
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ści

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.36

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.36-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne merytorycznie poprawne sformułowania
R.1 Rezultat 1: Tabela kalkulacyjna 

R.1.1 Ilość umowna produkcji w sztukach: 1600
R.1.2 Koszt wytworzenia jednostki wyrobu gotowego w zł/szt.: 30,00
R.1.3 Koszt wytworzenia jednostki produktu niezakończonego w zł/szt.: 15,00
R.1.4 Całkowity koszt wytworzenia wyrobów gotowych w zł: 36 000,00
R.1.5 Całkowity koszt wytworzenia produktów niezakończonych w zł: 12 000,00

R.2
Rezultat 2: Dowody ksi ęgowe z dnia 31.12.2019 r. – wydruki:
– PK 1/12/2019 – naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
– PK 2/12/2019 – ustalenie wyniku finansowego netto  za grudzie ń 2019 r.

R.2.1 numer dowodu: PK 1/12/2019 i data: 31.12.2019 r. 
R.2.2 PK zawiera dekret: Wn 870/ Ma 220
R.2.3 PK zawiera kwotę: 4 351,00 zł
R.2.4 numer dowodu: PK 2/12/2019 (w programie Symfonia FK dopuszcza się inny numer) i data: 31.12.2019 r.  
R.2.5 PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 550, kwota 1 010,00 zł (lub 1 000,00 zł i 10,00 zł)
R.2.6 PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 711, kwota 24 000,00 zł
R.2.7 PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 751, kwota 90,00 zł
R.2.8 PK zawiera dekret: Wn 860/ Ma 870, kwota 4 351,00 zł lub inna kwota podatku z PK 1/12/2019 zdającego
R.2.9 PK zawiera dekret: Wn 701/ Ma 860, kwota 48 000,00 zł

R.2.10

treści w dowodach PK oddające sens operacji gospodarczych, np. zaksięgowanie podatku dochodowego od osób 
prawnych; przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów ogólnego zarządu, kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 
gotowych, kosztów finansowych, podatku dochodowego, przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych lub 
przeksięgowanie (Przeks. - Symfonia FK); (należy uwzględnić treści tych operacji gospodarczych, które zostały ujęte w 
PK zdającego)

R.3 Rezultat 3: Zestawienie obrotów i sald za grudzie ń 2019 r. – wydruk

R.3.1
dane identyfikacyjne jednostki:
Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o., ul. Dworcowa 21, 44-100 Gliwice

R.3.2

wprowadzone stany początkowe po stronie Wn kont księgowych:
010 - 600 000,00 zł
100 -     5 000,00 zł
131 - 150 000,00 zł
310 -   12 000,00 zł
501 -   48 000,00 zł
601 -   60 000,00 zł

R.3.3

wprowadzone stany początkowe po stronie Ma kont księgowych:
071 - 100 000,00 zł   
134 -   15 000,00 zł
801 - 500 000,00 zł
802 - 260 000,00 zł   

R.4 Rezultat 4: Dziennik ksi ęgowań pełny za grudzie ń 2019 r. – wydruk

R.4.1

dekret dowodu księgowego: Faktura 77/2019 z 03.12.2019 r.
konto Wn 300 kwota 12 000,00 zł
konto Wn 225 kwota 2 760,00 zł
konto Ma 210-X kwota 14 760,00 zł

R.4.2
dekret dowodu księgowego: Pz 1/12/2019 z 03.12.2019 r.
konto Wn 310 kwota 12 000,00 zł
konto Ma 300 kwota 12 000,00 zł

R.4.3

dekret dowodu księgowego: Faktura 2100/2019 z 12.12.2019 r.
konto Wn 550 kwota 1 000,00 zł
konto Wn 225 kwota 230,00 zł
konto Ma 100 kwota 1 230,00 zł

R.4.4
dekret dowodu księgowego: Pw 1/12/2019 z 30.12.2019 r.
konto Wn 601 kwota 36 000,00 zł
konto Ma 501 kwota 36 000,00 zł

R.4.5

dekret dowodu księgowego: Faktura 1/12/2019 z 31.12.2019 r.
konto Wn 200-X kwota 59 040,00 zł
konto Ma 701 kwota 48 000,00 zł
konto Ma 225 kwota 11 040,00 zł

R.4.6
dekret dowodu księgowego: Wz 1/12/2019 z 31.12.2019 r.
konto Wn 711 kwota 24 000,00 zł
konto Ma 601 kwota 24 000,00 zł

R.4.7
dekret dowodu księgowego: WB 20/12/2019 z 31.12.2019 r.
konto Wn 210-X lub 210 kwota 14 760,00 zł
konto Ma 131 kwota 14 760,00 zł

R.4.8
dekret dowodu księgowego WB:
konto Wn 751 kwota 90,00 zł
konto Ma 131 kwota 90,00 zł
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R.4.9
dekret dowodu księgowego WB:
konto Wn 550 kwota 10,00 zł
konto Ma 131 kwota 10,00 zł

R.4.10

treści operacji gospodarczych, np. zakup materiałów, przyjęcie materiałów, usługa wynajmu powierzchni biurowych, 
przyjęcie wyrobów, sprzedaż wyrobów, wydanie wyrobów,  spłata zobowiązania, odsetki od kredytu bankowego, opłata 
za prowadzenie rachunku bankowego (należy uwzględnić treści tych operacji gospodarczych, które zostały ujęte w 
dzienniku księgowań zdającego)

R.5 Rezultat 5: Rachunek zysków i strat w wariancie kal kulacyjnym za grudzie ń 2019 r. – wydruk
R.5.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (A.I): 48 000,00 zł
R.5.2 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (B.I): 24 000,00 zł
R.5.3 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C): 24 000,00 zł
R.5.4 Koszty ogólnego zarządu (E): 1 010,00 zł
R.5.5 Koszty finansowe (K): 90,00 zł
R.5.6 Podatek dochodowy (M): 4 351,00 zł lub inna kwota podatku z PK 1/12/2019 zdającego
R.6 Rezultat 6: Analiza i ocena rentowno ści netto sprzeda ży w latach 2017-2018 

R.6.1 dobrany wskaźnik do analizy: (Zysk netto/ Przychody ze sprzedaży) lub nazwa wskaźnika
R.6.2 obliczony wskaźnik rentowności netto sprzedaży za 2017 rok: 0,13 lub 13%
R.6.3 obliczony wskaźnik rentowności netto sprzedaży za 2018 rok: 0,05 lub 5%

R.6.4
interpretacja wskaźnika rentowności netto sprzedaży w 2017 r. obliczonego przez zdającego, np.: 
W roku 2017 jedna złotówka przychodów ze sprzedaży wygenerowała 13 groszy zysku netto.

R.6.5
interpretacja wskaźnika rentowności netto sprzedaży w 2018 r. obliczonego przez zdającego, np.: 
W roku 2018 jedna złotówka przychodów ze sprzedaży wygenerowała 5 groszy zysku netto.

R.6.6

porównanie i ocena rentowności netto sprzedaży w latach 2017-2018 według obliczeń zdającego, np.: 
W roku 2018 w stosunku do roku 2017 nastąpił spadek rentowności netto sprzedaży o 0,08 (o 8 punktów procentowych), 
co oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskało o 8 groszy zysku netto mniej z każdej złotówki przychodów ze sprzedaży. Jest 
to zjawisko niekorzystne świadczące o spadku zyskowności sprzedaży.
(dopuszcza się inne sformułowania oddające sens powyższych wniosków)
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