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Znajomość podstawowej wiedzy o rachunkowości ułatwia porozumiewanie się nie tylko 
między menedżerami i doradcami fi nansowymi, lecz ma także znaczenie w kontaktach 
między partnerami biznesowymi i w komunikacji międzyludzkiej. Chcąc przybliżyć 
elementarne pojęcia z zakresu rachunkowości, zespół Autorów podjął się niniejszego 
opracowania wskazując, czym jest rachunkowość, jak się zmieniała na przestrzeni dzie-
jów i jak należy ją dostosować do zmiennych warunków gospodarowania przedsię-
biorstw. W książce wykazano zależność systemu rachunkowości od systemu zarządzania 
i uregulowań prawnych. Przyjęto najbardziej aktualne rozwiązania w zakresie wyceny 
majątku i ewidencji wynikające ze zmian ustawy o rachunkowości w 2008 r.

Zagadnienia przedstawione w książce podzielono na dwie części: pierwsza zawie-
ra prawne i organizacyjne aspekty rachunkowości, druga – szczegółową ewidencję 
operacji gospodarczych.

W pierwszej części Czytelnicy poznają charakterystyczne słownictwo stosowane 
w rachunkowości oraz zagadnienia znajdujące zastosowanie tylko w systemie rachun-
kowości. W rozdziale pierwszym nawiązano do ewolucji rachunkowości, wskazując 
poszczególne etapy jej rozwoju oraz czym powinna się charakteryzować, aby spełniała 
funkcję informacyjno-kontrolną, zaspokajając potrzeby różnych użytkowników (od-
biorców) informacji. W rozdziale drugim zaprezentowano pojęcie i podział majątku 
jako podstawy działalności gospodarczej jednostki i jego odzwierciedlenie w bilansie. 
Budowa bilansu oraz charakterystyka poszczególnych pozycji wskazuje na jego fun-
damentalne znaczenie w systemie rachunkowości. W rozdziale trzecim przedstawiono 
rolę dokumentacji księgowej stanowiącej podstawę ewidencji gospodarczej i spełnia-
jącą warunek prawidłowego zapisu w księgach rachunkowych. W rozdziale czwartym 
podkreślono rangę urządzeń księgowych, występujących w postaci kont bilansowych 
i wynikowych niezbędnych do zapisu zdarzeń gospodarczych. Na potrzeby niniejszego 
opracowania konta te ujęto w umownie nazwanym zakładowym planie kont. W roz-
dziale piątym przedstawiono wybrane elementy organizacji rachunkowości, zwracając 
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szczególną uwagę na politykę (zasady) rachunkowości, komputerowe prowadzenie 
ksiąg rachunkowych i inwentaryzację składników majątku.

W drugiej części, w rozdziałach 6–11, scharakteryzowano pojęcia i zasady ewi-
dencji aktywów, pasywów i kosztów, takich jak:

aktywa trwałe,
środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa fi nansowe,
rozrachunki,
zapasy (materiałów, towarów, produktów pracy),
rozliczanie i kalkulację kosztów,
kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i rezerwy.
W ostatnich rozdziałach ujęto tematykę wyniku fi nansowego i sprawozdawczo-

ści fi nansowej. W rozdziale 12 scharakteryzowano pojęcie przychodów i kosztów, 
strat i zysków nadzwyczajnych, jako najważniejszych elementów kształtujących wynik 
fi nansowy. Zwrócono także uwagę na warianty ustalania wyniku fi nansowego i jego 
podział. Rozdział 13 dotyczy sprawozdawczości fi nansowej i stanowi podsumowanie 
dotychczasowych rozważań. W rozdziale tym zaprezentowano rodzaje sprawozdań fi -
nansowych i zasady ich sporządzania.

Przyjęty układ książki odzwierciedla logiczny układ będący formą przyswajania 
wiedzy, począwszy od metodologii i zasad ewidencji do sprawozdań fi nansowych, pod-
kreślając ich informacyjny charakter. Przykłady zawarte w książce powinny przybliżyć 
dość skomplikowane pojęcia i ewidencję, a w celu sprawdzenia wiedzy i samooceny 
przygotowano do rozwiązania testy kontrolne  i zadania problemowe. Walorem książki 
są liczne rysunki i tabele, które ułatwiają zrozumienie przedstawianych zagadnień.

Z uwagi na łatwy język i przejrzystą prezentację, książkę poleca się zwłaszcza Czy-
telnikom, dla których jest to pierwsze spotkanie z rachunkowością oraz tym, którzy 
pragną stale aktualizować swoją wiedzę. Książkę można wykorzystać w różnym formach 
kształcenia takich jak np.: seminaria, kursy modułowe dla samodzielnych księgowych, 
nauka samodzielna lub może służyć jako podręcznik akademicki.

Ułatwieniem w przyswajaniu wiedzy może być zbiór zadań dostosowany tematycz-
nie do wyżej wymienionych zagadnień. Rachunkowość według prawa bilansowego. Zbiór 
zadań stanowi nieodłączną część niniejszego opracowania.
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