
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Alfa ul. Miła 12 21-400 Stoczek NIP 538-78-45-785 Regon 

412587963, nr rachunku bankowego 10204050-4569-123 wytwarza masowo jednorodne wyroby, 

których jednostkowy planowany techniczny koszt wytworzenia wynosi 300 zł/szt.  

Konto 501 Koszty działalności produkcyjnej – po rozliczeniu kosztów wydziałowych wykazywało 

następujące koszty: 

1. zużycie materiałów        92 800,- 

2. płace bezpośrednie z narzutami  69600,- 

3. koszty wydziałowe  23 200,- 

 

W bieżącym okresie wyprodukowano i przyjęto do magazynu 500 szt. wyrobów gotowych, a w 

przerobie na koniec okresu znajdowało się 200 szt. wykonanych w 40 %. 

 

 

Polecenia do wykonania: 

Ustalić jednostkowy, rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia produktów. 

Ustalić wartość produkcji gotowej i w toku w rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia. 

Zaksięgować przychód wyrobów gotowych do magazynu, rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia 

wyrobów gotowych, odchylenia od cen ewidencyjnych produktów oraz operacje związane ze 

sprzedażą 200 szt. wyrobów gotowych Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu Delfin, wiedząc, 

że jednostkowa cena sprzedaży wynosi 350 zł/szt. i objęta jest 22 % Vatem. Przyjmując  dowolne 

pozostałe dane sporządź dowód Pw i Wz. Zdefiniuj treść operacji, wskazując dowody stanowiące 

podstawę do ich zaksięgowania. Sporządzone dowody opatrz nr księgowym i dekretacją. 

 

 

Spółdzielnia Szklarska „Zwierciadło ul. K. Szymanowskiego 12 21-124 Krosno NIP 231-45-78-369 

Regon 456987123 nr rachunku bankowego 65987412-789-452 produkuje lustra kryształowe, stosując 

ten sam materiał i technologię. W styczniu bieżącego roku spółdzielnia poniosła na działalność koszty 

w wysokości 4 310,-  

W tym: 

Zużycie materiałów 2160,- 

Pozostałe koszty 2150,- 

 W marcu wyprodukowano 150 sztuk luster „L – 10” i 140 sztuk luster „L-20”. Na podstawie pomiaru 

i analizy koszt ów ustalono następujące współczynniki przeliczeniowe: 

Zużycie materiałów 4:6 

Pozostałe koszty 2:4 

Spółdzielnia ewidencjonuje wyroby gotowe wg planowanego kosztu wytworzenia, który dla lustra „L-

10” wynosi zł 10,- a dla lustra „L-20” zł 17,- 

Wyroby sprzedawane są po cenach zbytu wynoszących dla „L-10” zł 15,-a dla „L-20” zł 23,- Wyroby 

objęte są 22 % Vatem. W magazynie nie występował zapas wyrobów gotowych. 

 

Polecenia 

 

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 oraz sprzedała  23 stycznia 20 luster     L-10” oraz 10 szt. luster 

„L-20” Przedsiębiorstwu Handlowemu Anna ul. Mickiewicza 10, 21-124 Krosno wystawiając w tym 

dniu fakturę 45/2004 płatną przelewem do 11 lutego 2004 r. 

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

Sporządzone dowody oznacz nr księgowym oraz dekretacją. 


