
Książka prezentuje zagadnienia związane ze sposobami finansowania (w szczególności podwyższenie 

kapitału zakładowego, podział wyniku finansowego, wypłata dywidendy, zatrzymanie zysku, 

pozyskanie kredytu, emisja obligacji, pozyskanie leasingu operacyjnego, finansowego) 

z uwzględnieniem opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT zarówno na etapie pozyskania, 

jak i spłaty danego źródła. Przedstawione są również sposoby księgowania pozyskania, jak i spłaty 

danego źródła (łącznie z opłatami dodatkowymi takimi jak marże, opłaty), a także odzwierciedlenie 

w bilansie, rachunku zysków i strat oraz przepływach pieniężnych pozyskania i spłaty danego źródła 

i wpływ na sytuację finansową mierzoną wskaźnikami płynności i rentowności. 

 

Oryginalność publikacji przejawia się w uwzględnieniu podatków, sposobów księgowania i prezentacji 

w sprawozdaniu finansowym oraz wpływie na sytuację finansową pozyskania oraz spłaty różnych 

źródeł finansowania. Niniejsze opracowanie jest w tym względzie odmienne, gdyż położony został 

nacisk na zagadnienia związane z kwestiami dotychczas nie poruszanymi w literaturze, a ważnymi 

z punktu widzenia praktyki, osób pracujących w księgowości (ewidencji zdarzeń gospodarczych, 

rozliczaniu podatków) oraz przygotowywaniu sprawozdań finansowych. Znajomość tych zagadnień 

pozwoli dobrać sposoby finansowania firmy z uwzględnieniem dążenia do zmniejszenia błędów 

w rozliczeniach podatkowych. Ponadto, znajomość opisywanych zagadnień pozwoli dobierać sposoby 

finansowania, które korzystnie oddziałują na sytuację finansową (np. pozyskiwać te źródła, które 

w bilansie są prezentowane w długoterminowych zobowiązaniach, gdyż wówczas sytuacja firmy 

w zakresie płynności jest lepiej oceniana np. przez banki, potencjalnych inwestorów). 
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Jest to pozycja, która z powodzeniem może być wykorzystana jako podręcznik akademicki na wielu 

przedmiotach z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, czy opodatkowania. (…) Może ona 

stanowić również bardzo ciekawe źródło informacji dla osób pracujących w działach księgowych oraz 

odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw. Syntetyczne ujęcie zagadnień związanych 

z finansowaniem działalności gospodarczej będzie źródłem wiedzy także dla osób „nieekonomistów”, 

które chcą zmierzyć się z wyzwaniem zakładania własnej firmy. 
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