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Wstęp
Oddawany w ręce Czytelników tom Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości zawiera wybrane artykuły przygotowane na Ogólnopolski Zjazd
Katedr Rachunkowości, który odbył się w Poznaniu w dniach 20-22 września 2017 r.
Organizatorem Zjazdu, odbywającego się pod hasłem Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości, była Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest to jeden z trzech zbiorów
artykułów przygotowanych na konferencję. Autorzy nadesłali w sumie ponad
90 opracowań, a organizatorzy zarekomendowali artykuły do publikacji, doceniając
ich wartość merytoryczną. Po uwzględnieniu anonimowych recenzji ustalono ostateczną listę opracowań do druku. Celem zjazdu była wymiana doświadczeń i poglądów na temat nauki, dydaktyki i praktyki rachunkowości, a efektem przeprowadzonych prac jest między innymi publikacja, którą z wielką przyjemnością prezentujemy.
W nauce o rachunkowości podejmowane są próby opracowania nowych modeli,
koncepcji, metod wyceny czy prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, niezbędnych w warunkach szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Artykuły przygotowane przez uczestników konferencji, a jednocześnie pracowników katedr rachunkowości z uczelni z całej Polski, dotyczą ważnych zarówno
dla praktyki, jak i dla teorii rachunkowości zagadnień. Rozważania prowadzone
w poszczególnych artykułach charakteryzują się różnym poziomem szczegółowości
oraz prezentują aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Również problematyka poruszona w opracowaniach jest bardzo zróżnicowana, co przesądziło o uszeregowaniu artykułów w kolejności alfabetycznej, według nazwisk autorów – niemniej jednak można pokusić się o podział opracowań na cztery grupy.
Pierwsza, największa, grupa artykułów dotyczy sprawozdawczości, głównie
sprawozdawczości finansowej, w tym audytu sprawozdań finansowych, sprawozdawczości zintegrowanej, zawierającej nie tylko dane finansowe. W tej grupie znajdują się też artykuły dotyczące nowych rozwiązań w sprawozdawczości finansowej.
Druga grupa opracowań związana jest z szeroko rozumianą rachunkowością zarządczą, a trzecia z ogólnymi problemami rachunkowości, takimi jak zmieniające się
wymogi prawne czy zagrożenia związane z nierzetelnymi informacjami przekazywanymi interesariuszom, rozliczanie podatków czy nauczanie rachunkowości.
Organizatorzy konferencji chcieliby w tym miejscu podziękować polskiemu
przedstawicielstwu ACCA za dofinansowanie niniejszej publikacji.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości
Marek Cieślak

