
Zadnie 1 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „Otello” sp. z o.o. ul. Cicha 12 21-678 Pińczów rozpoczęło 

działalność 01 grudnia 200X, posiadając towary o wartości 25 000,- środki trwałe o wartości 

11 000,- środki na rachunku bankowym 20 000,- oraz gotówkę w kasie 2000,-. Kapitał 

udziałowy firmy wynosił 50 000,- pozostała część została sfinansowana kredytem bankowym. 

 

Operacje gospodarcze w grudniu: 

1 Rachunek za zakupiony i przyjęty do użytkowania program komputerowy 4000,- 

2 Wb uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy 4000,- 

3 Wz rozchód z magazynu sprzedanych towarów   12 000,- 

4 Rachunek dla odbiorcy za sprzedane towary    17 000,- 

5 Wb spłata z rachunku bankowego raty kredytu bankowego 2 000,- 

6 KP przyjęto gotówkę od odbiorcy w ramach regulacji należności 17 000,- 

7 Rachunek od wykonawcy za malowanie pomieszczeń sklepu 500,- 

8 PK przeksięgowanie kont wynikowych 

 

 

POLECENIA 

1 Sporządź bilans otwarcia 

2 Otworz konta 

3 Zaksięguj podane operacje gospodarcze 

4 Sporządź zestawienie obrotów i sald w formie uproszczonej 

5 Określ rodzaj operacji gospodarczych. 

6 Zamknij konta księgowe 

  

 

Zadanie 2 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „Mario” sp. z o.o. ul. Warszawska 11; 21-789 Adamów 

rozpoczęło działalność 01 grudnia 200X, posiadając materiały o wartości 2 000,- środki 

trwałe o wartości 15 000,- środki na rachunku bankowym 23 000,- oraz gotówkę w kasie             

1 000,-towary o wartości 17 000,-. Kapitał udziałowy firmy wynosił 55 000,-kredyt bankowy 

5 000,- pozostała część została sfinansowana zobowiązaniami wobec dostawcy. 

 

Operacje gospodarcze w grudniu: 

1 Rachunek za zakupiony i przyjęty do użytkowania Srodek trwały 14000,- 

2 Rachunek od wykonawcy za remont drzwi w sklepie 300,- 

3 KW uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy 2000,- 

4 Wz rozchód z magazynu sprzedanych towarów   13 000,- 

5 Rachunek dla odbiorcy za sprzedane towary    18 000,- dbiorca wręczył czek 

6 Wb spłata z rachunku bankowego raty kredytu bankowego 3 000,- 

7 KP podjęto środki pieniężne z rachunku bankowego do kasy 1 500,- 

8 PK przeksięgowanie kont wynikowych 

 

 

POLECENIA 

1 Sporządź bilans otwarcia 

2 Otworz konta 

3 Zaksięguj podane operacje gospodarcze 

4 Sporządź zestawienie obrotów i sald w formie uproszczonej 

5 Określ rodzaj operacji gospodarczych. 

6 Zamknij konta księgowe 

 


