Konta wynikowe i wynik finansowy w jednostce gospodarczej
Sprawdzian z przedmiotu „Rachunkowość handlowa”
Autor: Dorota Zielińska
GRUPA I
I. Określ poniższe zdania jako P - prawdziwe lub F – fałszywe.

(10 punktów)

1. Koszty budowy środków trwałych, które nie dały efektu gospodarczego należą do pozostałych kosztów
operacyjnych.
2. Koszty finansowe powstają m.in. z tytułu posiadania należności.
3. Prowizje od otrzymanych pożyczek są przychodami finansowymi.
4. Ujemne różnice kursowe mogą powstać tylko przy zapłacie zobowiązań.
5. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczone do strat nadzwyczajnych.
6. Wynik brutto ujmuje koszty i przychody finansowe.
7. Zapłacone kary i odszkodowania stanowią pozostałe przychody operacyjne.
8. Fałszywe pieniądze należy odpisać w straty nadzwyczajne.
9. Utworzenie każdej rezerwy jest zaliczane do kosztów finansowych.
10. We wszystkich formach prawnych jednostek gospodarczych wynik brutto należy pomniejszyć o
podatek dochodowy.

II. Uzupełnij zdania

(7 punktów)

1. Konto „Koszty finansowe” koresponduje z kontem „Rachunek bieżący” w przypadku
..................................................................
2. Konto „Zyski nadzwyczajne” koresponduje z kontem „Pozostałe rozrachunki” w przypadku
..................................................................
3. Jednostki, które ewidencjonują koszty tylko w układzie funkcjonalnym wynik finansowy mogą
sporządzać wariantem .......................................................
4. Przy sporządzaniu wyniku finansowego wariantem porównawczym debetowe saldo konta „Rozliczenie
kosztów” oznacza ...............................................
5. Przy zastosowaniu wariantu kalkulacyjnego sporządzania wyniku finansowego koszty rodzajowe należy
przenieść na konto ...................................................
6. Na koncie „Wynik finansowy” ustala się wynik finansowy metodą ............................
7. Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest ............................................

III. Na podstawie poniższych danych oblicz:
a) wynik ze sprzedaży
b) wynik działalności finansowej
Salda kont:
• Pozostałe przychody operacyjne
• Pozostałe koszty operacyjne
• Przychody finansowe
• Koszty finansowe
• Zyski nadzwyczajne
• Straty nadzwyczajne
• Sprzedaż towarów
• Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
• Koszty rodzajowe
• Koszty handlowe
• Rozliczenie kosztów

(4 punkty)

3 000
2 000
8 500
6 400
800
1 900
45 000
22 000
7 000
8 500
7 000

Konta wynikowe i wynik finansowy w jednostce gospodarczej
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GRUPA II
I. Określ poniższe zdania jako P - prawdziwe lub F – fałszywe.

(10 punktów)

1. Nadwyżki inwentaryzacyjne nie zmniejszające kosztów działalności stanowią pozostałe przychody
operacyjne.
2. Dodatnie różnice kursowe przy zapłacie należności powstają, gdy wartość waluty spada.
3. Odszkodowania za straty spowodowane zdarzeniami losowymi są zaliczane do zysków nadzwyczajnych.
4. W spółce z o.o. wynik brutto należy pomniejszyć o podatek dochodowy.
5. Odsetki od posiadanych obligacji są zaliczane do kosztów finansowych.
6. Wynik działalności operacyjnej ujmuje koszty i przychody finansowe.
7. Koszty postępowania spornego to koszty finansowe.
8. Koszty likwidacji środków trwałych są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.
9. Prowizje od kredytów bankowych stanowią dla jednostki koszty finansowe.
10. Przy sprzedaży zorganizowanej części jednostki w straty nadzwyczajne odpisuje się środki trwałe w
wartości początkowej.

II. Uzupełnij zdania.

(7 punktów)

1. Konto „Pozostałe koszty operacyjne” koresponduje z kontem „Środki trwałe w budowie”
..................................................................

w przypadku

2. Konto „Przychody finansowe” koresponduje z kontem „Rezerwy” w przypadku
..................................................................
3. W ciągu roku obrotowego do obliczania wyniku finansowego stosuje się metodę
.......................................................
4. Koszty księgowane w układzie rodzajowym przenoszone są na „Wynik finansowy” przy zastosowaniu
wariantu ................................................ sporządzania wyniku finansowego.
5. Podatek dochodowy jest księgowany na koncie „Wynik finansowy” po jego stronie
..............................................
6. Przy sporządzeniu wyniku finansowego wariantem kalkulacyjnym konto „Rozliczenie kosztów” nie
wykaże salda końcowego, gdyż na jego stronę debetową należy przenieść
..............................................................
7. Strata bilansowa to saldo końcowe ......................................... wyniku finansowego.

III. Na podstawie poniższych danych oblicz:
a) wynik z działalności gospodarczej
b) wynik działalności pozaoperacyjnej
Salda kont:
• Pozostałe przychody operacyjne 1800
• Pozostałe koszty operacyjne
• Przychody finansowe
• Koszty finansowe
• Zyski nadzwyczajne
• Straty nadzwyczajne
• Sprzedaż wyrobów
• Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
• Koszty rodzajowe
• Koszty zarządu
• Koszty sprzedaży
• Rozliczenie kosztów

(4 punkty)

2 900
800
400
1 900
1 800
93 000
62 000
74 000
5 000
3 000
74 000

