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Wstęp
Rachunkowość jako część ekonomii podlega ciągłym i dynamicznym zmianom.
Związane są one z coraz większą konkurencją na rynkach, globalizacją, dostosowaniem prawa krajowego do rozwiązań międzynarodowych, ale również rozważań
etycznych. Jednakże cały czas pozostaje dyscypliną naukową. Wyrazem naukowego
wymiaru rachunkowości jest powstały zbiór opracowań przygotowanych przez studentów Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dobór tematyki artykułów obrazuje szerokie spektrum i zakres tematyczny rachunkowości, a ponadto wyraża chęć zgłębienia tematyki księgowości, podatków,
analizy finansowej. Zebrane teksty dotyczą czterech grup tematycznych: podatków,
rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz prawa pracy. W pierwszej grupie można znaleźć artykuły odnoszące się do specyfiki ryczałtu, ulgi podatkowej w działalności badawczo-rozwojowej, mechanizmu odwrotnego obciążenia
VAT i przepisów uszczelniających VAT. Przedstawiono także problematykę ustalania kosztów uzyskania przychodów, różnicy między wynikiem finansowym brutto
a dochodem do opodatkowania. Zasygnalizowano zmiany w podatku dochodowym
oraz reakcje podatników na obciążenia fiskalne. W części rachunkowości finansowej
zaprezentowano źródła pozyskiwania informacji o przedsiębiorstwach na potrzeby
sprawozdawczości finansowej, a także metody rozpoznawania transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych. Przeanalizowano pojęcie agresywnej rachunkowości i odpowiedzialność prawną za naruszenie zasad rachunkowości. W trzeciej grupie znalazły się artykuły odnoszące się do zarządzania przedsiębiorstwem z zastosowaniem
systemów klasy ERP, scharakteryzowano ekonomiczną wartość dodaną jako niekonwencjonalną metodę wyceny dochodowej przedsiębiorstwa i na przykładzie
praktycznym przeanalizowano dynamikę i strukturę kosztów w spółce akcyjnej.
Ostatnia grupa tematyczna związana jest z prawem pracy. Zaprezentowano zmiany
w prawie pracy oraz umowach cywilnoprawnych, które wprowadzono od 2017 roku,
oraz potrącenia i obciążenia wynagrodzeń.
Przygotowane artykuły świadczą o dużym potencjale naukowym studentów i są
pierwszym, lub czasem kolejnym, krokiem do dalszych rozważań z zakresu podjętych tematów. Mogą stać się także zalążkiem do dalszej pracy naukowo-badawczej.
Michał Biernacki

