
Dzień dobry. 

Temat dzisiejszej  lekcji: Ewidencja i rozliczanie kosztów sprzedaży. 

 

Zacznę od przypomnienia, że koszty możemy klasyfikować według różnych kryteriów. 

Te kryteria poznaliście już też innych przedmiotach. Z punktu widzenia rachunkowości 

wyodrębniliśmy te najważniejsze na podstawie tabeli  ze strony 418-19 podręcznika. 

Z naszego punktu widzenia najważniejszy jest układ rodzajowy kosztów (rodzaj poniesionych 

nakładów)ponieważ większość sporządzanych przez przedsiębiorstwo sprawozdań (do instytucji 

publiczno prawnych) wymaga podania informacji właśnie w takim układzie.  

Oczywiście o wyborze rodzaju i ilości układów kosztów do ich ewidencji w danej firmie decyduje 

samo przedsiębiorstwo w zależności od potrzeb informacyjnych. Jednak układ rodzajowy kosztów 

jest w miarę stały.  Podejmując decyzję o prowadzeniu ewidencji w drugim układzie kosztów,  można  

sobie pozwolić na trochę dowolności i wybrać z pozostałych kryteriów takie pozycje jakie dostarczą 

nam właściwych dla nas informacji. 

Na naszym poziomie wiedzy o kontach otwieranych w drugim układzie kosztów decydować będzie 

zawsze treść podanych operacji gospodarczych do zaksięgowania w zadaniach. 

Wiem, że przy rozwiązywaniu zadań problemem bywa czasem podjęcie przez Was decyzji do której 

pozycji zaliczyć dany koszt. 

Kierujmy się więc wskazówkami: 

- Kosztami produkcji (działalności podstawowej) -  są zawsze koszty określane  w operacji  

  gospodarczej jako „bezpośrednie”, 

- Kosztami wydziałowymi - są  pozycje w których pojawi się określenie „wydziałowe”, 

- Koszty działalności pomocniczej - występują wówczas, gdy zostanie to powiedziane w informacji  

  przed treścią operacji  gospodarczych  lub wymienione jako oddzielny podpunkt w treści operacji , 

- Koszty zarządu – to koszty dotyczące  nie tylko zarządu ale firmy jako całości określane również  

  jako koszty ogólnozakładowe. 

                   

Z dzisiejszego tematu lekcji  chciałabym prosić o zapamiętanie informacji -  jakie koszty możemy 

zaliczyć do kosztów sprzedaży. Będą nimi tylko te, które wiążą się ze sprzedażą. Na przykład koszty 

transportu – możemy zaliczać do kosztów sprzedaży lub zakupu – w zależności od tego co było 

przewożone (czy zakupione materiały do naszego magazynu, czy sprzedane wyroby z naszego 

magazynu).   

Patrząc na  ewidencję kosztów sprzedaży na schemacie 17.11 na stronie 471 podręcznika proszę na 

razie przeanalizować tylko tę część schematu która dotyczy debetowej strony konta Koszty 

sprzedaży. Ich rozliczaniem będziemy się zajmować w następnych partiach materiału, przy 

księgowym ustalaniu wyniku finansowego. 

W ramach ćwiczeń z przerobionym materiałem proszę o zaksięgowanie operacji  od 1 do 20 zadania 

14.11 ze zbioru zadań.  

Uwagi do zadania: 

- op. 4 – otwieramy RMK koszty zakupu, 

- op.7 – dokumentem księgowym powinna być sama polisa lub PK, na podstawie których księgujemy  

              powstanie zobowiazań, w przypadku WB operacja 10 nie ma sensu, 

 - op. 16 – 20 – można zaksięgować łącznymi wartościami nie zapominając o przeksięgowaniu 

              wynagrodzeń brutto w układ funcjonalny kosztów. 



Przy jutrzejszym temacie lekcji podam poprawną dekretację do tych operacji. 

 

 

Miłej pracy 

Pozdrawiam - DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


