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Rachunek kosztów i wyników – M34

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Cost – benefit accounting
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
specjalnościowy

obowiązkowy
I stopień
polski
VI
4
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

10
15
Katedra Finansów i Rachunkowości
Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe, Rachunkowość
finansowa, MSR

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł dotyczy tematyki kosztów, ich klasyfikacji, ewidencji oraz rozliczeń, według rachunku kosztów pełnych i zmiennych,
a także charakteryzuje metody ustalania wyniku finansowego.

Cele modułu
Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie pojęcia, ewidencji
i rozliczania kosztów w wariantach rachunku kosztów działalności operacyjnej oraz metod ustalania wyniku
finansowego.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
Wiedza:

W_01
W_02

Zna uregulowania prawne dotyczące podziału
kosztów na bilansowe i podatkowe.
Zna i charakteryzuje wpływ kosztów na efekty
finansowe organizacji.

K_W05+++
K_W11+++

Umiejętności:
U_01
U_02

K_01

Prognozuje i analizuje poziom oraz dynamikę
wzrostu kosztów.
Posiada umiejętność sporządzania rachunku
zysków i strat, w co najmniej jednym
wariancie.
Kompetencje społeczne:
Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste
działania badawcze oraz efektywnie organizuje
pracę własną i krytycznie ocenia jej stopień
zaawansowania

K_U01+++
K_U02+++
K_U05+++

K_K03+++

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
1. Ogólne zasady ewidencji kosztów
1) Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja
2) Warianty rachunku kosztów działalności operacyjnej i
odpowiadające im modele rachunku wyników
- wariant uproszczony rachunku kosztów – zespół „4” i
wariant uproszczony zespół „5”
- wariant rozwinięty rachunku kosztów – zespół „4” i „5”
3) Model porównawczy i kalkulacyjny RZiS
2. Etapy rozliczania i kalkulacji kosztów (wycena
produktów)
1) Rozliczanie kosztów w czasie
2) Rozliczanie kosztów zakupu
3) Koszty wydziałowe a koszt wytworzenia
4) Finalna kalkulacja kosztów jednostkowych produktu
3. Krąg kosztów
1) Zmiana stanu produktów
2) Konta zamkniętego kręgu kosztów
3) Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych
4. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
1) Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych
2) Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych
3) Wynik finansowy metodą rachunku kosztów pełnych i
zmiennych
5. Rachunek kosztów a decyzje cenowe
1) Kosztowe formuły ustalania cen
- metoda marży brutto
- metoda marży netto
- metoda koszt + zysk od kapitału
- metoda marży na pokrycie
2) Optymalna cena sprzedaży
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Forma modułu: ćwiczenia
1. Ewidencja kosztów tylko w zespole „4” i odmiany tego
wariantu. Ewidencja tylko w zespole „5” i odpowiadający im
wariant RZiS. Ewidencja kosztów w wariancie rozwiniętym
rachunku kosztów: „4” i „5”
2. Przykłady ewidencji księgowej rozliczania kosztów w
czasie i kosztów zakupu – rozliczenia międzyokresowe
czynne. Rezerwa na zobowiązania (koszty) jako rozliczenia
międzyokresowe bierne. Zmiany w U. o R. od 2010 r.
3. Ustalanie kosztu wytworzenia produktu.
Sposoby wyliczania nieuzasadnionych kosztów pośrednich
produkcji. Przykłady kalkulacji kosztów metodą podziałową i
doliczeniową.
4. Ewidencja produktów pracy (wyrobów gotowych, usług i
produktów niezakończonych) na podstawie rzeczywistych i
planowanych kosztów wytworzenia. Odchylenia od cen
ewidencyjnych produktów.
5. Pełna ewidencja kosztów z zastosowaniem zmiany stanu
produktów, zamkniętego kręgu kosztów oraz obrotów
wewnętrznych.
6. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie
porównawczym i kalkulacyjnym oraz metodą rachunku
kosztów pełnych i zmiennych.
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Metody dydaktyczne
Przekaz ustny wykładu, z wykorzystaniem sprzętu do prezentacji schematów, wspólne rozwiązywanie przykładów, z
wykorzystaniem własnych materiałów dydaktycznych, praca w grupach, Case Study.

