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Wstęp

Historyczna ewolucja systemu rachunkowości zdeterminowana jest rozwojem relacji gospodarczych. Współcześnie poziom globalizacji działalności gospodarczej,
nowo kreowane transakcje, wirtualne składniki wartości podmiotu gospodarczego,
pomiar i wycena czynników wcześniej nawet nieidentyfikowanych powodują, że
obserwuje się intensywny rozwój metod wyceny aktywów i pasywów, a także ujmowanie nowych składników majątkowych. W rezultacie powstaje nowa koncepcja
sprawozdania finansowego i są tworzone nowe wyzwania rewizji finansowej. Poziom regulatorów prawa bilansowego zmienia się z krajowego na ogólnoświatowy.
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dyskutowane są na poziomie międzynarodowym przy aktywnym lobbingu organizacji i instytucji o globalnym zasięgu.
Wskazane zagadnienia są podejmowane przez autorów opracowań prezentowanych w niniejszym zeszycie Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, który zawiera artykuły prezentujące badania naukowe w obszarach:
–– wyceny składników majątkowych,
–– identyfikacji transakcji niestandardowych i wirtualnych,
–– identyfikacji przestępstw księgowych i podatkowych,
–– rewizji finansowej,
–– zawodu księgowego,
–– sprawozdawczości z działalności.
W celu ułatwienia korzystania z artykułów zdecydowano się na alfabetyczną
kolejność publikowanych tekstów według nazwisk ich autorów.
Jestem przekonany, że niniejsza książka będzie stanowiła wkład w rozwój nauki
i praktyki rachunkowości oraz przyczyni się do twórczej dyskusji nad problemami
współczesnej rachunkowości.
Zbigniew Luty

