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Zadanie 2.
Zmiany zachodzące w bilansie na podstawie zdarzeń
Załóżmy, że Jan K. nieoczekiwanie otrzymał środki pieniężne w kwocie 90 tys. złotych i postanowił
zrealizować swój plan założenia firmy „J.K.- architektura krajobrazu”. Ponieważ Jan K. widział jak
funkcjonowały firmy jego początkujących kolegów, dlatego też postanowił na koniec każdego dnia robić
zestawienie dotyczące sytuacji swojej firmy zapisując zdarzenia gospodarcze zgodnie z posiadaną przez
siebie podstawową wiedzą wyniesioną za studiów.
Polecenie:
Ponieważ Jan K. chce wiedzieć jak zmieniał się obraz firmy na przestrzeni pierwszych dni działalności,
sporządź bilans na koniec każdego dnia pracy i na dzień otrzymania wpłaty od klienta.
W pierwszych dniach działalności wystąpiły następujące zdarzenia:
Dzień 1 – Jan K. rozpoczyna działalność w spółce jawnej „J.K. – architektura krajobrazu” i otwiera
rachunek bankowy wnosząc kwotę 85 tysięcy złotych i pozostawiając resztę w gotówce.
Dzień 2 – Jan K. kupuje dla firmy samochód dostawczy dokonując przelewu w wysokości 60,000 zł.
Dzień 3 – Jan K. zawiera umowę z klientem na urządzenie ogrodu. Umowa opiewa na kwotę 44,200 zł. J.
Kowalski zobowiązał się do wykonania pracy w ciągu 10 dni. Taki sam termin przyjęto dla realizacji
płatności po zakończonej pracy.
Dzień 4 – Jan K. kupuje kosiarkę za 12,000 złotych (Przelew)
Dzień 5 – Jan K. kupuje narzędzia ogrodnicze za 8,000 zł i rośliny za 4,000 zł, za co płaci kartą debetową.
Dzień 6 – Jan K. zatrudnia pracowników. Wynagrodzenie płatne po wykonaniu pracy.
Dzień 7 - Kwota wydatków okazała się wyższa niż przewidywania i możliwości finansowe Pana Jana, więc
musiał pożyczyć od ojca na rzecz firmy 10,000 zł (wpłata na konto)
Dzień 8 – Jan K. kupuje urządzenia do nawadniania ogrodu za 8,000 zł. Urządzenia te zostaną
zainstalowane w ogrodzie klienta. Termin płatności za urządzenia wynosi 10 dni.
Dzień 9 – Jan K. kończy prace przy urządzaniu ogrodu i wystawia rachunek na 44,200 zł. Wypłaca
pracownikom wynagrodzenia w wysokości 6,000 złotych gotówką.
Pan Jan zatrudnił bardzo dobrych pracowników i w ciągu kilku dni działając bardzo efektywnie
zainstalowali urządzenia do nawadniania oraz posadzili wszystkie zakupione rośliny. Niestety zużyli
również połowę zakupionych wcześniej narzędzi (Jan by zaoszczędzić kupił narzędzia tanie, ale niestety
marnej jakości).
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Jan używał samochód dostawczy, co spowodowało spadek
jego wartości o 5% wartości początkowej na skutek zużycia. Również kosiarka straciła na wartości w
wyniku używania o 10% wartości początkowej.
Po 10 dniach wpłynęła należność od klienta i Jan mógł zwrócić ojcu pożyczkę.

