
Rachunkowość  -  klasa III f 

Dzień dobry, 

Dzisiejszy temat lekcji: Rozdzielniki kosztów. 

Tego tematu lekcji nie ma wpodręczniku. Ale jest on rozwinięciem tematu poprzedniego. 

Dotyczy podziału kosztów przenoszonych w układ funkcjonalny, szczególnie składek ZUS 

obciążających pracodawcę i odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów. 

- Składki ZUS  

obciążające pracodawcę liczymy jako określony ustawowo procent od wynagrodzeń brutto (o czym 

wszyscy oczywiście wiedzą). Księgujemy je na Świadczeniach na rzecz pracowników (łączna 

wartość)/Rozrachunkach z ZUS (łączna wartość) . Przenosząc w układ funkcjonalny księgujemy na  

kontach układu funkcjonalnego  otwartych do tego zadania (?) /Rozliczenie kosztów (łączna wartość) 

(?) oznacza, że musimy sporządzić rozdzielnik składek ZUS. Żeby go zrobić musimy znać wartość 

wynagrodzeń brutto przypadających na poszczególne konta układu funkcjonalnego  

Przykład: 

op.1 - LP naliczono miesięczne wynagrodzenia pracowników: 

         a/ produkcji              10 000,- 

         b/ wydziałów              6 000,- 

         c/ zarządu                   3 000,- 

op.2.-  składki ZUS obciążające pracodawcę ( np.20% podstawy naliczania) 

Rozdzielnika skladek ZUS:   k.produkcji  –                          10 000,- x 20%  = 2 000,- 

                                                 k. wydziałowe  -                       6 000,- x 20%  =  1 200,- 

                                                 k. zarządu -                                3 000,-x 20%  =     600,- 

                                                 razem:                                                                     3 800,- 

 Dekretacja: 

op.1 Wynagrodzenia  19 000,-/ Rozrach. Z tyt. wynagrodzeń 19 000,- 

          Koszty produkcji  2 000,- / Rozliczenie kosztów 3 800,- 

          Koszty wydział.    1 200,- 

          Koszty zarządu        600,- 

 

Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na zużyte materały ustalamy licząc najpierw 

wskaźnik narzutu odchyleń a potem ich narzut od wartości wydanych do zużycia materiałów. 

Przykład: Stany początkowe: Materiały -20 000,- Odchylenia – Dt 2 000,- 

op.1 – RW wydano do zużycia materiały: 

             a/ w produkcji            4 000,- 

             b/ w wydziałach         2 000,- 

             c/ w zarządzie             1 000,- 

op. – PK naliczono odchylenia przypadające na zużyte materiały 

       - wskaźnik narzutu odchyleń  2 000,-/20 000,- x 100% = 10% 

Rozdzielnik odchyleń: 

              k. produkcji    4 000,- x  10% = 400,- 

              k. wydział.      2 000,- x  10% = 200,- 

              k. zarządu      1 000,- x   10% = 100,- 

              razem:                                          700,- 

 



Dekretacja:  

op.1 Zużycie materiałów i energii 7 000,-/ OCE 7000,- 

          Koszty produkcji   4 000,- / Rozliczenie kosztów 7 000,- 

          Koszty wydział.     2 000,- 

          Koszty zarządu      1 000,- 

op. 2 Zużycia materiałów i energii 700,- / OCE 700,- 

          Koszty produkcji   400,- / Rozliczenie kosztów 700,- 

          Koszty wydział.     200,- 

          Koszty zarządu      100,- 

PAMIĘTAJMY: jeżeli odchylenia mają charakter „Ct”  operacja 2 będzie księgowana stornem 

czerwonym. 

 

W celu sprawdzenia wiedzy proszę o wykonanie przesłanego ćwiczenia 102  

 

Rozwiązanie zadań proszę przesyłać do 26.04.2020 r. na adres zwrotny:  

ala.dobrzanska@hotmail.com 

Bardzo proszę o samodzielną pracę najlepiej w zeszycie! Zwrotnie prześlę  uwagi i ewentualne 

wyjaśnienia. To zadanie nie będzie oceniane. Ale bardzo proszę o jego wykonanie i przesłanie. 

 

Miłej pracy  

Pozdrawiam - DA 
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