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Wkładka aktualizacyjna na dzień 1 stycznia 2019 r. do książki J. Wyderki 
„Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” (wyd. II z 2018 r.) 

Strona 41, schemat 4 – należy zmienić nazwę przychodu w wariancie porównawczym na 
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. 

Schemat 4. Rachunek zysków i strat 
 

Wariant kalkulacyjny Wariant porównawczy 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów w tym: 

– od jednostek powiązanych 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 

– jednostkom powiązanym 
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A – B) 
D. Koszty sprzedaży 

E. Koszty ogólnego zarządu 

F.  Zysk/strata ze sprzedaży (C – D – E) 
 
 
 
 

Od tego momentu 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie 
z nimi, w tym: 

– od jednostek powiązanych 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
II. Zmiana stanu produktów 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 

B. Koszty działalności operacyjnej 
I. Amortyzacja 
II. Zużycie materiałów i energii 

III. Usługi obce 

IV.   Podatki i opłaty 
V.    Wynagrodzenia 

VI.   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

C.  Zysk/strata ze sprzedaży (A – B) 
nie ma różnic 

G/D.  Pozostałe przychody operacyjne 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

II. Dotacje 
III. Inne przychody operacyjne 

H/E.  Pozostałe koszty operacyjne 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
III. Inne koszty operacyjne 

I/F.    Zysk/strata z działalności operacyjnej (F + G + H) lub (C + D + E)  

J/G. Przychody finansowe 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
– dla jednostek powiązanych 

II. Odsetki w tym: 
– od jednostek powiązanych 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 

IV.   Aktualizacja wartości inwestycji 
V.     Inne 

K/H.  Koszty finansowe 

I. Odsetki w tym: 
– dla jednostek powiązanych 

II. Strata ze zbycia inwestycji 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 
IV.   Inne 

L/I.   Zysk/strata z działalności gospodarczej (I + J + K) lub (F + G + H) 
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Str. 81, zadanie 11 – należy zmienić liczby w bilansie, poprawne dane zawiera tabela poniżej. 

Bilans sp. z o.o. Alicja 
 

AKTYWA Kwota  
(w zł) PASYWA Kwota 

(w zł) 

A. AKTYWA TRWAŁE 234 000 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 217 000 
 

I. Wartości niematerialne 
i prawne 

  

I. 
 

Kapitał (fundusz) podstawowy 
 

178 000 

1.   II. Kapitał (fundusz) zapasowy 50 000 

2.   III. Zysk (strata)  
 

3. Inne wartości niematerialne 
i prawne 

 
50 000 

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIĄZANIA 

 

183 000 

 
4. Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne 
  

I. 
 

Rezerwy na zobowiązania 
 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 166 000 II. Zobowiązania długoterminowe  

1. Środki trwałe 75 000 III. Zobowiązania krótkoterminowe 53 000 
 

2. 
 

Środki trwałe w budowie 
  

1. Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług 

 

 
3. Zaliczki na środki trwałe 

w budowie 
  

2. Zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń 

 
50 000 

III. Należności długoterminowe  3. Rezerwy na zobowiązania  

B. AKTYWA OBROTOWE   

I. Zapasy 11 000 

1.  8 000 

2.   

3.   
 

II. Należności 
krótkoterminowe 

 
80 000 

 
1. Należności z tytułu dostaw 

i usług 

 
50 000 

2. Należności z tytułu podatków  

III Inwestycje krótkoterminowe 75 000 

1. Papiery wartościowe  

2. Środki pieniężne w kasie  

3. Środki pieniężne na rachunku  
 

Suma bilansowa 
 
......................... 

 
Suma bilansowa 

 
......................... 
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Str. 94, zadanie 21 – Należy dodać saldo początkowe konta Materiały: 20 000 zł, oraz zmienić słowo 
„Zakredytuj” na „Zadekretuj” w zdaniu: Zakredytuj, a następnie zaksięguj podane niżej operacje 
gospodarcze w dwóch układach kosztów. 

Str. 100, zadanie 28 – Należy usunąć operację 3. Wyksięgowano VAT. 

Str. 124, zadanie 51 – Należy zmienić obliczenia związane ze stanem zapasu masy kakaowej na: 

Stan zapasu masy kakaowej według spisu z natury wynosi: 
3900 kg × 6 zł/kg = 23 400 zł 

Stan zapasu masy kakaowej według zapisów w księgach rachunkowych wynosi: 
4000 kg × 6 zł/kg = 24 000 zł 

Należy również dopisać słowo „gotówką” w ostatnim akapicie zadania – otrzymuje on brzmienie: 

„Na podstawie powyższych informacji ustal różnice inwentaryzacyjne, ułóż treść operacji 
księgowych związanych z ich rozliczeniem i spłatą gotówką przez pracownika pierwszej raty 
należności z tytułu niedoboru oraz zaksięguj te operacje.” 

Str. 124, zadanie 52 – W treści należy dopisać: Decyzją komisji inwentaryzacyjnej pozostałą 
nadwyżkę postanowiono przeksięgować na pozostałe przychody operacyjne. 

Str. 135, zadanie 2 – W punkcie 4 podpunkt „księgowania potrącenia ubezpieczeń społecznych 
pracownika” należy zamienić na „księgowania potrącenia ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
pracownika”. 

Str. 154, zadanie 4 – Nie tworzy się analityki do konta Materiały 310. Należy usunąć konta 
analityczne z planu kont w załączniku 3, a pod wykazem kont ze stanami początkowymi należy 
dopisać: 

„Saldo początkowe w kwocie 850,00 to zobowiązania wobec Mini Fix”. 


