Zagadnienia na egzamin poprawkowy
Przedmiot: Rachunkowość finansowa
Klasa: trzecia
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Pojęcie, funkcje i części składowe rachunkowości
Klasyfikacja i charakterystyka zasobów majątkowych (aktywów)
Klasyfikacja i charakterystyka źródeł pochodzenia zasobów majątkowych
(pasywów)
Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych.
Bilans – pojęcie, układ bilansu, zasady: równowagi i ciągłości bilansowej
Wpływ operacji gospodarczych na bilans
Konto księgowe – pojęcie, układ graficzny konta, zasady funkcjonowania
kont bilansowych
Zasada rejestracji operacji gospodarczych – zasada podwójnego zapisu,
zamykanie kont, pojęcie obrotów na kontach, pojęcie i treść ekonomiczna
sald
Cykl wykonywanych czynności w przykładach od bilansu do bilansu
Istota operacji wynikowych, charakterystyka i klasyfikacja kosztów
i przychodów
Układ rodzajowy i funkcjonalny kosztów
Zasady funkcjonowania kont wynikowych
Ewidencja kosztów działalności operacyjnej: zużycia materiałów
i energii, amortyzacji, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, usług
obcych, podatków i opłat oraz pozostałych kosztów rodzajowych
Rozliczanie kosztów produkcji
Istota podatnika podatku VAT: faktury zakupu i sprzedaży, rozliczanie
z urzędem skarbowym
Ewidencja przychodów ze sprzedaży
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Ewidencja przychodów i kosztów finansowych
Pojęcie wyniku finansowego
Zasady ustalania podatku dochodowego od osób prawnych
Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego
Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego w wariancie
porównawczym i kalkulacyjnym
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Podział kont księgowych: konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
konta bilansowe aktywne, pasywne i aktywno-pasywne, konta wynikowe,
konta korygujące
Zasady funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych
Charakterystyka i dokumentacja obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Charakterystyka i ewidencja innych środków pieniężnych
Charakterystyka i ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych
Charakterystyka, klasyfikacja, dokumentacja, inwentaryzacja i wycena
rozrachunków
Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych (z tytułu podatku VAT,
z ZUS, z urzędem skarbowym i pozostałych)
Ewidencja rozrachunków z pracownikami
Ewidencja pozostałych rozrachunków
Charakterystyka, klasyfikacja, zasady wyceny i dokumentacja materiałów
Ewidencja rozliczenia zakupu materiałów: zasady funkcjonowania konta
„Rozliczenie zakupu”, zamknięcie konta, interpretacja sald i ich ujęcie
w bilansie
Ewidencja wydania materiałów do zużycia
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na materiały wydane do
zużycia

