
Rachunkowość  -  klasa III f 

Dzień dobry, 

Dzisiejszy temat lekcji: Charakterystyka kosztów układu funkcjonalnego. Pełny wariant kosztów. 

 

Od tego tematu lekcji będziemy już księgowali koszty poniesione przez przedsiębiorstwo  w jednym 

lub w dwóch układach kosztów .  

Ze schematu 17.4 (srt.427) interesują nas na razie tylko operacja 1 i 2. 

Rodzaj zastosowanego przez przedsiębiorstwo sposobu ewidencji kosztów (jeden czy dwa układy) 

zależy od zarządu przedsiębiorstwa. 

Informacja o ilości zastosowanych układów kosztów może być podana w zadanich na trzy rózne 

sposoby: 

1. Poniesiony koszt będzie określony w jednej operacji, a przeniesienie go do ukladu 

fukcjonalnego będzie zawarte w operacji następnej (poparte PK) 

2. W tej samej operacji będzie określony poniesiony koszt i informacja o rozliczeniu go w uklad 

funkcjonalny 

3. W treści operacji będzie określony poniesiony koszt, a sposób jego ewidencji będzie podany 

w poleceniach  na początku lub końcu zadania. W tym przypadku, księgowanie kosztu będzie 

wymagało przeprowadzenia go w jednej operacji w nastepujący sposób: konto 

bilansowe/konto układu rodzajowego oraz Rozliczenie kosztów/konto układu 

funkcjonalnego. 

Jeżeli poniesiony koszt będzie podzielony na  kilka pozycji ukłau funkcjonalnego, jego podziału 

dokonujemy dopiero w układzie fukcjonalnym.  

Proszę pamiętać:  

- koszty układu rodzajowego muszą być RÓWNE wartością kosztom układu funkcjonalnego, 

- koszt -  to wartość netto z faktury (bez VATnaliczonego). 

Od tych tematów lekcji, dla ułatwienia przy rozwiązywaniu zadań, byłoby wskazane nauczenie się 

pozycji układu rodzajowego kosztów na „blachę”. Pozycje układu funkcjonalnego będą zwykle 

podawane w treści operacji w formie rozdzielnika. 

Z ewidencji w REWIZORZE wiecie już,że wszystkie numery kont układu rodzajowego kosztów 

zaczynają się cyfrą „4” , a kont układu funkcjonalnego „5”. Stąd w zadaniach będą one nosiły 

nazwy: zespół 4 lub zespół 5.  

W ramach ćwiczeń proszę o wykonanie zadania 17.12 z podręcznika wraz z poleceniami. Nazwy 

kont układu funkcjonalnego zgodnie z ich wykazem i treściami operacji będą się nazywać: koszty 

działalności produkcyjnej lub po prostu koszty produkcji, koszty wydziałowe , koszty działalności 

pomocniczej. 

 

Rozwiązanie zadań proszę przesyłać do 23.04.2020 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. 

 

Miłej pracy  

Pozdrawiam - DA 
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