
W bieżącym miesiącu PPU Dorato spółka z o.o. ul. Zielona 12, 21-315 Radzyń Podlaski NIP 358-78-45-789 nr 

r-ku bankowego 10 4569 8741 2589 3698 4125 5894 wykonała dwa zlecenia produkcyjne: 

Zlecenie nr 1   5 szt. wyrobów kalermo PKWiU 14.14.25-78.45 

Zlecenie nr 2  10 szt. wyrobów bango PKWiU     12.47.56-78.69 

 

 

 

Koszty produkcji na koncie Koszty działalności produkcyjnej wyniosły 48 000,- w tym  

                                                              Zlecenie nr 1                  zlecenie nr 2 

 Zużycie materiałów                               16 000,-                          24 000,- 

Płace bezpośrednie                                   3 000,-                            5 000,- 

 

Natomiast koszty wydziałowe wyniosły  12 000,- 

 

Otwórz podane konta, wprowadź obroty, oblicz jednostkowy techniczny koszt wytworzenia wyrobów 

kalermo i bango, wiedząc że produkcja wszystkich wyrobów została zakończona, a koszty wydziałowe są 

doliczane do kosztów bezpośrednich proporcjonalnie do płac bezpośrednich.  

Ułóż i zaksięguj definiując treść operacji gospodarczych i wskazując dowody będące podstawą do ich 

zaksięgowania, wiedząc że jednostka przyjęła do magazynu wyroby gotowe, przeprowadziła kalkulację, 

zaksięgowała jej wyniki planowany koszt wytworzenia wynosił odpowiednio dla wyrobu kalermo  4 600,- a dla 

wyrobu bango 3 500,- 

oraz sprzedała 2 szt. kalermo i 1 bango. Ceny jednostkowe sprzedaży netto wynosiły odpowiednio 5 000,-i 

4 000,-  Przedsiębiorstwu Handlowemu Izabella ul. Mickiewicza 10, 21-124 Krosno wystawiając w  dniu 

sprzedaży tj 16 grudnia fakturę 45/2004 płatną przelewem do 16 lutego 2005 r. odbiorca nie uregulował w 

terminie płatności, natomiast przesłał pismo reklamacyjne. Reklamacji nie uznano, skierowano pismo do sądu 

opłacając z rachunku bankowego koszty postępowania sądowego w wysokości zł 150,- Kierownik jednostki 

podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należność w wysokości 80 % należności dochodzonej na 

drodze sądowej. Sąd odrzucił roszczenie odbiorcy zasądzając zwrot należności głównej, kosztów postępowania 

sądowego oraz odsetek za 2 miesiące, stopa odsetek 12 % w skali roku. Odbiorca wpłacił na rachunek bankowy 

kwotę zasądzoną, transakcję rozliczono, rozwiązano odpis 

Sporządź PK do rozliczenia odchyleń przypadających na sprzedane wyroby gotowe oraz Wz. Sporządzone 

dowody oznacz nr księgowym oraz dekretacją. 

 

 

 

W bieżącym miesiącu PPU Sadamo spółka z o.o. ul. Kolorowa 12, 21-315 Radzyń Podlaski NIP 395-78-45-789 

nr r-ku bankowego 10 5896 8741 2589 3698 4125 5894 wykonała dwa zlecenia produkcyjne: 

Zlecenie nr 1   100 szt. wyrobów zeto PKWiU 14.14.25-78.45 

Zlecenie nr 2  150 szt. wyrobów rawo PKWiU     12.47.56-78.69 

 

 

 

Koszty produkcji na koncie Koszty działalności produkcyjnej wyniosły 840 000,- w tym  

                                                              Zlecenie nr 1                  zlecenie nr 2 

 Zuzycie materiałów                               160 000,-                          240 000,- 

Płace bezpośrednie                                 240 000,-                        200 000,- 

 

Natomiast koszty wydziałowe wyniosły  142 800,- 

 

Otwórz podane konta, wprowadź obroty, oblicz jednostkowy techniczny koszt wytworzenia wyrobów, 

wiedząc że produkcja wszystkich wyrobów została zakończona, a koszty wydziałowe są doliczane do kosztów 

bezpośrednich proporcjonalnie do kosztów  bezpośrednich razem.  

Ułóż i zaksięguj definiując treść operacji gospodarczych i wskazując dowody będące podstawą do ich 

zaksięgowania, wiedząc że jednostka przyjęła do magazynu wyroby gotowe, przeprowadziła kalkulację, 

zaksięgowała jej wyniki, planowany koszt wytworzenia wynosił odpowiednio dla wyrobu zeto  4 600,- a dla 

wyrobu rawo 3 400,-oraz sprzedała 20 szt. zeto i 10 rawo. Ceny jednostkowe sprzedaży netto wynosiły 

odpowiednio 5 100,-i 4 200,-  Przedsiębiorstwu Handlowemu Max ul. Mickiewicza 10, 21-124 Krosno 

wystawiając w  dniu sprzedaży tj 16 grudnia fakturę 45/2004 płatną przelewem do 16 stycznia 2005 r. odbiorca 

nie uregulował w terminie płatności, natomiast przesłał pismo reklamacyjne. Reklamacji nie uznano, skierowano 

sprawę do sądu opłacając z rachunku bankowego koszty postępowania sądowego w wysokości zł 150,- 

Kierownik jednostki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należność w wysokości 100 % 

należności dochodzonej na drodze sądowej. Sąd uznał roszczenie odbiorcy. Wystawiono fakturę korygującą oraz 

przyjęto zwrócone przez odbiorcę wyroby gotowe. 

Sporządź PK do  odchyleń przypadających na przyjęte do magazynu  wyroby gotowe oraz PK do 

przeksięgowania kosztów wydziałowych.. Sporządzone dowody oznacz nr księgowym oraz dekretacją. 


