
Zakłady Produkcyjne”Otex”spółka z o.o.prowadzi działalność gospodarczą polegającą na 
szyciu spódnic damskich. 

Jesteś pracownikim działu ekonomicznego, do twoich zadań należy m.in. sporządzanie 
dowodów obrotu materiałowego/Pz, Rw/ oraz dowodów związanych ze sprzedażą spódnic /Wz , faktura 
Vat/ a także rozliczenia w zakresie podatku Vat. Przedsiębiorstwo by zapewnić ciągłość produkcji, 
powinno utrzymywać zapasy materiałów przez 10 dni. Dla zachowania zdolności finansowania bieżącej 
działalności z własnych środków finansowych przedsiębiorstwo powinno wystawiać faktury sprzedaży 
dla odbiorców spódnic z terminem płatności nie przekraczającym 18 dni. 

Kierownik działu polecił Ci dokonanie oceny gospodarowania zapasami materiałów w latach 
2004, 2005. 

Źródłem informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy są wybrane dane z bilansu i 
rachunku zysków i strat 
W marcu 2006 r. miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze 
• zakupiono na podstawie Fa Vat nr 27/06 z dnia 11 03 2006 r. od Hurtowni „Mix” s.c. 600 mb 

tkaniny wełnianej, którą tego samego dnia przyjęto do magazynu na podstawie dowodu Pz nr 
21/03/06 wg rzeczywistych cen zakupu; 

• 15 03 2006r. wydano do produkcji spódnic na podstawie dowodu Rw nr 45/03/06 400 mb tkaniny 
wełnianej 

• 20 03 2006 r. sprzedano na podstawie Fa VAT nr 28/03/06 P.H. „Janik” 100 szt. spódnic, ich 
rzeczywisty koszt wytworzenia wynosi 120,- cena sprzedaży zawiera 20 % zysku liczonego od 
kosztu wytworzenia, Vat wg stawki podstawowej. 

• W dniu sprzedaży spódnice wydano z magazynu na podstawie dowodu Wz nr 24/03/06 wg 
rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia 

• 28 03 2006 r. uregulowano zobowiązanie przelewem z rachunku bankowego całość zobowiązania 
wobec „Mix”. 

•  
Opracuj projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych zawierający: 
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów z marca 2006 r. 
Wykaz dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z marca 2006 r. 
Zeznanie podatkowe dotyczące VAT za marzec 2006r. 
Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych jakie miały miejsce w marcu 2006 r. 
Ewidencję operacji gospodarczych z marca 2006 r. 
 
Wykonaj prace związane ze sporządzeniem dokumentów księgowych, zeznania podatkowego z 

podatku VAT oraz ewidencje operacji gospodarczych. 
 
 Brakujące dane do sporządzenia dokumentów przyjmij dowolne. 

 
 
Do opracowania projektu wykorzystaj informacje i dane liczbowe, druki dokumentów stanowiące 
załączniki do tego zadania: 
 
Elementy projektu opracuj odręcznie. 
Czas na wykonania zadania wynosi 240 min. 
 

Załącznik nr 1 

Dane firmy 

 Zakłady Produkcyjne „Otex” spółka z o.o. ul. Wieniawskiego 7, 21 -530 Lublin, województwo 
lubelskie,  
NIP 879 247 32 14 
Tel. (81) 774 23 45 
Właściwy urząd skarbowy mieści się w Lublinie, 
Konto: 20 1010 1078 0026 0022 2200 0000 
Osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów jest Anna Kot. 
 
Inne dane 
24 04 2006 r.  złożono deklarację Vat za marzec. 
P.H. „Janik” ul. Cicha 12, 24-500 Opole NIP 456-789-12-13. 
 
 
Salda wybranych kont 



Wyroby gotowe  12 000,- 
Materiały 25 400,- 
Rachunek bieżący  54 000,- 
Rozrachunki z US z tyt. Vat /Vat do odliczenia w marcu/ 2 820,- 
 
 
Wyciąg bankowy                 Nr wyciągu 4/06 za okres 01 03 20056do 31 03 2006 r. 
IBAN PL 20 1010 1078 0026 0022 2200 0000 
Posiadacz rachunku „Otex” spółka z o.o. ul. Wieniawskiego 7, 21 -530 Lublin 
Informacje szczegółowe /opis transakcji/                            
Saldo początkowe 54 000,- 
28 03 2006 r. przelew wychodzący na r-ek 74 3645 6678 3467 0000 3498 6745                        
„Mix” s.c. za Fa VAT 27/06                                      21 960,- 
Saldo końcowe 32 040,- 
 

Wybrane wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat z lat 2004, 2005 

 

Stany kont na dzieńNazwa konta 

 
 

Wykaz wybranych kont „księgi głównej” 

 
Zespół 0 
010 Środki trwałe 
070 Umorzenie środków trwałych 
Konta pozabilansowe 
091Środki trwałe w likwidacji 
092 Środki trwałe dzierżawione 
 
Zespół 1 
101 Kasa 
131 Rachunek bieżący 
 
Zespół 2 
201 Rozrachunki z odbiorcami 
202 Rozrachunki z dostawcami 
221 Vat naliczony i jego rozliczenie 
222 Vat należny i jego rozliczenie 
223 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu Vat 
225 Rozrachunki z budżetem 
226 Rozrachunki z ZUS 
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
245 Rozrachunki z udziałowcami 
 
Zespół 3 
300 Rozliczenie zakupu 
311 Materiały 
 
Zespół 4 
400 Amortyzacja 
401 Zużycie materiałów i energii 
402 Usługi obce 
403 Podatki i opłaty 
406 Wynagrodzenia 
407 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 
409 Pozostałe koszty 
490 Rozliczenie kosztów 



 
Zespół 5 
501 Koszty działalności podstawowej 
530 Koszty działalności pomocniczej 
550 Koszty ogólnozakładowe 
 
 
Zespół  6 
601 Wyroby gotowe 
602 Produkty w toku 
 
Zespół 7 
700 Sprzedaż wyrobów gotowych 
702 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych 
750 przychody finansowe 
751 Koszty finansowe 
760 Pozostałe przychody operacyjne 
761 Pozostałe koszty operacyjne  
 
Zespół 8 
801 Kapitał udziałowy 
802 Kapitał zapasowy 
803 Kapitał rezerwowy 
820 Rozliczenie wyniku finansowego 
860 Wynik finansowy 
 


