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Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych czasach wymaga nie tylko dobrego pomysłu na biznes, znajomości reguł rządzących rynkiem, wyczucia działań konkurencji, ale przede wszystkim informacji. Informacje te mogą pochodzić
zarówno z otoczenia przedsiębiorstwa, jak i z jego wnętrza. Przy czym mówiąc
o informacjach wewnętrznych, mamy na myśli nie tylko koszty, przychody, wynik
czy rentowność. Do tych informacji bardzo często dołączane są dane o dokonaniach
całej jednostki, jak również jej poszczególnych segmentów w układzie ex ante oraz
ex post. Istotnym zagadnieniem dotyczącym jakości generowanych danych są standardy bądź wytyczne sprawozdawczości, które ułatwiają zrozumienie tych informacji oraz umożliwiają ich porównywanie.
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza należą do podsystemów rachunkowości, które dostarczają informacji dla potrzeb menedżerów. Stąd też opracowanie
poruszające zagadnienia wykorzystania tych koncepcji zawiera myśl przewodnią,
której głównym nurtem są narzędzia i techniki pozwalające na adekwatne przetwarzanie informacji. Przedstawione w niniejszej publikacji zagadnienia można przyporządkować do dwóch głównych grup tematycznych:
1) nowe kierunki sprawozdawczości – wyznaczane przez: dostosowanie do
wielkości podmiotu (sprawozdawczość mikrojednostek), projekty międzynarodowe
(np. wytyczne Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego), dyrektywy unijne (w zakresie sprawozdawczości środowiskowej) oraz rodzaj podmiotu
(np. sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego),
2) pomiar dokonań – poruszane tu kwestie dotyczą m.in.: ewolucji zbilansowanej
karty wyników, budowy mierników oceny zarządu lub dokonań sfery zaopatrzenia,
oceny dokonań organizacji pożytku publicznego oraz wykorzystania benchmarkingu
w pomiarze i zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa.
Pozostałe zagadnienia przedstawione w publikacji można scharakteryzować jako
prezentację specyficznych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
w przedsiębiorstwach odmiennych branż lub o różnych profilach działalności.
Autorzy mają nadzieję, że przedstawione przez nich koncepcje i zastosowania
zostaną wykorzystane w praktyce gospodarczej bądź staną się przyczynkiem do
dalszych dyskusji i poszukiwań jeszcze bardziej skutecznych zastosowań rachunku
kosztów i rachunkowości zarządczej.
Edward Nowak,
Zdzisław Kes
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