Spis treści

Polityka
rachunkowości

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Spis treści
O Autorce ......................................................................................................................
Wykaz skrótów ..............................................................................................................
Wprowadzenie ..............................................................................................................

IX
XI
XV

Rozdział I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery
budżetowej ....................................................................................................................

1

1. Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości budżetowej ..............................

1

1.1. Zasady ogólne ...........................................................................................

1

1.2. Specyficzne regulacje dla rachunkowości budżetowej ................................

2

1.3. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości ..................................

2

1.4. Ograniczenia w stosowaniu ustawy o rachunkowości ................................

4

2. Wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych .................................

4

3. Nadrzędne zasady rachunkowości .....................................................................

5

3.1. Zasada rzetelnego obrazu ..........................................................................

5

3.2. Zasada przewagi treści nad formą .............................................................

6

3.3. Zasada ciągłości ........................................................................................

6

3.4. Zasada memoriału .....................................................................................

6

3.5. Zasada współmierności przychodów .........................................................

6

3.6. Zasada ostrożnej wyceny ...........................................................................

7

3.7. Zasada indywidualnej wyceny ...................................................................

8

3.8. Zasada istotności .......................................................................................

8

3.9. Zasada kontynuacji działalności ................................................................

8

3.10. Ograniczenia stosowania zasady memoriału .............................................

9

4. Odmienne zasady ewidencji finansowo-księgowej jednostek sektora
budżetowego .....................................................................................................

10

4.1. Odmienna definicja środków trwałych ......................................................

10

4.2. Bardziej restrykcyjne podejście do naliczania odsetek i wyceny należności
i zobowiązań oraz innych składników aktywów i pasywów wyrażonych
w walutach obcych ....................................................................................

10

4.3. Odmienne podejście do przyszłych świadczeń na rzecz pracowników,
w tym świadczeń emerytalnych .................................................................

11

V

Spis treści
4.4. Odmienne zasady w przypadku jednostek postawionych w stan likwidacji .

11

Rozdział II. Dokumentacja rachunkowości jednostek sektora budżetowego
w 2020 r. – zasady ogólne ............................................................................................

13

1. Zagadnienia ogólne ...........................................................................................

13

1.1. Definicja i podstawy prawne obowiązku przygotowania dokumentacji
(polityki) rachunkowości ...........................................................................

13

1.2. Cel wprowadzenia polityki rachunkowości ................................................

13

1.3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za opracowanie, aktualizację
i stosowanie zasad rachunkowości .............................................................

14

1.4. Wyodrębnienie zdarzeń istotnych ..............................................................

19

1.5. Stosowanie KSR-ów oraz MSR-ów .............................................................

19

1.6. Możliwość wyboru zasad rachunkowości ..................................................

20

1.7. Konieczność dopasowania polityki rachunkowości do potrzeb jednostki ....

20

2. Zakładowy plan kont .........................................................................................

21

2.1. Specyficzne ustalenia w zakresie planów kont jednostek sektora finansów
publicznych ...............................................................................................

21

2.2. Zasady tworzenia planu kont w RachBudżR ..............................................

21

Rozdział III. Zasada istotności i uproszczenia w ustaleniach polityki
rachunkowości ..............................................................................................................

23

1. Zasada istotności i uproszczenia dozwolone w ustawie o rachunkowości ...........

23

2. Wskaźniki istotności ..........................................................................................

24

3. Regulacje w zakresie uproszczeń zawarte w KSR 7 ............................................

25

4. Ograniczenia swobody stosowania zasady istotności w jednostkach sektora
finansów publicznych ........................................................................................

27

Rozdział IV. Zmiany polityki rachunkowości ..............................................................

29

1. Stosowanie zasady ciągłości ..............................................................................

29

2. Regulacje dotyczące sposobu oraz okoliczności dokonywania zmian w polityce
rachunkowości ..................................................................................................

30

3. Okoliczności dopuszczające możliwość dokonania zmian w polityce
rachunkowości ..................................................................................................

30

3.1. Obowiązkowe zmiany w polityce rachunkowości .......................................

30

3.2. Zmiany wprowadzone przez jednostkę we własnym zakresie .....................

31

3.3. Ujęcie skutków zmian w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji
dodatkowej ................................................................................................

31

4. Regulacje dotyczące zmian polityki rachunkowości w KSR 7 .............................

32

5. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości ............................................

36

Rozdział V. Składniki zasad (polityki) rachunkowości ...............................................

37

1. Zakres dokumentacji (polityki) rachunkowości .................................................

37

2. Określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów
sprawozdawczych ..............................................................................................

38

2.1. Zasady ogólne ...........................................................................................

38

VI

Spis treści
2.2. Brak swobody w podejmowaniu decyzji przy określaniu roku obrotowego
i okresów sprawozdawczych ......................................................................

38

2.3. Stosowanie zasady „zamknięcia miesiąca” .................................................

39

2.4. Uproszczenia w stosowaniu zasady „zamknięcia miesiąca” ........................

40

2.5. Zamknięcie roku obrotowego ....................................................................

40

3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ..........

40

3.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
w budowie .................................................................................................

41

3.2. Inwestycje długoterminowe .......................................................................

47

3.3. Inwestycje krótkoterminowe ......................................................................

50

3.4. Rzeczowe aktywa obrotowe .......................................................................

52

3.5. Należności .................................................................................................

55

3.6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ..................................................

58

3.7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa .....................

60

4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych .........................................................

61

4.1. Zakładowy plan kont .................................................................................

63

4.2. Wykaz ksiąg rachunkowych ......................................................................

67

4.3. Opis systemu przetwarzania danych ..........................................................

69

5. Ochrona danych i ich zbiorów ...........................................................................

70

Rozdział VI. Przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie
ustalenia zasad (polityki) rachunkowości ...................................................................

75

1. Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości ..................................................................................................

75

2. Wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku
i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego ...................................

77

3. Wzór załącznika dotyczącego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych .........

87

4. Wzór załącznika dotyczącego zasad ochrony danych i ich zbiorów ....................

98

Rozdział VII. Zakładowy plan kont ..............................................................................

103

1. Zasady ogólne ...................................................................................................

103

2. Szczególne rozwiązania dla zakładowego planu kont budżetu JST i urzędu JST

104

3. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi
głównej dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego ..............................

106

4. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi
głównej dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ..

127

4.1. Aktywa trwałe (zespół 0) ..........................................................................

130

4.2. Środki pieniężne i rachunki bankowe (zespół 1) ........................................

158

4.3. Rozrachunki i rozliczenia (zespół 2) ..........................................................

180

4.4. Materiały i towary (zespół 3) ....................................................................

209

4.5. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie (zespół 4) ..................................

217

VII

Spis treści
4.6. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie (zespół 5) ....................

229

4.7. Produkty (zespół 6) ...................................................................................

234

4.8. Przychody i koszty ich uzyskania (zespół 7) ..............................................

237

4.9. Fundusze, rezerwy i wynik finansowy (zespół 8) .......................................

252

4.10. Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych ..........................................

262

Rozdział VIII. Akt prawny ............................................................................................

271

VIII

Przejdź do księgarni

