Barbara Strzałkowska-Gierusz, prof. dr hab. Jerzy Gierusz, dr Roman Nilidziński

Formy i techniki księgowania - samouczek
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla osób, które dzięki samokształceniu pragną nauczyć się manualnych metod prowadzenia ewidencji księgowej. W książce
przystępnie i prosto przedstawiono: a. podstawowe zasady rachunkowości (funkcjonowanie kont syntetycznych i analitycznych, wymagania stawiane dokumentom
księgowym, cechy zapisu księgowego), b. tabelaryczną formę księgowości (tzw. amerykankę), c. technikę rejestrową, d. technikę przebitkową. Każda z
prezentowanych metod została szczegółowo omówiona - krok po kroku opisano ogół zabiegów, jakie należy wykonać: od założenia ksiąg rachunkowych, poprzez zapis
operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych, do procedury zamknięcia okresu obrachunkowego. Zaprezentowano również główne wady ...
SYMBOL: KRF093, STRON: 206, FORMAT: A4, WYDANIE: 2002

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)

prof. dr hab. Ksenia Czubakowska

Budżetowanie w controllingu
Controlling jest jedną z metod usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem. W publikacji scharakteryzowano pojęcie controllingu oraz jego odmiany, wskazując,
jakimi instrumentami posiłkuje się controlling strategiczny i controlling operacyjny. Omawiając rolę budżetów w controllingu, szczególną uwagę zwrócono na metody
sporządzania budżetów i ich motywacyjny charakter poprzez przedstawienie procedur konstruowania budżetów, wdrażania oraz wyciągania wniosków z ich wykonania.
Sporządzone raporty z realizacji założeń przyjętych w budżetach są w konsekwencji podstawą do podejmowania decyzji zmierzających do utrzymania kosztów na
właściwym poziomie, oszczędności zasobów, podwyższania jakości produktów i stworzenia możliwości większej sprzedaży. Publikację można ...
SYMBOL: KRF845, STRON: 214, FORMAT: B5, WYDANIE: 2004

CENA: 70,00 zł + 5% VAT (brutto: 73,50 zł)

prof. dr hab. Kazimiera Winiarska

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie
Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności,
które należy podjąć, by zapewnić optymalny nadzór nad operacjami gospodarczymi. Autorka formułuje zasady kontroli oraz wskazuje konkretne rozwiązania
merytoryczne i organizacyjne, popierając je radami oraz ilustrując przykładami. W przejrzysty sposób, osadzając komentarz w realiach praktyki gospodarczej,
szczegółowo omówiono kontrolę: środków pieniężnych, rozrachunków i rozliczeń, zapasów, aktywów trwałych, zatrudnień i wynagrodzeń, kosztów, przychodów,
środków trwałych w budowie, funduszy i kapitałów. Książka stanowi praktyczny poradnik dla głównych księgowych, właścicieli firm, menedżerów, pracowników urzędów
...
SYMBOL: RFK211, STRON: 248, FORMAT: B5, WYDANIE: II, 2006

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)

Izabela Hryniewicka

Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych
W tym obszernym zbiorze zamieszczono blisko trzysta zadań wraz z rozwiązaniami, dotyczących różnych zagadnień statystycznych z zakresu finansów i bankowości.
Zadania, pogrupowane tematycznie w sześciu rozdziałach, poprzedzone zostały starannie dobranymi przykładami, w których przystępnie przedstawiono najważniejsze
problemy opisu i wnioskowania statystycznego. Uwagę zwraca interesująca i aktualna treść ekonomiczna wykorzystywana w przykładach i zadaniach, zaczerpnięta z
różnorodnych źródeł informacji statystycznych (w tym źródeł internetowych). Wszystko to czyni z opracowania doskonałą pozycję dydaktyczną do prowadzenia ćwiczeń
ze statystyki na kierunkach ekonomicznych (zwłaszcza studiach licencjackich), a także istotną pomoc dla studentów samouków, chcących ...
SYMBOL: KRF631, STRON: 480, FORMAT: B5, WYDANIE: 2003

CENA: 80,00 zł + 5% VAT (brutto: 84,00 zł)

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia - klasyfikacja - zakres
ujawnień
Autor zaproponował rozbudowę tradycyjnej klasyfikacji kosztów i strat oraz przychodów i zysków dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego. Stworzył nową
formułę rachunku zysków i strat - zrezygnował z wykazywania wyników poszczególnych rodzajów działalności (podstawowa operacyjna, pozostała operacyjna,
finansowa) na rzecz ujawniania wyników o różnym stopniu powtarzalności i pewności realizacji. Formuła ta lepiej zaspokaja potrzeby odbiorców sprawozdania
finansowego i w efekcie dostarcza bardziej użytecznych informacji. "Recenzowana praca - w moim przekonaniu - jest najważniejszą książką napisaną w ostatnim
czasie w Polsce, dotyczącą tematyki określonej jej tytułem. Zawiera ona rzetelną analizę kosztów i przychodów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości ...
SYMBOL: RFK634, STRON: 276, FORMAT: B5, WYDANIE: III, 2011

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)
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dr Paweł Antonowicz

Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
Książka obejmuje problematykę związaną z wielowymiarową oceną standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw. Jej zasadnicza część poświęcona została
opisowi modeli służących prognozowaniu wypłacalności przedsiębiorstw. Modele te, nazywane funkcjami Z-score pozwalają dokonać punktowej oceny przyszłego
zagrożenia upadłością wybranego przedsiębiorstwa. Znajdują one również wykorzystanie w ocenie zdolności kredytowej, analizie porównawczej pomiędzy różnymi
podmiotami sektora, a także stanowią wzbogacenie instrumentarium analitycznego rachunkowości zarządczej. Szerokie spektrum możliwości zastosowania opisanych
w książce modeli sprawia, iż są one wykorzystywane zarówno przez instytucje finansowe, banki, audytorów, a także analityków finansowych, księgowych oraz ...
SYMBOL: RFK362, STRON: 206, FORMAT: B5, WYDANIE: 2007

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

Teresa Moss, dr Anna Zysnarska

Rachunkowość finansowa od podstaw
Czy rachunkowość musi być nudna? Autorki {podręcznika, adresowanego do wszystkich, którzy rozpoczynają swą przygodę z rachunkowością}, udowadniają, że jest
wręcz przeciwnie. Pisząc z wielką znajomością tematu, pasją, a nawet humorem, starają się rachunkowości nie tylko nauczyć, ale i nią zaciekawić. {Czytelnicy znajdą tu
wyjaśnienie wielu pojęć i terminów, zarówno tych najprostszych, nad którymi księgowy już się nie zastanawia, jak i tych bardziej złożonych}, wnoszonych przez
najnowsze przepisy prawne. Przedstawioną teorię autorki podpierają licznymi przykładami praktycznymi, zaś na końcu podręcznika zamieściły słowniczek
podstawowych pojęć używanych w rachunkowości (wraz z angielskimi terminami). W celu łatwiejszego zrozumienia tajników rachunkowości wiele uwagi ...
SYMBOL: KRF509, STRON: 164, FORMAT: B5, WYDANIE: 2004

CENA: 40,00 zł + 5% VAT (brutto: 42,00 zł)

dr Alfred Szydełko

Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie
Celem niniejszej książki jest kompleksowa prezentacja zasad budowy i funkcjonowania rachunku kosztów planowanych oraz możliwości jego wykorzystania w
controllingu przedsiębiorstwa. To jednocześnie praktyczny instruktaż jak stworzyć od podstaw bądź rozbudować istniejący system rachunku kosztów planowanych.
Akcentuje zwłaszcza systemowe rozwiązania ewidencyjne dla tego rachunku w ramach zakładowego planu kont (z konsekwencjami takich rozwiązań dla systemu
rachunkowości finansowej). Adresatami książki są służby finansowo-księgowe, kadra menedżerska, studenci kierunków ekonomicznych.
SYMBOL: KRF838, STRON: 253, FORMAT: B5, WYDANIE: 2004

CENA: 80,00 zł + 5% VAT (brutto: 84,00 zł)

dr Anna Zysnarska

Rachunkowość finansowa od podstaw - zadania z rozwiązaniami
Uzupełnienie podręcznika "Rachunkowość finansowa od podstaw" - zbiór zadań umożliwiający zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Każde zadanie posiada
rozwiązanie.
SYMBOL: RFK691, STRON: 172, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 5% VAT (brutto: 31,50 zł)

dr Zbigniew Leszczyński
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Specjalistyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych - pomoże wprowadzić rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie, prezentuje podejście problemowe do
rachunku kosztów działań obejmujące charakterystykę tradycyjnego rachunku kosztów, istotę rachunku kosztów działań oraz zalety i sposób jego stosowania w
przedsiębiorstwach. W publikacji:
-omówiono założenia, zasady i etapy realizacji analizy procesowej i analizy wartości w przedsiębiorstwie. Analiza procesowa
pomaga zdefiniować i odpowiednio usystematyzować problemy przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający precyzyjne zlokalizowanie i wykluczenie przyczyn ich
powstania, dostarcza podstaw do podniesienia jakości, skrócenia cyklu produkcji i obniżenia kosztów. -opis procesu projektowania struktur ...
SYMBOL: RFK740e, STRON: 264, WYDANIE: 2012

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)
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Maria Lech

Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych - poradnik dla
księgowego (z suplementem elektronicznym)
Cenna pomoc dla każdego księgowego - zbiór praktycznych wskazówek i rozwiązań, w jaki sposób przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego, aby
uniknąć napięć i stresów oraz w sposób harmonijny ułożyć relacje z biegłym rewidentem. Czytelnik znajdzie tu odpowiedź:
w jaki sposób zawrzeć lub rozwiązać
umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych, jaki zestaw dokumentów należy udostępnić biegłemu rewidentowi, jak prawidłowo
przeprowadzić inwentaryzację - sposoby i terminy, przykładowy obieg dokumentów, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych; w jakich etapach należy dokonać
zamknięcia ksiąg rachunkowych, jak ustalić harmonogram (terminarz) prac związanych z zamknięciem i sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego, ...
SYMBOL: RFK911e, STRON: 168, WYDANIE: 2014

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. PŁ, dr inż. Tomasz Jasiński

Inżynieria kosztów
Interesująca publikacja dla menedżerów - jak wykorzystać narzędzia inżynierii procesowej, technologii produkcji, badań operacyjnych, analizy wartości dla potrzeb
szacowania i kontroli kosztów przedsiębiorstwa oraz optymalizowania rentowności produktów i procesów produkcji. Celem książki jest pokazanie praktycznych i
teoretycznych aspektów inżynierii kosztów w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Rozważania autorów opierają się na wielu przykładach
praktycznych, w które są wplecione wyjaśnienia teoretyczne, mające pomóc w zrozumieniu tychże przykładów. Operując przykładami, na danych liczbowych, w książce
zostały zaprezentowane kolejne narzędzia inżynierii kosztów potrzebne do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Książka dostarcza ...
SYMBOL: RFK1017, STRON: 270, WYDANIE: 2015,

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak

Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena - prezentacja ujawnianie
Wyjątkowa na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem
roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów
Rachunkowości. Autorzy bardzo szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem
wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie zarówno polskich, jak i międzynarodowych regulacji bilansowych, do
których należą m.in.: rzeczowe aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne utrata wartości aktywów aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ...
SYMBOL: RFK1061, STRON: 356, WYDANIE: III, 2016

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

dr Cyryl Kotyla

Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych
Opracowanie omawia podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych - ich ujmowanie, wycenę początkową, aktualizację wartości oraz ujawnianie i
prezentację informacji w sprawozdaniu finansowym. Zasady teoretyczne rachunkowości instrumentów finansowych zostały zilustrowane przykładami liczbowymi,
zadaniami do samodzielnego rozwiązania oraz pytaniami testowymi, które mają na celu łatwiejsze ich zrozumienie i przyswojenie. Przedstawiane treści dotyczą ujęcia
rachunkowego instrumentów finansowych wykorzystywanych przede wszystkim dla celów zabezpieczeń oraz spekulacyjnych w oparciu o przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów ...
SYMBOL: RFK1082, STRON: 118, WYDANIE: 2016

CENA: 60,00 zł + 5% VAT (brutto: 63,00 zł)

dr Aleksandra Paszkiewicz, dr Sylwia Silska-Gembka

111 zadań z podstaw rachunkowości
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości finansowej. Zawiera szereg zróżnicowanych zadań - od krótkich, fragmentarycznie opisujących dany problem, po bardziej
rozbudowane i szczegółowe, w tym o charakterze powtórzeniowym. Zagadnienia przedstawione w zbiorze obejmują: majątek gospodarczy i źródła jego finansowania,
ujmowanie operacji bilansowych i wynikowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej, poprawianie błędów i dokumentacji księgowej, sporządzanie bilansu oraz
rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Zadania wyróżnia różnorodna konstrukcja oraz prezentacja poszczególnych zagadnień w odmiennych ujęciach, co
zmusza do odejścia od schematycznego rozwiązywania zadań i mobilizuje do bardziej kreatywnego podejścia do rachunkowości. Do ...
SYMBOL: RFK1418, STRON: 324, WYDANIE: III, 2021
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dr Nelli Artienwicz

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
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: RFK1024, STRON: 420, WYDANIE: 2015,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Badania z przykładami dokumentacji (z suplementem elektronicznym)
Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg
zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwiększenia możliwości popełnienia oszustw czy też braku kontynuacji działalności.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w
działalności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i
innymi regulacjami. Publikacja stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do biegłych rewidentów oraz głównych księgowych małych i ...
SYMBOL: RFK1148e, STRON: 436, WYDANIE: 2018

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. PŁ, dr Tomasz Wnuk-Pel

Controlling w praktyce
Kompleksowe, obszerne opracowanie prezentujące metody zarządzania kosztami i finansami przedsiębiorstwa i ich zastosowanie w praktyce. Przy prezentacji
kolejnych metod zarządzania autorzy posługują się konkretnym przykładem przedsiębiorstwa produkcyjnego, w który wplecione są wyjaśnienia teoretyczne potrzebne
do zrozumienia rozwiązań praktycznych. Na danych liczbowych przedstawiają kolejne ogniwa systemu informacyjnego controllingu z punktu widzenia jego
projektowania, wdrażania oraz analizy i wykorzystania informacji dla potrzeb zarządzania. W kolejnych częściach omówiono:
zasady i procedury budżetowania
kosztów w powiązaniu z organizacją przedsiębiorstwa, technologią, strukturą asortymentową produkcji oraz realizowanymi procesami. Pokazana jest tu metodyka ...
SYMBOL: KRF724, STRON: 656, FORMAT: B5, WYDANIE: 2010

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)

dr Katarzyna Koleśnik

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości - wzorzec zarządzenia wewnętrznego według ustawy o
rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Polityka rachunkowości jest częścią ogólnej polityki przedsiębiorstwa, stanowi także integralną część systemu rachunkowości - to zbiór reguł i praktyk przyjętych i
stosowanych przez jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych. Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązkowe rozwiązania, ale w wielu
sytuacjach daje jednostce możliwość indywidualnego podejścia do wybranych zagadnień. Umożliwia to przedsiębiorstwom wybór określonych sposobów postępowania
w prowadzeniu rachunkowości, a tym samym wpływania na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych oraz decyzje ich odbiorców. Wybór i stosowanie
określonego wariantu polityki rachunkowości należy do kompetencji kierownika jednostki, który sporządza i aktualizuje dokumentację w formie pisemnej. ...
SYMBOL: RFK1456e, STRON: 96, WYDANIE: 2022,

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

Julia Siewierska

Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych - wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami
dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Aktywa trwałe to jedne z podstawowych składników każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe gospodarowanie nimi nie tylko dostarcza wiedzy o stanie posiadanego
majątku, ale także ułatwia zarządzanie. Publikacja stanowi wzór zarządzenia wewnętrznego wprowadzającego zasady gospodarowania majątkiem trwałym w firmie - od
chwili przyjęcia, na momencie likwidacji kończąc. W instrukcji znalazły się m.in. zasady dokumentowania zdarzeń, obiegu informacji związanych z przyjęciem do
użytkowania, ujawnieniem środków trwałych, odpowiedzialnością za powierzone mienie aż po likwidację składników majątku. Dołączone wzory dokumentów pozwolą na
stworzenie kompletnej dokumentacji w każdym przedsiębiorstwie. W celu pełnego skorzystania z załączonych wzorów do publikacji dołączono suplement ...
SYMBOL: RFK1095e, STRON: 76, WYDANIE: 2016

CENA: 120,00 zł + 5% VAT (brutto: 126,00 zł)
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Julia Siewierska

Instrukcja kasowa - wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów (z suplementem
elektronicznym)
Operacje związane z obiegiem gotówkowym pieniądza, jako narażone na zwiększone ryzyko błędów, oszustw i defraudacji, powinny podlegać szczególnej ochronie w
każdym przedsiębiorstwie. Ważne jest zatem wprowadzenie regulacji określających kwestie związane z kompleksowym gospodarowaniem kasą, począwszy od
dokumentowania obiegu gotówki, poprzez sposób przechowywania, transportu, kontroli i zatwierdzania związanych z nią operacji, na inwentaryzacji jej stanu kończąc.
Publikacja stanowi wzór zarządzenia wewnętrznego wzbogaconego o komentarz do poszczególnych problemów oraz wzory niezbędnych dokumentów. Zaproponowano
w niej zapisy, które pomogą w uregulowaniu m.in.: kryteriów stosowanych przy zatrudnianiu kasjera, zakresu jego obowiązków i odpowiedzialności (wraz ...
SYMBOL: RFK1102e, STRON: 36, WYDANIE: 2016

CENA: 120,00 zł + 5% VAT (brutto: 126,00 zł)

Danuta Małkowska

Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
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: RFK1124, STRON: 232, WYDANIE: VI, 2017,

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)

Katarzyna Szaruga

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej (JPK_MAG) - wskazówki dla księgowych
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: RFK1246, STRON: 90, WYDANIE: 2018,

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

Arkadiusz Juzwa

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów (JPK_EWP) - wskazówki dla podatników
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: RFK1265, STRON: 100, WYDANIE: 2018,

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

Arkadiusz Juzwa

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) - wskazówki dla
księgowych
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. Przeczytaj fragment publikacji
Darmowy fragment
Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. ...
SYMBOL: RFK1241, STRON: 90, WYDANIE: 2018,

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)
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dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości
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: RFK1179, STRON: 992, WYDANIE: V, 2017,

CENA: 320,00 zł + 5% VAT (brutto: 336,00 zł)

Anna Gierusz, Maciej Gierusz

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF - metody i korekty konsolidacyjne - zbycia i
nabycia - sytuacje szczególne - porównanie z ustawą o rachunkowości
Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując
jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień - od podstawowych definicji do kwestii bardzo specjalistycznych będzie z pewnością cenną pozycją dla głównego księgowego i dyrektora finansowego, szczególnie w grupach kapitałowych. Opracowana została w taki sposób, że
może stanowić zarówno podręcznik do samodzielnej nauki, jak i pomoc dydaktyczną przy prowadzeniu zajęć na studiach oraz przygotowujących do egzaminów
zawodowych. Wielką zaletą publikacji jest połączenie teorii z praktyką.
SYMBOL: RFK1316, STRON: 648, WYDANIE: II, poszerzone, 2019

CENA: 230,00 zł + 5% VAT (brutto: 241,50 zł)

dr hab. Radosław Ignatowski, prof. nadzw. UŁ

Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne.
Tom II. Regulacje MSSF
Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powstała jako
wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych autora w tej dziedzinie. Składają się na nią trzy części: cześć pierwsza - wprowadzająca, w której omówiono
założenia konsolidowania sprawozdań finansowych, w części drugiej zaś autor poddaje analizie i przedstawia na dużej liczbie przykładów liczbowych zastosowania
rachunkowości w zakresie sporządzania SSF według regulacji polskich. Obie te części składają się na I tom publikacji. Trzecia części publikacji (zawarta w II tomie)
koncentruje się na problemach związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych według MSSF. Autor przedstawił zasady ujmowania, ...
SYMBOL: RFK827, STRON: 846, WYDANIE: 2013

CENA: 340,00 zł + 5% VAT (brutto: 357,00 zł)

dr hab. Radosław Ignatowski, prof. nadzw. UŁ

Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje
praktyczne.Tom I. Podstawy konsolidacji. Regulacje polskie

polskie

i

MSSF,

zastosowania

Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do
obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesiąt różnych przypadków, od stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych, wydzielonych w
określone grupy tematyczne i wnikliwie analizowanych w poszczególnych etapach konsolidacji. Opracowanie to wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych
autora w tej dziedzinie. Tom drugi zawiera omówienie międzynarodowych regulacji rachunkowości w tym zakresie.
SYMBOL: RFK785, STRON: 986, WYDANIE: 2012

CENA: 340,00 zł + 5% VAT (brutto: 357,00 zł)
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Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu - pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. WAŻNE - nowy standard nr 15 "Przychody ze sprzedaży
wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów". Nowy standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy
rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.
W książce: 1. Rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19.
2. Najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
KSR nr 1 "Rachunek przepływów
pieniężnych" KSR nr 2 "Podatek dochodowy" KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów" KSR nr 5 "Leasing, najem ...
SYMBOL: PAK1442, STRON: 1224 + 64, WYDANIE: IX zaktualizowane, 2022,

CENA: 360,00 zł + 5% VAT (brutto: 378,00 zł)

dr Alicja Antonowicz, dr Paweł Antonowicz

Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (z
suplementem elektronicznym)
Szczegółowy przewodnik i użyteczne narzędzia z zakresu finansów przedsiębiorstw - każdy z omawianych w książce aspektów wyjaśniony został w ujęciu
teoretycznym, a także na praktycznych przykładach wzbogaconych interpretacjami.
Książka wzbogacona o suplement elektroniczny, który zawiera szereg arkuszy
kalkulacyjnych (w formacie MS Excel) z gotowymi narzędziami, które pomogą każdemu szybko i łatwo wyliczyć dany wskaźnik, wartość. Wszystkie arkusze kalkulacyjne
zostały tak sformatowane, aby po wprowadzeniu właściwych informacji można było od razu drukować odpowiednio sformatowaną stronę, na której znajdują się właściwe
obliczenia. Zakres zagadnień poruszanych w książce:
rachunek procentów (kategorie procentów prostych, procentów złożonych, wyznaczania ...
SYMBOL: RFK567e, STRON: 254, FORMAT: B5, WYDANIE: 2011

CENA: 160,00 zł + 5% VAT (brutto: 168,00 zł)

prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
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: RFK1180, STRON: 1094, WYDANIE: 2017,

CENA: 340,00 zł + 5% VAT (brutto: 357,00 zł)

Jolanta Smuga-Małysko

Obsługa księgowa firm w języku angielskim. Dokumentacja finansowo-księgowa - sprawozdanie
finansowe - korespondencja handlowa (z suplementem elektronicznym)
Kilkadziesiąt dokumentów niezbędnych w pracy każdego księgowego przygotowanych w języku polskim i angielskim. Każdy dokument został opatrzony komentarzem.
Bogaty wybór wzorów dokumentów: od opracowania oferty na świadczenie usług księgowych, poprzez korespondencję handlową i przykładowe pisma, dokumentację
finansowo-księgową (protokoły, dokumentacja inwentaryzacyjna, magazynowa, dot. środków trwałych, faktury, dokumenty kadrowe) po kompletne sprawozdanie
finansowe. Dołączony suplement elektroniczny (format MS Word) umożliwi łatwe zaadoptowanie każdego wzoru dokumentu na własne potrzeby.
SYMBOL: RFK594e, STRON: 254, FORMAT: B5, WYDANIE: 2010

CENA: 260,00 zł + 5% VAT (brutto: 273,00 zł)

dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia, Arkadiusz Lenarcik

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej - wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa
bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego
Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów - składają się na wyjątkowy
przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów - biegłych rewidentów. Ponad 140 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji
gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z:
pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe,
inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy) oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi ...
SYMBOL: RFK1018, STRON: 884, WYDANIE: V, 2015

CENA: 260,00 zł + 5% VAT (brutto: 273,00 zł)

Katalog produktów ODDK; dział: rachunkowość i finanse; wygenerowany 08.01.2023 01:41:39; strona 7/11

prof. dr hab. Jerzy Gierusz, dr Katarzyna Koleśnik

Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi
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: RFK1464, STRON: 806, WYDANIE: XXIV uaktualnione, 2022,

CENA: 350,00 zł + 5% VAT (brutto: 367,50 zł)

Urszula Pietrzak

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)
Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków. W publikacji:
Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
wykaz typowych
operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo - autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie
kont instytucji. Zasady inwentaryzacji i kontroli majątku w instytucjach kultury. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym. ...
SYMBOL: RFK1460e, STRON: 356, WYDANIE: V, 2022

CENA: 270,00 zł + 5% VAT (brutto: 283,50 zł)

Anna Makal

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń (z suplementem
elektronicznym)
Niezbędna pozycja dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia - uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z
wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy).
W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i
materiałów ułatwiających wypełnienie obowiązków księgowych:
wzory polityki rachunkowości plany kont z komentarzem do każdego konta i wykazem operacji
gospodarczych ujmowanych na stronie Wn i Ma każdego konta syntetycznego wzory dokumentacji sprawozdania finansowego w wersji edytowalnej w dołączonym
suplemencie elektronicznym.
Szczególnie godne uwagi jest, że Autorka opracowała odrębnie komentarz do planu kont dla:
fundacji i stowarzyszeń
nieprowadzących ...
SYMBOL: RFK1219e, STRON: 224, WYDANIE: II, 2018

CENA: 280,00 zł + 5% VAT (brutto: 294,00 zł)

dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w
zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy - wprowadza w sam przedmiot (zakres)
rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej. W części drugiej omówiono wybrane problemy
rachunkowości jednostek gospodarczych. Zalety Podręcznika… wyróżniające go spośród innych, podobnych publikacji, to:
szczegółowy komentarz do danego
zagadnienia poparty licznymi przykładami i schematami księgowań; przejrzysty układ omawianych zagadnień, prosty i klarowny język; wielość przykładów ...
SYMBOL: RFK1444, STRON: 540, WYDANIE: 2021

CENA: 70,00 zł + 5% VAT (brutto: 73,50 zł)

Danuta Małkowska

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja i rozliczanie. Zbiór rozwiązań
Uzupełnienie opracowania autorstwa Danuty Małkowskiej: "Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja i rozliczanie. Zbiór zadań". Zawiera rozwiązania
do zadań zamieszczonych w zbiorze.
SYMBOL: RFK802r, STRON: 130, WYDANIE: 2013

CENA: 40,00 zł + 5% VAT (brutto: 42,00 zł)
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Danuta Małkowska

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja i rozliczanie. Zbiór zadań z komentarzem
Obszerny zbiór zadań z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia - zawiera ponad 50 różnorodnych zadań z rachunku kosztów. Podręcznik uwzględnia
wszystkie aspekty stosowania rachunku kosztów w rachunkowości finansowej, omówiono tu m.in.: ewidencję kosztów a ustalanie wyniku ze sprzedaży rozliczenia
kosztów w czasie a ustalanie wyniku ze sprzedaży ewidencję i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej koszty wytworzenia produktów koszty i przychody w
rachunku zysków i strat. Każde z omawianych zagadnień zostało poprzedzono komentarzem teoretycznym, który pozwala na zapoznanie się z danym zagadnieniem, a
także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości, zaś dołączone przykłady pozwalają na zapoznanie się ze sposobem rozwiązania ...
SYMBOL: RFK802, STRON: 312, WYDANIE: 2013

CENA: 80,00 zł + 5% VAT (brutto: 84,00 zł)

Jolanta Chałupczak

Rachunkowość finansowa - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)
Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w
części 1 Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości:
układ zbioru dostosowany do jednostki
lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami do uzupełnienia); liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwiające
zrozumienie i opanowanie poszczególnych zagadnień; odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w opracowaniu są dostępne w formie suplementu
elektronicznego (plik PDF), który można pobrać poprzez Internet, postępując zgodnie ze szczegółową instrukcją znajdującą się w książce.
...
SYMBOL: RFK1386e, STRON: 320, WYDANIE: 2020

CENA: 90,00 zł + 5% VAT (brutto: 94,50 zł)

Rafał Nawrocki

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (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: ...
SYMBOL: RFK1433e, STRON: 464, WYDANIE: VII, 2021,

CENA: 250,00 zł + 5% VAT (brutto: 262,50 zł)

Danuta Małkowska

Rachunkowość od podstaw - zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem
elektronicznym)
Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z
danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze,
podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego. Bogaty wybór różnorodnych zadań pomoże w nauce rachunkowości osobom na
różnych etapach nauki i poziomie zaawansowania. Liczne tabele, zestawienia, ewidencje oraz zamieszczone wzory ułatwiają prawidłowe zrozumienie poruszanych
zagadnień. W uzupełnieniu wykaz kont syntetycznych. Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji ...
SYMBOL: RFK1478e, STRON: 576, WYDANIE: XVII, 2022,

CENA: 100,00 zł + 5% VAT (brutto: 105,00 zł)

Gabriela Borek, Jacek Sztyler

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem
elektronicznym)
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem
stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa,
zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub
części dotacji. W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.: jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych
dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych ...
SYMBOL: RFK1020e, STRON: 160, WYDANIE: 2015

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)
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Irena Majsterkiewicz

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej - wzorcowy plan kont z komentarzem - zasady (polityka)
rachunkowości - sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)
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: RFK1267e, STRON: 224, WYDANIE: 2018,

CENA: 200,00 zł + 5% VAT (brutto: 210,00 zł)

prof. dr hab. Janina Wermut

Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów
Podręcznik opracowany z myślą o studentach kierunków ekonomicznych, do nauczania przedmiotu rachunkowość zarządcza. Opracowanie składa się z dwóch części:
1. Rachunkowość zarządcza, w tym:
klasyfikacja kosztów z punktu widzenia potrzeb rachunku decyzyjnego; podstawowe modele rachunku kosztów i wyników;
sposoby rozwiązywania problemów decyzyjnych, przede wszystkim w rachunku krótkoterminowym; problemy ustalania cen na produkty finalne przedsiębiorstwa
oraz na świadczenia wewnętrzne pomiędzy podmiotami tej samej organizacji. 2. Zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej z rozwiązaniami.
SYMBOL: RFK701, STRON: 248, ROK WYDANIA: 2013

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)

dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG, dr Roman Nilidziński

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych - zbiór zadań
Przygotowany przez doświadczonych dydaktyków zbiór zadań zawiera wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na
zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań powiązana została z praktyką księgową i uwzględnia zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji
księgowej oraz sprawozdawczości finansowej. W zbiorze znalazły się również schematy kont oraz zestawienia pomocnicze, ułatwiające przeprowadzanie obliczeń i
wpisywanie rozwiązań. Przedstawione w opracowaniu zadania zostały pogrupowane w tematycznie jednorodne rozdziały, obejmujące następujące zagadnienia:
aktywa pieniężne i rozrachunki materiały i towary aktywa trwałe wynagrodzenia produkty gotowe wynik finansowy - ustalanie i prezentacja w sprawozdaniu ...
SYMBOL: RFK1190, STRON: 236, WYDANIE: II, 2017

CENA: 80,00 zł + 5% VAT (brutto: 84,00 zł)

Jolanta Chałupczak, Agnieszka Jacewicz

Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)
Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia,
schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im
zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie:
rachunkowość finansowa. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na
wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: Majątek przedsiębiorstw Bilans Operacje gospodarcze Zasady ewidencji operacji gospodarczych ...
SYMBOL: RFK1445e, STRON: 286, WYDANIE: 2021

CENA: 70,00 zł + 5% VAT (brutto: 73,50 zł)

dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.
SYMBOL: RFK1444r, STRON: 96, WYDANIE: 2021

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)
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dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania autorstwa dr hab. Barbary Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie
umiejętności nabytych w trakcie pracy z podręcznikiem oraz możliwość ich praktycznego zastosowania podczas rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości.
SYMBOL: RFK1444z, STRON: 202, WYDANIE: 2021

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)
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