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Wstęp
Rachunek kosztów i zarządzanie dokonaniami są dwoma ważnymi obszarami współczesnej rachunkowości zarządczej. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności jest bowiem zawsze związane z ponoszeniem kosztów, których obniżenie jest głównym
sposobem na poprawę efektywności. Dzięki ponoszeniu kosztów przedsiębiorstwa
osiągają określone korzyści i mają odpowiednie dokonania.
Wzrost złożoności prowadzonej działalności oraz rosnąca konkurencja powodują zwiększone zapotrzebowanie ze strony menedżerów na informacje dotyczące
kosztów i dokonań w różnych obszarach aktywności biznesowej. Obecnie nie wystarczają już informacje finansowe dostarczane przez tradycyjny system rachunkowości. Koniecznością staje się stosowanie takich modeli rachunku kosztów i pomiaru dokonań, które tworzyłyby informacje na potrzeby zarządzania w różnych
okolicznościach. Z tego powodu wyraźnie wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi
koncepcjami rachunku kosztów i zarządzania dokonaniami.
Problematyce rachunku kosztów i zarządzania dokonaniami jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Są
w nim zamieszczone artykuły naukowe dotyczące różnych koncepcji teoretycznych
w zakresie: pomiaru, raportowania oraz zarządzania kosztami i dokonaniami. Pewne
prace ukazują ich zastosowanie w praktyce funkcjonowania określonych przedsiębiorstw i instytucji. Prezentowane rozwiązania są podporządkowane nadrzędnemu
celowi, jakim jest dostarczenie użytecznych informacji ekonomicznych, przydatnych w procesie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Mamy nadzieję, że opublikowane w niniejszym tomie teksty przyczynią się do
rozwoju i doskonalenia instrumentarium rachunkowości zarządczej z obszaru zarządzania kosztami i dokonaniami oraz do wzrostu jego wykorzystania w praktyce
zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami.
Edward Nowak, Maria Nieplowicz

