
Wprowadzenie

Prezentowany podręcznik omawia podstawowe zagadnienia z zakresu ewiden-
cji księgowej, jak i podstawy finansowania działalności podmiotów gospodar-
czych. Odejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej
zmusza nasze społeczeństwo, a szczególnie służby finansowo-księgowe pod-
miotów gospodarczych, do poznania odmiennego przygotowania teoretycz-
nego, jak i praktycznego z zakresu omawianych w podręczniku zagadnień.
Wynika to z różnicy między tymi dwoma systemami gospodarki. Znajomość
zagadnień finansowo-księgowych pozwala na efektywniejsze zarządzanie i wy-
korzystanie potencjału produkcyjnego podmiotu gospodarczego. Stąd też, tak
ważne są wymagania stawiane uczestnikom gospodarki rynkowej. Ta część
społeczeństwa z konieczności musi zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę
konieczną do podejmowania decyzji gospodarczych.

Pozostała część społeczeństwa zmuszona jest również do poznania w węż-
szym zakresie zagadnień z zakresu księgowości i finansów. Osoby mające śred-
nie i wyższe wykształcenie, niezależnie od kierunku, powinny zapoznać się
z wiadomościami z zakresu finansów i księgowości. Istotne jest, ażeby człon-
kowie społeczeństwa mogli być partnerami, a nie tylko petentami w urzędach
państwowych, szczególnie w urzędach o charakterze finansowym. Wszyscy
członkowie społeczeństwa zarówno ci, którzy prowadzą działalność gospodar-
czą we własnym zakresie, jak i osoby uprawiające tzw. wolne zawody oraz
zatrudnione w przedsiębiorstwach muszą indywidualnie kształtować swoją sy-
tuację finansową. Muszą również rozliczać się z urzędem skarbowym. Trudno
jest podejmować decyzje z zakresu księgowości i finansów i je realizować nie
mając wiedzy teoretycznej oraz bieżących informacji z tego zakresu.

W niniejszym podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu
bilansu majątkowego, przychodów finansowych i ponoszonych kosztów oraz
uzyskiwanej nadwyżki finansowej, jak również zagadnienia związane z analizą
i zarządzaniem finansami w podmiotach gospodarczych. Bardzo istotna, ale
nie jedyna część podręcznika jest poświęcona rynkowi finansowemu oraz al-
ternatywnym możliwościom alokacji posiadanych środków pieniężnych. W tej
części omówione są zagadnienia związane z funkcjonowaniem Giełdy Papie-
rów Wartościowych S. A. w Warszawie. Informacje przedstawione w podręcz-
niku powinny zainteresować czytelnika, a szczególnie studenta wyższej uczelni
problematyką finansowo-księgową.

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków nieekono-
micznych, jak również dla osób zainteresowanych dokształceniem się z zakresu
prezentowanej w nim problematyki.

Zagadnienia rachunkowości są tematycznie bardzo rozbudowane. Specyfi-
ka rachunkowości zależy w dużej mierze od branży. Służby finansowo-księgowe
różnych branż muszą mieć specjalistyczną wiedzę z danej branży. Inny za-
kres wiedzy z zakresu rachunkowości wymagany jest od pracujących w prze-
myśle wydobywczym, handlu czy rolnictwie. Jednak w rachunkowości wy-
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różnić można wiele zagadnień typowych, niezależnych od branży i rodza-
ju przedsiębiorstwa. W prezentowanym podręczniku będą omawiane głów-
nie typowe operacje gospodarcze, które praktycznie mogą występować we
wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich rodzaju. Przepisy dotyczą-
ce tych operacji nie podlegają częstym zmianom. Trzeba również stwierdzić,
że w przedstawionym podręczniku są omawiane głównie zasady, a nie obo-
wiązujące ustawy i przepisy wynikające z prawa bilansowego i podatkowego.
Podstawą prawa bilansowego jest Ustawa o rachunkowości. Prawo podatkowe
określają Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa o
podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy podlegają zmianom, na-
tomiast zasady praktycznie nie ulegają zmianie w dłuższym okresie. Zawarta
w podręczniku wiedza nie będzie wystarczająca dla profesjonalisty, będzie na-
tomiast przydatna zarówno w życiu prywatnym, jak również w zawodowym
osobom nie będącym pracownikami służb finansowo-księgowych, a mianowi-
cie właścicielom, współwłaścicielom oraz dyrektorom i prezesom firm. Osoby
te w wyniku przyswojenia sobie wiedzy zawartej w podręczniku powinny być
równorzędnymi partnerami w rozmowie z księgowymi. Będą mogły żądać wła-
ściwych informacji finansowo-księgowych od pracowników tych służb. Będą
również mogły podejmować optymalne decyzje finansowe i gospodarcze na
podstawie faktycznych danych dostarczanych przez rachunkowość.

W części pierwszej i drugiej podręcznika, zostały omówione zagadnie-
nia rachunkowości oraz finansów. Jest to część teoretyczna, w której czytelnik
znajdzie omówienie każdego przedstawionego w części ćwiczeniowej tematu.

Część trzecia natomiast poświęcona jest ćwiczeniom. Część ta przygo-
towana została w celu przedstawienia przykładów, ich rozwiązań oraz za-
dań do samodzielnego wykonania. Pomyślana została w sposób następujący.
W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia zaprezentowane jedy-
nie informacyjnie w sposób niezbędny do ich zrozumienia. Szersze omówienie
tych zagadnień znajduje się w części pierwszej i drugiej.




