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Wstęp
Książka zawiera zbiór referatów przygotowanych przez studentów na I Konferencję
Studencką pt. „Problemy rachunkowości”. Odbyła się ona 7-8 listopada 2014 roku.
Organizatorem spotkania był Instytut Rachunkowości Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Referaty zostały zaprezentowane w ramach trzech zagadnień. Pierwsza grupa
obejmuje artykuły poświęcone tematyce podatków. Dotyczą one zagadnień związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, optymalizacji
podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw. Do grupy tej wchodzą kwestie związane ze zmianami w opodatkowaniu przedsiębiorstw podatkiem VAT, z rozliczaniem
dotacji unijnych w prawie podatkowym. W tym obszarze znalazły się również referaty
dotyczące wyboru formy opodatkowania małego przedsiębiorstwa oraz kompensat
w aspekcie odroczonego podatku dochodowego. Druga grupa artykułów dotyczy
zagadnienia rachunkowości finansowej, obejmującego takie problemy, jak: wycena
środków trwałych oraz opłat środowiskowych w prawie bilansowym i podatkowym,
nadrzędne zasady rachunkowości oraz amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo. W grupie tej znalazł się również tekst związany z kreatywną rachunkowością
i jej wpływem na sprawozdawczość finansową. Trzeci obszar badawczy obejmuje
zagadnienia rachunkowości zarządczej i controllingu. Rozważania w nim zawarte
dotyczyły kosztów logistyki i ich wpływu na wynik finansowy, benchmarkingu w
przedsiębiorstwach gastronomicznych. Do tej problematyki nawiązywały również
referaty poświęcone raportowaniu wewnętrznemu, zrównoważonej karcie osiągnięć
oraz przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw.
Jako organizatorzy konferencji jesteśmy przekonani, że przygotowane referaty
przyczynią się do zwiększenia wśród studentów zainteresowania publikowaniem
artykułów dotyczących rachunkowości. Zaprezentowane teksty są dowodem na to,
że studenci mają potencjał naukowy w wielu zagadnieniach, które mogą się stać
impulsem do poszukiwań nowych tematów badawczych.
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr hab. Robert Kowalak, prof. UE
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