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Wstęp

Rachunkowość, będąca zasadniczym podsystemem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, dostarcza informacji na potrzeby użytkowników zewnętrznych (z otoczenia przedsiębiorstwa) i wewnętrznych. Te dwa kierunki wykorzystania informacji stanowiły podstawę rozróżnienia rachunkowości finansowej i zarządczej.
Rachunkowość zarządcza, zorientowana na zaspokojenie potrzeb informacyjnych poszczególnych poziomów zarządzania, wspomaga wszystkie funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolę) realizowane w różnych dziedzinach przedsiębiorstwa (badania, projektowanie, marketing, produkcja,
sprzedaż, obsługa klienta). Zasady, modele i metody tworzenia informacji w rachunkowości zarządczej muszą być dostosowane – ze względu na wielokierunkowe wykorzystanie tych informacji – do potrzeb danego przedsiębiorstwa, identyfikowanych zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym (w powiązaniu z otoczeniem)
obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
Niniejsza książka to drugie wydanie podręcznika z dziedziny rachunkowości
zarządczej przedsiębiorstw – poszerzone o nowe treści i zaktualizowane. Przedstawiono w niej możliwości zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej do rozwiązywania podstawowych problemów decyzyjno-kontrolnych przedsiębiorstwa,
uwzględniono też m.in. zróżnicowanie horyzontu czasowego decyzji (krótkookresowe, długookresowe). Szczególna rola w systemie rachunkowości przypada rachunkowi kosztów, łączącemu rachunkowość zarządczą z rachunkowością finansową
głównie w zakresie procedur ustalania wyniku finansowego. W takim właśnie szerokim ujęciu został w książce przedstawiony rachunek kosztów.
W rozdziałach poświęconych tej części rachunkowości omówiono podstawowe
zasady i procedury oraz zaprezentowano ich zróżnicowanie w zależności od typu
rachunku kosztów. W możliwie szerokim zakresie, m.in. poprzez przykłady liczbowe, zaakcentowano i podkreślono wpływ specyfiki branżowej przedsiębiorstw na
rozwiązania rachunku kosztów.
Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych,
inżynieryjno-ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, jak i dla praktyków zajmujących się rachunkowością zarządczą, rachunkiem kosztów oraz controllingiem. Może być przydatna także dla kierownictwa poszczególnych szczebli
zarządzania w przedsiębiorstwie.
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