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Od ponad 4 lat prowadzę Fanpage
„Księgowanie na Tapczanie” – miejsce
stworzone dla ludzi z pasją bąd tych,
kt rzy tej pasji w rachunkowo ci
upatrują. Skierowany początkowo do
student w i „raczkujących"
w rachunkowo ci zaczął gromadzi
coraz więcej specjalist w, firm czy
przedsiębiorc w będących skarbnicą
wiedzy, jak i cennych, praktycznych
wskaz wek.

Na początku pragnę Ci serdecznie
podziękowa za zainteresowanie
powstałym ebookiem. Celem, jaki
przy wiecał mi przy jego tworzeniu,
było przedstawienie rachunkowo ci
w spos b przejrzysty i dla każdego
zrozumiały, ukazanie metod
i sposob w, kt re w łatwy spos b
pozwolą Ci na przyswojenie tre ci
akademickiej.
Nie znajdziesz tutaj całego kompendium
wiedzy rachunkowej. Te kilkadziesiąt
stron ma by dla Ciebie motywacją do
dalszego, samodzielnego zgłębiania
tajnik w rachunkowoci.
Przejrzyste schematy oraz obrazowo
ukazane zagadnienia pomogą Ci pokona
Twoją pierwszą studencką sesję,
przeprowadzą przez najbardziej zawiłe
cieżki towarzyszące zaznajamianiu
się z rachunkowo cią, a w trudniejszych
tej przygody początkach
dostarczą konkretną dawkę humoru.

W tym czasie uko czyłam studia
o specjalno ci Rachunkowo na
Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, a aktywne członkostwo
w Kole Naukowym Rachunkowo ci,
Klubie Młodych Księgowych czy SKwP
stało się inspiracją ku dalszemu
doskonaleniu i niesieniu wsparcia
młodszym studentom.
Na swojej drodze spotkałam wielu
wspaniałych profesor w, specjalist w
i praktyk w. Mam za sobą pierwsze
lata praktyki zawodowej. Jednak tylko
z perspektywy studenta, kt ry
przeszedł drogę zaznajamiania się
z rachunkowo cią od podstaw,
jestem w stanie dostrzec to co
przychodzi nam w początkowych
etapach tej przygody najtrudniej.
To czego brakowało mi na studiach
zostało ujęte w te kilkadziesiąt stron
konkretnej dawki wiedzy oraz rad,
kt re, mam nadzieję, będą dobrym
przewodnikiem przy stawianiu
pierwszych krok w w dziedzinie
rachunkowoci.
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Drżało przed nim całe Chicago. Al Capone – największy gangster,
a zarazem wr g Ameryki. Nie udowodniono mu korupcji, morderstw czy
łamania ustaw o prohibicji, a skazano na 11 lat za niepłacenie podatk w.
Powiesz: co w tym zaskakującego? Dla wielu to pewnie żadna ciekawostka,
ale to wła nie księgowi – specjalnie powołany zesp ł „forensic
accountants” kierowany przez Franka Wilsona, księgowego, doprowadził
do skazania Al Capone. Co więcej, to wła nie księgowi stanowią sporą
czę pracownik w FBI, kt re zatrudnia ich już ponad 2000!
Je li nie jeste entuzjastą kryminał w i zbrodni, ale masz słabo do
słodko ci... Przypomnij sobie smak gumy balonowej! Jedno z najsłodszych
wspomnie dzieci stwa. To wła nie księgowy, Walter Diemer, był
inicjatorem stworzenia gumy balonowej – gumy o niespotykanej jak na
tamte czasy rozciągliwo ci. Z gumy tej można było robi balony, a sam
Walter uczył sprzedawc w w jaki spos b obchodzi się z nowym
produktem!
Panie z pewno cią zainteresuje r wnież fakt, że to wła nie Matthaeus
Schwarz, pracując jako księgowy, wydał pierwszą książkę o modzie!
Publikacja zawierała około 137 ilustracji z r żnymi stylizacjami.
Księgowi byli też inspiracją wielu żart w w skeczach grupy Monty
Python. r dła skeczy możemy doszukiwa się w historii jednego
z członk w grupy – Johna Cleese’a, kt rego ojciec przez lata namawiał
do zostania księgowym. Księgowy czy... poskramiacz lw w?
Jak to się ma do stereotypowego obrazu księgowego, z kt rym w szarej
rzeczywisto ci musi się zmierzy praktycznie każdy z nas?
Czy rachunkowo jest domeną ludzi nudnych?
Je li wciąż nie czujesz się przekonany do tej pięknej i magicznej strony
rachunkowo ci, mam nadzieję, że kolejne kilkadziesiąt stron pozwoli
Ci na odkrycie ogromu skrywanego przez nią potencjału.
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Ta czę stanowi wstęp będący opracowaniem podstawowych
zagadnie dotyczących rachunkowo ci. Przeznaczona jest gł wnie
dla tych, kt rzy spotykają się z rachunkowo cią po raz pierwszy.
Niezależnie jednak od tego czy stawiasz swoje pierwsze kroki
w rachunkowo ci, czy też posiadasz już praktykę zawodową,
te kilkadziesiąt stron wraz ze wskaz wkami oraz praktycznymi
przykładami może okaza się przydatne i posłuży jako
usestymatyzowanie zgromadzonej dotąd wiedzy czy informacji.
Uwierz, że wysiłek po więcony na przerobienie tego materiału zwr ci
Ci się wielokrotnie. Zagadnienia zostały opracowane w jak najprostszy
spos b, tak by ich przyswajanie było dla Ciebie czystą przyjemno cią.

Z tej czę ci dowiesz się:
czym wła ciwie jest rachunkowo
od księgowo ci;

oraz czym się r żni

7

jakie są zadania oraz najważniejsze zasady
rachunkowo ci;

10

jak funkcjonuje podstawowe urządzenie księgowe jakim
jest konto, jakie są jego typy i rodzaje;

12

na czym polega pionowy oraz poziomy podział kont
oraz jak działa łączenie kont;

26

co to wła ciwie jest zasada podw jnego zapisu oraz jaką
funkcję w jej zastosowaniu pełni zestawienie obrot w i sald;

29

czym są i co powinny zawiera dokumenty księgowe.

33
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Konto księgowe - rodzaje
Księgowanie zmian wynikających z poszczeg lnych operacji
gospodarczych na bilansie* byłoby niezwykle pracochłonne
i kłopotliwe. Co więcej, nie umożliwiłoby ledzenia
poszczeg lnych zmian, a jedynie wgląd w stan ko cowy
poszczeg lnych aktyw w czy pasyw w. To wła nie konto
księgowe pozwala rejestrowa operacje gospodarcze, a tym
samym umożliwia administrowanie zmianami poszczeg lnych
składnik w. Jest podstawowym urządzeniem ewidencji
księgowej.
~z przymrużeniem oka...
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Konto księgowe - konto "T-owe"
Prowadzone w formie uproszczonej, wykorzystywane jako
dora ne przedstawienie zapis w księgi rachunkowej,
przedstawiane jest w postaci graficznej jako literka T
i zwyczajowo okre lane kontem „T-owym”.
Rodzaje kont
kont:
Rodzaje
Jednostronne - aktualny stan składnika ustalany jest po
dokonaniu każdego zapisu operacji (konto nie ma podziału
na czę służącą do rejestrowania operacji zmniejszających/
zwiększających stan składnika)
Dwustronne (bilansowe, wynikowe) - podzielone na dwie czę ci:

Ujęcie oper
acji po
stronie lew
ej (Dt/Wn):
debetowan
ie
obciążenie
konta
zapisanie w
ciężar
konta

po
i
j
c
a
er
):
a
p
o
M
e
/
i
t
(C
j
Ujęc
e
w
ra
p
e
i
n
stro
ie
n
a
w
to
y
d
e
r
k
ta
n
o
k
e
ni
a
ro
n
b
z
o
u
d
na
e
i
n
a
zapis
konta

Po jednej ze stron konta księgujemy zwiększenia danego
składnika, z kolei po drugiej – zmniejszenia. Konta zawsze
funkcjonują podobnie, ale strony do zwiększania oraz
zmniejszania zależne są od danej operacji i typu księgowania.
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Konta bilansowe:

Konta bilansowe

Służące do ewidencjonowania składnik w aktyw w i pasyw w.

Konta aktywne
Odpowiadają poszczeg lnym składnikom należno ci, rodk w
pieniężnych czy rodk w trwałych, a więc składnikom aktyw w
i posiadają takie same nazwy jak poszczeg lne składniki
aktyw w w bilansie.
Stan początkowy wraz ze zwiększeniami ujmowany jest po
stronie debetowej, z kolei zmniejszenia zapisujemy po stronie
kredytowej.

Obr t debetowy takiego konta, a więc og lna suma zapis w
po debetowej stronie konta jest większy bąd r wny obrotowi
kredytowemu. Stąd saldo konta aktywnego, a więc r żnica
między jego obrotami jest debetowe bąd r wne zero (gdy
obroty są sobie r wne).
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Konta aktywne - przykład
Wyobra sobie, że jeste wła cicielem firmy, kt ra podlega pod
ustawę o rachunkowo ci i prowadzi księgi rachunkowe. Twoje
przedsiębiorstwo posiada aktywa, w r d kt rych możesz
wyr żni samochody, narzędzia czy wyposażenie o warto ci
50 000 zł. Są to tzw. rodki trwałe (szczeg łową klasyfikację
aktyw w znajdziesz w rozdziale 2.), kt re stanowi będą stan
początkowy konta. Następnie kupujesz kolejny rodek trwały,
kt ry dostarczono o warto ci 5000zł + 1150zł (VAT), co stanowi
zwiększenie stanu konta aktywnego (zapis po stronie debet).

Zawsze suma
faktury
(kwota brutto)

6150

W przypadku zakupu bez
dostarczenia rodka trwałego
(sama faktura, bez rodka
trwałego) konto " rodki
trwałe" zastępujemy kontem
"Rozliczenie zakupu"

VAT naliczony
(na fakturach
zakupu)

1150

Sp. 50 000
5000
kwota netto
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Pod koniec miesiąca musisz podsumowa strony debetową oraz
kredytową – doda operacje wpływające na zwiększenie
składnik w aktyw w do stanu początkowego oraz zsumowa
wszystkie operacje zmniejszające aktywa. R żnica między
dwiema stronami będzie stanowi saldo. W tym przypadku
wyniesie ono 55 000 zł. (50 000zł stan początkowy + 5000zł
kwota netto operacji). Przy rozliczeniach miesięcznych saldo to,
stanowiące saldo ko cowe obecnego miesiąca, będzie
r wnocze nie saldem początkowym tego konta w miesiącu
kolejnym.
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Konta pasywne

Konta pasywne

Odpowiadają poszczeg lnym składnikom pasyw w
w bilansie i posiadają takie same nazwy (np. kapitały
czy zobowiązania).
Stan początkowy wraz ze zwiększeniami ujmowany jest
(odwrotnie niż w przypadku kont aktywnych) po stronie
kredytowej, z kolei zmniejszenia zapisujemy po stronie
debetowej.

Tutaj z kolei obr t kredytowy konta, a więc og lna suma zapis w
po kredytowej stronie konta jest większy bąd r wny obrotowi
debetowemu. Stąd saldo konta pasywnego, a więc r żnica
między jego obrotami jest kredytowe bąd r wne zero (gdy
obroty są sobie r wne).
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Konta pasywne - przykład
Wyobra sobie, że jeste wła cicielem firmy, kt ra podlega pod
ustawę o rachunkowo ci i prowadzi księgi rachunkowe. Twoje
przedsiębiorstwo posiada kredyt bankowy w wysoko ci 50 000
zł. Dodatkowo zaciągasz kredyt na kwotę 25 000 zł. Mamy do
czynienia z kontem pasywnym więc zwiększenie ujmujemy po
stronie kredytowej. W przypadku spłaty kredytu (kapitału)
zmniejszenie ujmujemy po stronie debetowej (20 000 zł).
Po podsumowaniu obrot w po stronie debetowej i kredytowej
oraz ustaleniu r żnicy uzyskamy saldo kredytowe wynoszące
55 000 zł , kt re będzie saldem początkowym kolejnego okresu.

20 000

Sp. 50 000
25 000

Sp 10 000
25 000

20 000
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W tej czę ci poznasz wybrane problemy rachunkowo ci danych
jednostek gospodarczych. Te kilkana cie stron pozwoli Ci na
zrozumienie oraz opanowanie zagadnie przedstawionych w formie
opisowej wraz ze zilustrowaniem poszczeg lnych operacji na kontach
księgowych. Podsumowanie czę ci drugiej stanowi zestawienie
przykładowych operacji na kontach oraz "fiszki rachunkowe", kt re
pozwolą Ci w prosty spos b przyswoi ciekawe zagadnienia.

Z tej czę ci dowiesz się:
czym są rodki gospodarcze oraz jak kształtują się r dła
ich finansowania;

39

co to jest bilans i jakie wyr żniamy zasady bilansowe;

45

jakie kategorie wpływają na kształtowanie wyniku
finansowego w jednostce;

47

czym jest oraz jakie wymogi powinien spełnia rachunek
zysk w i strat.

52
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