
Dzień dobry, 

Dzisiejszy temat lekcji :  Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej. 

Na początek rozwiązanie zadania 17.45: 

Salda początkowe kont: 

Produkcja pomocnicza         28 950,-                                            

– energetyka                          19 000,- 

 -  wydział remontowy            9 950,- 

Operacje gospodarcze: 

1. PK – przeksięgowanie na koniec okresu obrachunkowego kosztów wydziału energetycznego 

19 000,- / 8 000 KWh = 2,375  - koszt jednej kilowatogodziny 

Rozdzielnik kosztów energetyki: 

wydział remontowy –        2,375 x 1 200 KWh =   2 850,- 

produkcja podstawowa – 2,375 x  6 000 KWh = 14 250,- 

koszty  zarządu –                2,375 x     800 KWh =   1 900,- 

razem                                                                          19 000,- 

dekretacja: 

Prodkukcja pomocnicza – wyział remontowy (Dt) / Produkcja pomocnicza – energetyka (Ct)    2 850,- 

Produkcja podstawowa (Dt) /                                       Produkcja pomocnicza – energetyka (Ct) 14 250,- 

Koszty zarządu (Dt)  /                                                      Produkcja pomocnicza – energetyka  (Ct)  1 900,- 

 

Proszę zawsze podkreślać dwukrotnie konto rozliczone – na znak jego zbilansowania. Znacznie ułatwi 

to pracę przy późniejszym ustalaniu wyniku finansowego. 

 

2. PK – przeksięgowanie na koniec okresu obrachunkowego kosztów wydziału remontowego 

(9 950,- + 2 850,-) / 2000 rh = 6,40  - koszt jednej roboczogodziny 

Rozdzielnik kosztów wydziału remontowego: 

produkcja podstawowa  -  6,40 x 1760 rh = 11 264,- 

koszty zarządu                  - 6,40 x    240 rh =   1 536,- 

razem                                                                  12 800,-  (9 950,- + 2 850,- ) 

dekretacja: 

Produkcja podstawowa (Dt) / Produkcja pomocnicza – wydział remontowy (Ct)    11 264,- 

Koszty zarządu  (Dt)                / Produkcja pomocnicza – wydział remontowy (Ct)      1 536,- 

Przypominam: konto „Koszty działalności podstawowej” może być  w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym nazywane  -  „Koszty produkcji podstawowej” lub „Koszty produkcji”. 

 

A teraz temat dzisiejszej lekcji. 

Na ten moment proszę zapamiętać, że na koniec okresu obrachunkowego Koszty działalności  

produkcyjnej są rozliczane na koszt wytworzenia wyrobów gotowych i koszt produkcji 

niezakończonej czyli produkcji w toku. 

Podział ten dokonywany jest za pomocą kalkulacji kosztów, która będzie przedmiotem naszej pracy w 

następnym dziale. 

Dekretacja rozliczenia produkcji podstawowej: 

- koszt wytworzenia wyrobów gotowych 

                                                                       Wyroby gotowe / Koszty produkcji podstawowej  

- koszt produkcji niezakończonej  

                                                                    Produkcja w toku / Koszty produkcji podstawowej 



 W ten sposób rozliczamy (bilansujemy, osiągamy saldo „O”) na koniec okresu obrachunkowego na 

koncie Koszty działalności podstwawowej. 

Na podsumowanie dotychczasowej wiedzy,  proszę o rozwiązanie w zeszycie zadania 108 i przesłanie 

do mnnie do 15.05.2020 r. Brak przesłanej pracy w terminie będzie równoznaczny z oceną 

niedostateczną z pracy domowej. 

 

Miłej pracy - DA 

 

 



 


