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Wstęp
Sprawne funkcjonowanie jednostek gospodarczych i instytucji uwarunkowane jest
między innymi otrzymywaniem użytecznych informacji. Są one dostarczane przez
rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą i wykorzystywane na potrzeby planowania i kontroli działalności, a także podejmowania decyzji. Informacje z systemu
rachunkowości stanowią również podstawę funkcjonowania controllingu jako skutecznego narzędzia sterowania działalnością jednostki. Konieczność dostarczania
użytecznych informacji w sytuacji dynamicznych zmian w warunkach prowadzenia
działalności wymusza doskonalenie systemów rachunku kosztów i rachunkowości
zarządczej.
Proponowane rozwiązania teoretyczne i praktyczne powinny spełniać oczekiwania ich użytkowników. Rozwój rachunku kosztów przejawia się w różnych obszarach, począwszy od doskonalenia systemów ujmowania kosztów w ewidencji, przez
rozwijanie procedur rozliczeniowych aż po tworzenie narzędzi wspomagających
zarządzanie ryzykiem. Procedury rachunku kosztów rozwijane są również w różnych procesach (np. restrukturyzacyjnych) oraz obszarach funkcjonalnych (np. logistyce). Rozwiązania proponowane w ramach rachunkowości zarządczej polegają
na integracji dostępnych narzędzi oraz znajdują zastosowanie w nowych obszarach
problemowych.
Wybranym zagadnieniom rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaprezentowane w nim artykuły naukowe prezentują
określone koncepcje teoretyczne oraz analizy relacji występujących między rachunkiem kosztów i rachunkowością zarządczą a różnymi obszarami funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Ponadto opracowania zawierają pewne rozwiązania, które mogą
być zastosowane w przedsiębiorstwach. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia rachunku kosztów na poziomie operacyjnym i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że przedstawione w niniejszym tomie artykuły
będą stanowić przyczynek do rozwoju rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki temu możliwe będzie ich wykorzystanie w zarządzaniu
w przedsiębiorstwach i instytucjach.
Edward Nowak, Michał Poszwa

