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1. Koniecznie przeczytaj
2 stycznia 2017 r. mija termin zawiadomienia o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą bilansową 24/8

30 września mija termin przekazania na rachunek ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2016 r. 18/7

Do 31 grudnia 2016 r. należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS 24/5

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r. 20/5

Ewidencja przychodów i kosztów w jednostkach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej 1/8

Kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości 9/4

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe standardy 10/4

Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r. 3/4

Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej, ogłoszone przez NBP 31 grudnia 2015 r. 2/4

Limit przychodów za 2016 r., którego osiągnięcie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. 20/4

Mniej jednostek będzie zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych - kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości 14/4

Mniej jednostek zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych 23/5

Moment ujęcia w kosztach zaliczki wpłaconej komornikowi - wyjaśnienie MF 5/6

Możliwość rozłożenia na raty zobowiązania wobec PFRON z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania 20/6

Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości 10/5

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego 13/4

Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych oraz więcej uproszczeń dla niektórych jednostek 23/4

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS 11/4

Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r. 12/4

Od 1 styczna 2016 r. niektóre organizacje pozarządowe mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów 2/6

Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG 11/6

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 r. 6/6

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa za 2015 r. 6/4

Opublikowano KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" 18/4

Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów 16/4

Opublikowano ustawę wprowadzającą centralizację rozliczeń VAT w samorządach 19/4

Osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, które będą mogły stosować uproszczenia dla jednostek mikro w 2017 r. 20/5

Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe 5/7

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości "Środki trwałe" 16/5

Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. 1/7

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji a obowiązek zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej 18/6

Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r. 5/4
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W jakich sytuacjach sprawozdanie finansowe trzeba poprawić? 9/7

Ważne terminy w kwietniu 2016 r. 7/4

Ważne terminy w lutym 2016 r. 2/9

Ważne terminy w styczniu 2016 r. 1/4

Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS 10/7

Złożenie sprawozdania finansowego osoby prawnej w urzędzie skarbowym 11/7

Zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości 4/4

2. Rachunkowość finansowa
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania odpisów aktualizujących 4/12

Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia 22/4

Czy konwersję pożyczki na kapitał podstawowy wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych? 24/11

Data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości 21/4
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Faktura uproszczona i paragon jako dokumenty księgowe 12/6
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Kredyty bankowe w księgach rachunkowych 13/6

Księgowe ujęcie podatku od sprzedaży detalicznej 19/5
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Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport 9/20

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów 19/8

Obowiązek badania sprawozdania - kogo dotyczy i co oznacza? 4/14
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Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 17/18

Rozliczenie produkcji w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 4/24

Rozliczenie umowy faktoringu obejmującej należności w walucie obcej 11/24

Rozliczenie w księgach rachunkowych skutków kradzieży środka trwałego 23/21

Rozliczenie w księgach zwrotu VAT w systemie TAX FREE 12/18

Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet przyszłych dostaw i usług 10/19

Różnice kursowe powstałe przy uregulowaniu kosztów w walucie obcej kartą płatniczą 9/27

Skonto przyznane nabywcy z tytułu wcześniejszej zapłaty należności 23/18

Spłata zaległości wobec ZUS w ramach układu ratalnego 12/24

Sprzedaż nieruchomości na raty 1/25

Ujęcie w księgach i bilansie zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie 11/19

Ujęcie w księgach skutków korekty VAT naliczonego za 2015 r. 2/24

Ulga na złe długi i późniejsza korekta należności "in minus" 14/18

Umowa leasingu, której przedmiotem jest jednocześnie grunt i budynek 1/30

Ustalenie wyniku podatkowego przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat 6/16

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych 16/16

Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej 15/24

Wycena produkcji w toku na koniec okresu sprawozdawczego 19/15

Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego 15/20

Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach pracodawcy 3/26

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło 1/22

Wynagrodzenia zleceniobiorców zatrudnionych przy budowie środka trwałego 13/17

Zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką 4/20

Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków ZFRON i jego późniejsza sprzedaż 16/22

Zaliczki pobrane przez pracownika na zakupy firmowe 9/30

Zapomogi pieniężne wypłacane pracownikom ze środków obrotowych jednostki 18/15

Zmiana rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego na kalkulacyjny 13/26

Zobowiązania w walucie obcej uregulowane kartą płatniczą do konta złotówkowego 14/13

Zwrot wadliwych towarów do producenta i wymiana na towar pozbawiony wad 12/22

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Aktualizacja programu komputerowego nie jest ulepszeniem wartości niematerialnej i prawnej 20/28

Aktywa jednostki przekazane kontrahentowi w celu wykonania zamówienia 7/21

Amortyzacja środków trwałych, których wartość nie przekracza 3.500 zł 3/33
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Przystąpienie samorządowej instytucji kultury do centrum usług wspólnych 23/39

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i zakładu budżetowego według nowego wzoru 20/39

Refakturowanie usług obcych w księgach samorządowego zakładu budżetowego 10/42

Remont pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej służących obsłudze programu "Rodzina 500+" 15/40

Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS i ich zwrot pracownikowi w państwowej jednostce budżetowej 1/45

Rozliczenie niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji dzieł sztuki i eksponatów muzealnych 22/40

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawozdawczości budżetowej 7/35

Ujęcie faktur zakupu w ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej 6/39

Ujęcie odszkodowania z tytułu zdarzenia losowego w księgach jednostki budżetowej 13/43

Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych urzędu miasta 9/43

Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach instytucji kultury 9/43

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych 6/38

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury 24/37

Wydatek polegający na wypłacie odprawy pośmiertnej w klasyfikacji budżetowej 24/37

Wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika 2/50

Wydatki na szkolenia strażaków w komendzie powiatowej PSP 17/38

Wykazanie środków pieniężnych w drodze w sprawozdaniu Rb-N 8/35

Wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego w przypadku jego sprzedaży 17/37

Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji bilansowej w związku z uchyleniem trwałego zarządu 21/41

Wyposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny jako wydatek strukturalny 14/34

Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku wpisanym do rejestru zabytków 21/44

Zakup i montaż szlabanu elektronicznego w jednostce budżetowej 7/38

Zakup publikacji na potrzeby jednego z wydziałów jednostki sektora finansów publicznych 16/44

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r. 6/37

Zatrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach jednostki budżetowej 21/40

Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone w 2015 r., obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 3/40

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury 14/34

7. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
Praktyczne zastosowanie MSR – jak ująć zwrot (refundację) nakładów na inwestycję w obcym obiekcie? 2/51

Praktyczne zastosowanie MSR - jak ująć obligację zamienną na akcje, wyemitowaną na rzecz pracownika? 21/45

Przychody według MSR - podstawowe zasady wyróżniania i prezentacji - część I 17/41

Przychody według MSR - podstawowe zasady wyróżniania i prezentacji - część II 19/42

Przychody według MSR - zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr 23/45
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Czy jednostka, która w poprzednim roku nie prowadziła ksiąg rachunkowych, wykazuje dane porównawcze? 6/52

Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego? 12/51

Czy korzystając z uproszczeń w zakresie nieustalania podatku odroczonego uwzględnia się zasadę istotności? 5/61

Czy księgi rachunkowe jednostki mogą być prowadzone i przechowywane w jej oddziale? 15/50

Czy materiały powierzone należy objąć ewidencją bilansową? 1/56

Czy należy zatwierdzić sprawozdanie spółki jawnej na dzień poprzedzający jej przekształcenie w spółkę z o.o.? 11/52

Czy niskocenne składniki majątku powinny być objęte ewidencją pozabilansową? 18/48

Czy odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się w bilansie? 3/52

Czy opakowania zwrotne kaucjonowane ujmuje się w księgach nabywcy towarów? 4/51

Czy otrzymaną od banku najemcy gwarancję na pokrycie należności ująć w ewidencji bilansowej? 3/52

Czy powiązania pomiędzy spółką jawną i spółką z o.o. oraz ich udziałowcami ujawnia się w sprawozdaniu? 6/60

Czy przychody i koszty spółki jawnej ujmuje się w księgach wspólnika będącego spółką komandytowo-akcyjną? 4/57

Czy przychód z tytułu realizacji punktów premiowych ujmuje się w księgach firmy? 1/62

Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej należy złożyć do urzędu skarbowego? 15/51

Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności? 6/46

Czy spółka z o.o., jako komplementariusz i spółka komandytowa tworzą grupę kapitałową? 23/63

Czy spółka z o.o. będąca podmiotem leczniczym może stosować uproszczenia dla jednostek małych? 4/55

Czy spółka z o.o. powstała pod koniec roku może wydłużyć swój pierwszy rok obrotowy? 2/56

Czy sprawozdanie jednostki za rok, w którym otrzymała aport w postaci przedsiębiorstwa, podlega badaniu? 20/59

Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury? 2/59

Czy tworzy się rezerwy na zobowiązania wynikające z zaksięgowanych faktur? 14/51

Czy w ciągu roku obrotowego można dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego? 18/49

Czy w czasie inwentaryzacji można wykorzystać arkusze spisowe wydrukowane z systemu księgowego? 17/49

Czy w spółce z o.o. można dokonać zmiany roku obrotowego? 17/48

Czy wartość robót w toku uwzględnia się ustalając przychody do badania sprawozdania finansowego? 8/57

Czy zmiana wysokości rat leasingowych wpływa na wartość środka trwałego? 20/49

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy różnej długości okresów sprawozdawczych 6/50

Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie 9/58

Darowizna udziałów dokonana pomiędzy wspólnikami spółki z o.o. 21/56

Data wprowadzenia dowodu do ksiąg rachunkowych 22/54

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia 20/49

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za grudzień 2015 r., otrzymane w 2016 r. 5/51

Dofinansowanie termomodernizacji w księgach podmiotu leczniczego, działającego w formie spółki z o.o. 9/66
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