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Wstęp
Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom. Informacje te dotyczą
procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu.
Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek
organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Rachunkowość ukierunkowana
na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania,
którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko
w sprawozdaniach finansowych, lecz także w wewnętrznych raportach sporządzanych
okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez
rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych
w ramach controllingu.
Rachunkowości uważanej za najważniejszy system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Zeszyt prezentuje artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. Część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne
dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, część zaś prezentuje problemy i przykłady praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych
oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien wkład
w doskonalenie sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, mającej
pełnić ważną rolę zasilania informacyjnego controllingu.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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