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1. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
Dobór obiektów kosztów na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia według KSR nr 13 12/46

KSR nr 2 "Podatek dochodowy" - skutki bilansowe skorzystania z premii inwestycyjnej 23/49

Koszt wytworzenia środka trwałego siłami własnymi według KSR nr 11 10/42

Leasing finansowy w księgach finansującego według KSR nr 5 17/43

Leasing operacyjny w księgach korzystającego w świetle KSR nr 5 8/50

Likwidacja elementu zbiorczego obiektu inwentarzowego według KSR nr 11 14/46

MSSF 16 "Leasing" - część I - wprowadzenie 14/44

MSSF 16 "Leasing" - część III - ułatwienia związane ze stosowaniem standardu 21/48

MSSF 16 "Leasing" - część II - identyfikacja umów leasingowych 19/37

MSSF 16 "Leasing" - część IV - ustalenie okresu leasingu dla potrzeb standardu 24/44

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego według KSR nr 11 6/44

Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego według KSR nr 6 4/48

Stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji zapasów - kompensata niedoborów z nadwyżkami 22/44

Stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji zapasów - rozliczanie różnic jakościowych (szkód) 21/43

Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - inwentaryzacja rozrachunków 20/47

Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - wycena na dzień ujęcia w księgach 18/45

Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - zmniejszenia ceny (rabaty) 19/42

Świadczenia pracownicze - część III - długoterminowe świadczenia w trakcie zatrudnienia 1/50

Świadczenia pracownicze - część IV - świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy 3/50

Świadczenia pracownicze - część V - świadczenia po okresie zatrudnienia 5/46

Świadczenia pracownicze w formie akcji - część I - identyfikacja świadczeń i ich warunków 7/47

Świadczenia pracownicze w formie akcji - część III - warunki nabycia uprawnień 11/46

Świadczenia pracownicze w formie akcji - część II - wycena transakcji w formie akcji 9/51

Uwzględnienie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy kalkulacji kosztu wytworzenia według KSR nr 13 16/47

Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy według KSR nr 13 15/47

2. Koniecznie przeczytaj
Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 3/4

Do Sejmu wpłynął projekt kolejnej zmiany ustawy o rachunkowości 15/5

Druga rata odpisu na ZFŚS za 2019 r. - projekt zmiany ustawy o ZFŚS 18/4

Inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć już od 1 października 2019 r. 19/4

Kolejne odpowiedzi MF na pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych 3/8

Kolejne odpowiedzi MF na pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych 7/4
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Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej 4/39
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8. Odpowiadamy na pytania
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Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o. 20/59

Budowa domów jednorodzinnych na sprzedaż w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4 5/66

Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna 22/54

Co oznacza określenie "netto" w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży oraz operacji finansowych? 5/51

Czy PCC od zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych zwiększy jego wartość początkową? 11/53

Czy faktury za media podlegające refakturowaniu można odnieść w ciężar kosztów działalności podstawowej? 20/50

Czy koszty przemieszczenia środka trwałego wpłyną na wysokość jego wartości początkowej? 17/47

Czy koszty przetargu zwiększą wartość początkową środka trwałego? 10/49

Czy koszt zakupu licencji przeznaczonych do używania przez 12 miesięcy można rozliczać w czasie? 22/50

Czy mała spółka kapitałowa może odnieść w ciężar kosztów przedmioty o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł? 9/55

Czy mała spółka z o.o. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych? 14/50

Czy mandat opłacony za pracownika ze środków firmy można ująć w kosztach działalności podstawowej? 11/54

Czy można jednorazowo amortyzować aktywa o wartości powyżej limitu dla niskocennych środków trwałych? 23/54

Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym? 8/69

Czy można zaksięgować koszty w miesiącu, który jest już zamknięty? 15/53

Czy nakłady na wartość niematerialną i prawną zwiększą jej cenę nabycia? 12/53

Czy należność w walucie obcej od krajowego kontrahenta podlega wycenie na dzień bilansowy? 6/51

Czy nieużywane środki trwałe powinny figurować w ewidencji księgowej? 9/56

Czy obcy środek trwały przyjęty do używania można zaliczyć do aktywów trwałych jednostki? 16/51

Czy odsetki dopisane przez bank do firmowego rachunku są przychodem finansowym? 8/55

Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej jest obowiązkowe? 8/55
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Jakie należności zalicza się do należności spornych i wątpliwych? 14/50

Jakie obowiązki z zakresu rachunkowości wiążą się z przekształceniem spółki cywilnej w komandytową? 15/54

Jakie podmioty sporządzają sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 dla jednostki dużej? 7/53

Jaki wariant rachunku zysków i strat można przyjąć przy stosowaniu pełnego rachunku kosztów? 13/50

Jak przeprowadzić inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji? 19/52

Jak rozliczyć koszty prowizji należnej pośrednikowi w księgach rachunkowych dewelopera? 7/52

Jak rozliczyć koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do używania? 24/53

Jak rozliczyć lokaty dwuwalutowe w księgach rachunkowych? 13/62

Jak rozliczyć salda figurujące na rozrachunkach, wynikające z przedawnionych faktur korygujących sprzedaż? 1/59

Jak rozliczyć w księgach kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych? 17/48

Jak rozliczyć w księgach koszty dotyczące podróży służbowych prezesa spółki? 6/49

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie"? 10/50

Jak skorygować sprawozdanie finansowe, w sytuacji gdy korektę zleci biegły rewident? 10/48

Jak sprawdzić czy jednostka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadą istotności? - checklista 13/53

Jak udokumentować rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów? 17/47

Jak ująć skutki zaniechania inwestycji w instytucji kultury? 5/53

Jak ująć w księgach i wycenić domenę internetową zakupioną od firmy zagranicznej? 9/56

Jak ująć w księgach koszty obsługi prawnej związanej z likwidacją spółki, objęte rezerwą? 4/54

Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową? 14/52

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z usunięciem awarii wodociągu? 20/51

Jak ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe od kwoty VAT? 5/51

Jak ująć w księgach rachunkowych skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS? 23/55

Jak ująć w księgach spółki komandytowej odsetki od pożyczki zaciągniętej od wspólnika? 6/49

Jak ująć w księgach umorzenie udziałów własnych z czystego zysku? 14/51

Jak ująć w księgach wydatki na prezenty dla pracowników? 12/52

Jak ująć w księgach zakupy towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia na przełomie miesiąca? 2/67

Jak ująć w księgach zwrot zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego? 8/57

Jak ujmować w księgach rachunkowych dewelopera wpływ środków na rachunek powierniczy? 15/53

Jak ustalić przychód zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w działalności kantorowej? 3/54

Jak ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych? 2/61

Jak w spółce osobowej zaksięgować wypłatę wspólnikowi zysku w formie rzeczowej? 19/50

Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy? 24/51

Jak wycenić na dzień bilansowy przedawnioną należność w walucie obcej? 5/52
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