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5. Rachunkowość krok po kroku
Przykłady wypełniania dowodów księgowych - KP, KW i raport kasowy 18/32

Przykłady wypełniania dowodów księgowych - PT, czyli protokół przekazania środka trwałego 16/31

Przykłady wypełniania dowodów księgowych - PW, czyli przyjęcie wyrobów do magazynu 21/30

Przykłady wypełniania dowodów księgowych - protokół zniszczenia 20/38

Przykłady wypełniania dowodów związanych z ewidencją środków trwałych 17/29

Przykłady wypełniania druków inwentaryzacyjnych 19/36

Przykłady wypełniania druków sprawozdawczych - uproszczony bilans jednostki małej 24/37

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - rezerwy na koszty i zobowiązania 22/36

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów 23/41

Tworzymy politykę rachunkowości - aktualizacja wartości należności oraz ulga na złe długi 6/33

Tworzymy politykę rachunkowości - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 5/38

Tworzymy politykę rachunkowości - inwentaryzacja składników aktywów i pasywów 7/32

Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe 2/34

Tworzymy politykę rachunkowości - korekta kosztów i przychodów z tytułu rabatów 12/32

Tworzymy politykę rachunkowości - koszty działalności operacyjnej 3/33

Tworzymy politykę rachunkowości - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14/35

Tworzymy politykę rachunkowości - odroczony podatek dochodowy 9/29

Tworzymy politykę rachunkowości - prowadzenie ksiąg i kwalifikowanie kosztów do danego okresu 11/29

Tworzymy politykę rachunkowości - przychody i koszty kontraktów długoterminowych 10/31

Tworzymy politykę rachunkowości - rezerwy na zobowiązania 8/37

Tworzymy politykę rachunkowości - rozliczenia międzyokresowe kosztów 4/32

Tworzymy politykę rachunkowości - ujmowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych 13/32

Tworzymy politykę rachunkowości - wycena operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych 1/35

Tworzymy politykę rachunkowości - zasady rozliczania dotacji 15/31

6. Rachunkowość budżetowa
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r. według nowego wzoru 21/35

Częstotliwość księgowania zaangażowania wydatków budżetowych w jednostce oświatowej 11/38

Częstotliwość przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na fundusz jednostki 20/44

Czy należy przeksięgować środki trwałe z konta 011 na 013 w związku ze zmianą limitów podatkowych? 6/39

Czy odszkodowanie przyznane jednostce budżetowej przez ubezpieczyciela jest dochodem budżetowym? 16/39

Czy stosuje się pieczątki imienne, gdy podpisy złożone na dokumentach księgowych są nieczytelne? 22/43

Czy zaniechania w zakresie sprawozdania Rb-N mogą podlegać kontroli RIO? 18/43
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