak polecenie o przesyłanie zadań dotyczy wszystkich bez wyjątków. To ja będę je sprawdzać, 

wyjaśniać i oceniać a nie Wy porównując  z pracami kolegów. Ponawiam więc informację, że nie 

przesłanie pracy w terminie będzie oceniane jak  brak pracy domowej czyli 1 i na pewno będzie miało 

wplyw na ocenę roczną z przedmiotu. Dotyczy to rachunkowości i pracowni rachunkowości. 

Pozdrawiam - DA 

  

 

 


