dr Nelli Artienwicz

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków (e-book)
Profesjonalny leksykon terminów stosowanych w rachunkowości i rewizji finansowej - w języku polskim i angielskim. Bardzo szeroki wybór haseł uwzględniających
specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Poszczególne terminy zostały podzielone na działy tematyczne obejmujące pojęcia z
zakresu:
prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowych zagadnień i zasad rachunkowości, procesów księgowych, poszczególnych składników aktywów
i pasywów, podmiotów powiązanych i łączenia przedsiębiorstw, ujmowania w księgach i wyceny różnych kategorii bilansowych i wynikowych, sprawozdawczości
finansowej, analizy i rewizji sprawozdań finansowych, podatków i prawa podatkowego, rachunkowości zarządczej, zarządzania ...
SYMBOL: eBRF1024, STRON: 419, WYDANIE: 2015, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 150,00 zł + 23% VAT (brutto: 184,50 zł)

Danuta Małkowska

Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)
Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji - fachowy komentarz, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. WAŻNE - publikacja uwzględnia
najnowsze wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów,
wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55). Autorka szczegółowo omawia:
zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji
(podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania) metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald,
weryfikacja) procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów ...
SYMBOL: eBRF1124, STRON: 232, WYDANIE: 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 130,00 zł + 23% VAT (brutto: 159,90 zł)

Katarzyna Szaruga

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej (JPK_MAG) - wskazówki dla księgowych (e-book)
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów
podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na
udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują: księgi rachunkowe - JPK_KR, wyciąg bankowy - JPK_WB, magazyn - JPK_MAG, faktury VAT JPK_FA, podatkową księgę przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR, ewidencję przychodów - JPK_EWP.
Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony
księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe
informacje, ...
SYMBOL: eBRF1246, STRON: 89, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 120,00 zł + 23% VAT (brutto: 147,60 zł)

Arkadiusz Juzwa

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów (JPK_EWP) - wskazówki dla podatników (e-book)
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów
podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Ewidencja przychodów jest księgą podatkową, która wiąże się
z opodatkowaniem pewnych kategorii przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Publikacja zawiera komentarz oraz wskazówki związane ze
sporządzeniem struktury logicznej JPK_EWP, w tym m.in.:
informacje dotyczące zasad sporządzania plików JPK, sposobu ich generowania i przesyłania;
szczegółowe wskazówki, w jaki sposób obowiązki dotyczące danej ewidencji przychodów przekładają się na strukturę JPK; charakterystyka poszczególnych ...
SYMBOL: eBRF1265, STRON: 98, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 120,00 zł + 23% VAT (brutto: 147,60 zł)

Arkadiusz Juzwa

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) - wskazówki dla
księgowych (e-book)
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów
podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na
udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują: księgi rachunkowe - JPK_KR, wyciąg bankowy - JPK_WB, magazyn - JPK_MAG, faktury VAT
- JPK_FA, podatkową księgę przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR, ewidencję przychodów - JPK_EWP. Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony
księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe
informacje, ...
SYMBOL: eBRF1241, STRON: 89, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 120,00 zł + 23% VAT (brutto: 147,60 zł)
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dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości (e-book)
Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach - kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym
polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów - biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń
nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów: odpowiednich rozporządzeń
wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej i związanych z nimi interpretacji prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych. Komentarzowi do poszczególnych artykułów
...
SYMBOL: eBRF1179, STRON: 989, WYDANIE: V, 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 320,00 zł + 23% VAT (brutto: 393,60 zł)

Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Kontrakty długoterminowe w ewidencji księgowej (e-book)
Szereg praktycznych objaśnień i wskazówek dla księgowego dotyczących ujęcia w księgach rachunkowych operacji związanych z kontraktami długoterminowymi:
omówienie przepisów polskiego prawa bilansowego (w tym KSR 3 "Niezakończone usługi budowlane") oraz regulacji międzynarodowych (ze szczególnym
uwzględnieniem MSR 11 "Umowy o usługę budowlaną"), kompleksowe przykłady księgowania kontraktów długoterminowych w poszczególnych latach z
uwzględnieniem różnych metod pomiaru stopnia zaawansowania prac, ujawnianie kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym, aspekty podatkowe
rozliczania kontraktów długoterminowych. Publikacja została przygotowana przez biegłych rewidentów z myślą o jej wykorzystaniu przede wszystkim przez księgowych.
E-book stanowi ...
SYMBOL: eBRF0063, STRON: 61, WYDANIE: 2016

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
(e-book)
nowość
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu - pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.
W e-booku:
najnowsze, pełne wersje Krajowych
Standardów Rachunkowości:
KSR nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych",
KSR nr 2 "Podatek dochodowy",
KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane"
- zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów",
KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" - zaktualizowana wersja
obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe",
KSR nr 7 "Zmiany zasad
(polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" - zaktualizowana ...
SYMBOL: eBRF1290, STRON: 1035, WYDANIE: VI, 2019, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 250,00 zł + 23% VAT (brutto: 307,50 zł)

Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Leasing - ujęcie w księgach rachunkowych korzystającego i finansującego (e-book)
Praktyczny przewodnik dla księgowego - zasady ujmowania w księgach rachunkowych umowy leasingu zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF z
uwzględnieniem przepisów podatkowych.
Autorzy, biegli rewidenci:
szczegółowo omawiają leasing w prawie bilansowym i podatkowym - pojęcie leasingu,
rozbieżności w przepisach i wynikające stąd konsekwencje w ewidencji rachunkowej i podatkowej, przedstawiają zasady ujmowania leasingu zgodnie z MSSF
prezentują szereg przykładów ujęcia umów leasingu w księgach rachunkowych korzystającego i finansującego z zaznaczeniem różnic. E-book stanowi fragment
książki Operacje gospodarcze w praktyce księgowej autorstwa R. Seredyńskiego, K. Szarugi, A. Lenarcika i M. Dziedzi.
SYMBOL: eBRF0066, STRON: 61, WYDANIE: 2016

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce (e-book)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne
poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań. Publikacja to bardzo
obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym,
specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy
wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe ...
SYMBOL: eBRF1180, STRON: 1096, WYDANIE: 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader ,

CENA: 340,00 zł + 23% VAT (brutto: 418,20 zł)
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Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych - instruktaż z przykładami (e-book)
Praktyczny przewodnik dla księgowego - autorzy, doświadczeni biegli rewidenci:
wyjaśniają, czym jest odroczony podatek dochodowy omawiają krajowe oraz
międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące odroczonego podatku dochodowego wskazują, jak zidentyfikować różnice przejściowe w aktywach i pasywach
podpowiadają, jak ująć w księgach rachunkowych aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego podają kompleksowe przykłady dotyczące sposobu kalkulacji
odroczonego podatku dochodowego i jego prezentowania w sprawozdaniu finansowym jednostki. Publikacja polecana jest dla szerokiego grona odbiorców: zarówno
podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek naliczania i ujawniania w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego, jak i podmiotów, które ...
SYMBOL: eBRF0065, STRON: 49, WYDANIE: 2016

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik

Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi (e-book)
nowość
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny
komentarz do planu kont zawiera:
omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych
kontach założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i
przeprowadzania inwentaryzacji. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji,
docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz ...
SYMBOL: eBRF1292, STRON: 784, WYDANIE: XXI, 2019, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 290,00 zł + 23% VAT (brutto: 356,70 zł)

Rafał Nawrocki

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (e-book z suplementem elektronicznym)
Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia - rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Autor, bazując na swoim
wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia: 1) reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji
pozarządowych; 2) zasady prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach - podstawowej i rozszerzonej - w
zależności od wielkości organizacji); 3) plan kont organizacji pozarządowej; 4) zasady ujmowania na kontach księgowych operacji związanych z:
funduszami
własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami, przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, ...
SYMBOL: eBRF1254e, STRON: 415, WYDANIE: V, 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 170,00 zł + 23% VAT (brutto: 209,10 zł)

Irena Majsterkiewicz

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej - wzorcowy plan kont z komentarzem - zasady (polityka)
rachunkowości - sprawozdanie finansowe (e-book z suplementem elektronicznym)
nowość
Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami
sprawozdania.
Publikacja zawiera m.in.:
wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej; zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych (m.in. technika i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych - plan kont, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowym nośniku
danych, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych, opis systemu przetwarzania danych w programie finansowo-księgowym, opis systemu przetwarzania danych przy
użyciu komputera); omówienie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym danych i zbiorów ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera;
...
SYMBOL: eBRF1267e, STRON: 224, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 150,00 zł + 23% VAT (brutto: 184,50 zł)

Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychodów oraz rezerwy w ewidencji księgowej (e-book)
Praktyczny przewodnik dla księgowego - zasady ujmowania w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw zgodnie z ustawą o rachunkowości
oraz MSSF z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Przykłady liczbowe obrazujące zasady księgowania:
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (na
przykładzie kosztów prenumeraty, odpisów na ZFŚŚ rozliczanych w czasie) biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (na przykładzie kosztów remontów,
kosztów napraw gwarancyjnych) rozliczeń międzyokresowych przychodów (na przykładzie rozliczenia dotacji na zakup środka trwałego, ujęcia w księgach ujemnej
wartości firmy) rezerw (na przykładzie ujęcia w księgach rezerw na zobowiązania, rezerw na restrukturyzację, rezerw na świadczenia pracownicze). E-book ...
SYMBOL: eBRF0064, STRON: 45, WYDANIE: 2016

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)
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Irena Majsterkiewicz

Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych (e- book z suplementem elektronicznym)
nowość
Schemat obiegu ponad 140 dokumentów - pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów
umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich
zaistnienia. Pozwala również na archiwizowanie tych dokumentów w porządku wymaganym przez ustawę o rachunkowości i przepisy podatkowe. Forma opracowania gotowy wzorzec zarządzenia - ułatwi zarządzającym firmą stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrznego. Praktyczna forma prezentacji zagadnień - szczegółowe
zestawienie w tabelach - ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnej informacji. W instrukcji zamieszczono obieg dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z
obszarów ...
SYMBOL: eBRI1272e, STRON: 122, WYDANIE: V, 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 120,00 zł + 23% VAT (brutto: 147,60 zł)
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