Test z działu „Rzeczowe aktywa trwałe”
Sprawdzian z przedmiotu „Rachunkowość handlowa”
Autor: Dorota Zielińska
GRUPA I
I. Podziel środki trwałe w zależności od sposobu wykorzystania.

(3 punkty)

II. Określ poniższe zdania jako F – fałszywe bądź P – prawdziwe

(15 punktów)

1. Przychody powstałe przy likwidacji środka trwałego zaliczamy do przychodów ze
sprzedaży.
2. W każdym przedsiębiorstwie muszą być prowadzone karty szczegółowe i tabele
amortyzacyjne.
3. Przekazując innej jednostce środek trwały w formie aportu należy go wyksięgować z
ewidencji bilansowej.
4. Aktualizację wyceny środków trwałych zarządza Minister Finansów.
5. Środkami trwałymi w budowie mogą być koszty związane, np. z adaptacją środka
trwałego.
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntu wchodzi w skład nieruchomości.
7. Przychody ze sprzedaży środków trwałych zaliczamy do pozostałych przychodów
operacyjnych.
8. Przy nieodpłatnym otrzymaniu środka trwałego jego wartość netto należy zaliczyć do
pozostałych kosztów operacyjnych.
9. Przy zakupie środka trwałego powstają należności od odbiorców.
10. Zużycie moralne środka trwałego może nastąpić na skutek jego uszkodzenia.
11. Metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych może być stosowana do środków
trwałych ulepszonych, darowanych.
12. Środki trwałe własne są objęte ewidencją pozabilansową.
13. Jednostka może sprzedać środek trwały wtedy gdy, np. zmienia profil produkcji.
14. Do kosztów budowy środka trwałego zaliczamy raty kredytu, który został zaciągnięty
na jego budowę.
15. Jednym z założeń metody amortyzacji degresywnej jest zastąpienie tej metody metodą
liniową w dowolnym momencie.
III. Oblicz wynik na likwidacji budynku, jeżeli: koszt rozbiórki wynosił 1900 zł, koszt
transportu materiałów uzyskanych z rozbiórki 200 zł, wartość tych materiałów 2400 zł, a
wartość bieżąca budynku 2200 zł.
(5 punktów)
IV. Oblicz metodą liniową miesięczną i roczną amortyzację mając dane:
Wp = 15000
a% = 10%
współczynnik przyspieszonej amortyzacji = 3

(5 punktów)

Test z działu „Rzeczowe aktywa trwałe”
Sprawdzian z przedmiotu „Rachunkowość handlowa”
Autor: Dorota Zielińska
GRUPA II
I. Podziel środki trwałe z punktu widzenia własności.

(3 punkty)

II. Określ poniższe zdania jako F – fałszywe bądź P – prawdziwe

(15 punktów)

1. Likwidacja środka trwałego następuje na podstawie dowodu LT.
2. W momencie zakończenia budowy środka trwałego i przyjęcia go do użytkowania
należy ustalić wartość tego środka poprzez zliczenie wszystkich kosztów z nim
związanych.
3. Spółdzielcze prawo do lokalu zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych.
4. VAT naliczony od przekazanej darowizny zaliczamy do pozostałych przychodów
operacyjnych.
5. Wysokość odpisów amortyzacyjnych nie jest zależna od rozłożenia zużycia w czasie.
6. Tabele amortyzacyjne otwiera się na podstawie kart szczegółowych.
7. Wartość bieżąca jest to wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe
umorzenie.
8. Aktualizację wyceny środków trwałych zarządza Główny Urząd Statystyczny.
9. Metoda amortyzacji degresywnej może być stosowana do mebli biurowych.
10. Środki trwałe nieczynne to również te, które znajdują się w rezerwie.
11. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania następuje na podstawie dowodu OT.
12. Konto „Środki trwałe w budowie” może wykazywać saldo Ct.
13. Aport jest to niepieniężny wkład do majątku spółki.
14. Wszystkie środki trwałe, które są gospodarczo czynne, należy przez cały okres
użytkowania amortyzować.
15. Przy sprzedaży środka trwałego należy go wyksięgować z ewidencji bilansowej.
III. Oblicz, w którym roku stosując amortyzację degresywną należy przejść z tej metody na
metodę liniową mając dane:
Wp = 10000
a% = 20%
współczynnik przyspieszonej amortyzacji = 2

(5 punktów)

IV. Oblicz wynik na sprzedaży środka trwałego, jeżeli za sprzedaż uzyskano 8000 zł, VAT
22% - 1760 zł, suma faktury - 9760 zł, natomiast wartość bieżąca tego środka wynosi 6000 zł.
(5 punktów)

