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Mieczysława Cellary – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor
nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej
jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu i z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia
i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań
w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku
kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

s p e r t be

l

Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do portalu
www.ekspertbeck.pl na jeden miesiąc gratis.
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W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:
1) zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie JST, państwowych i samorządowych
jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
2) prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania, uzgodnienie ksiąg, zapisy we wstępnie
zamkniętych księgach, ostateczne zamknięcie ksiąg, przechowywanie oraz
ochrona ksiąg);
3) korygowania błędnych zapisów księgowych;
4) księgowań na przełomie roku budżetowego;
5) przeprowadzania inwentaryzacji rocznej i jej rozliczania oraz ujęcia jej skutków
w księgach rachunkowych;
6) księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych:
− wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
− ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających,
− dokonywanie odpisów aktualizujących,
7) sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu
terytorialnego;
8) zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
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Książka stanowi piąte, zaktualizowane wydanie publikacji dotyczącej problematyki sprawozdań finansowych. W stosunku do poprzednich wydań została znacząco rozszerzona, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg
rachunkowych.
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Sprawozdania finansowe za 2013 r.
w jednostkach finansów publicznych

Skorzystaj z bezpłatnego dostępu do portalu

Dziękujemy za zakup książki „Sprawozdania finansowe za 2013 r.
w jednostkach finansów publicznych”. Do książki dołączyliśmy kod
rabatowy, który umożliwi bezpłatne korzystanie z serwisu EkspertBeck.pl
– Księgowość budżetowa.
Zasady korzystania z kodu rabatowego:
1.	Otwórz stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki
2.	Wpisz swój kod ze zdrapki załączonej do książki i kliknij „Dalej”
3. W kolejnym kroku uzupełnij swoje dane i kliknij „Zapisz”
W razie problemów skontaktuj się z Centrum.Klienta@beck.pl
lub zadzwoń pod numer 22 311 22 22

Twój bezpłatny dostęp obejmuje pełną bazę wiedzy w module Księgowość
budżetowa. Będziesz miał dostęp do serwisu przez miesiąc od daty akty
wowania konta.
EkspertBeck/moduł księgowość budżetowa to doskonałe narzędzie w pracy
każdego działu księgowości:
•	Szybki dostęp do wiedzy – obszerna baza wiedzy zawierająca porady,
aktualności oraz narzędzia.
• W
 ysoka jakość i praktyczny charakter tekstów – rzetelne i sprawdzone
rozwiązania, którym można zaufać.
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Zdarzenia dotyczące państwowego funduszu celowego ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym jednostki obsługującej dysponenta
tego funduszu.
W obecnie obowiązującym SzczegZasRachR zostało również zdefiniowane pojęcie
sprawozdania finansowego JST, które składa się z:

Sporządzając sprawozdanie finansowe JST, należy dokonać odpowiednich wyłączeń
wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

a okresem sprawozdawczym jest miesiąc

rokiem obrotowym jest rok budżetowy,

zamknięcie i otwarcie ksiąg
rachunkowych jednostki i placówki kontynuującej działalność powinno nastąpić
do 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe
podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy

Sprawozdania finansowe jednostkowe sporządzane są na podstawie własnych ksiąg
rachunkowych jednostki.

