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Wstęp
Książka zawiera zbiór referatów przygotowanych przez studentów na II Konferencję Studencką pt. „Rachunkowość – problemy i dylematy”, która odbyła się
19-20 lutego 2018 roku w Turawie. Organizatorem spotkania był Instytut Rachunkowości Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ujęte w opracowaniu referaty są efektem badań własnych studentów, prowadzonych w ramach studiowanego kierunku finanse i rachunkowość.
Referaty zostały zaprezentowane w trzech obszarach badawczych.
Pierwsza grupa to referaty poświęcone tematyce podatków i dotyczy zagadnień
związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, optymalizacji podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw. Do grupy tej należy zagadnienie dotyczące zmian w opodatkowaniu przedsiębiorstw podatkiem VAT oraz nowej
ordynacji podatkowej. Znalazł się tu również referat dotyczący taryf celnych na
Ukrainie.
Drugi obszar badawczy dotyczy rachunkowości finansowej. Artykuły wpisujące
się tematycznie w ten nurt poruszają takie problemy, jak: ocena stanu międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, leasing. W tej grupie znalazł się również referat
związany z kreatywną rachunkowością i jej wpływem na sprawozdawczość finansową.
Trzecia grupa artykułów poświęcona jest zagadnieniu rachunkowości zarządczej
i controllingu. Rozważania dotyczą kalkulacji kosztów jednostkowych usług medycznych, oceny kondycji finansowej w branży metalowej, wykorzystania wielosegmentowego rachunku kosztów zmiennych w hotelarstwie. Do tej grupy tematycznej
można zaliczyć również problematykę wyboru źródeł finansowania, badania lojalności klientów oraz wyboru formy zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw.
Jako organizatorzy konferencji jesteśmy przekonani, że przygotowane teksty
przyczynią się do zwiększenia zainteresowania studentów publikowaniem artykułów dotyczących rachunkowości. Zaprezentowane artykuły dowodzą, że studenci
mają potencjał i rozległe zainteresowania naukowe, co może stać się impulsem do
poszukiwań nowych tematów badawczych.
Organizator konferencji
dr inż. Michał Biernacki

