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Niniejszy zeszyt obejmuje głównie artykuły nadesłane na XXVI Ogólnopolską Konferencję 
Naukową z cyklu „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”. Opracowania 
dotyczą problematyki rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw z uwzględnie-
niem krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, poruszają także zagadnienia 
z zakresu finansów.

Autorzy artykułów prezentowanych podczas sesji skoncentrowali się na zagadnieniach 
dotyczących:

 – wybranych aspektów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 – rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
 – zawodu księgowego.

Oprócz opracowań prezentowanych podczas konferencji, na jej dorobek złożyły 
się również artykuły zamieszczone w niniejszym numerze czasopisma Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia. Artykuły są usystematyzowane w następujących blokach 
tematycznych:

1. Rachunkowość finansowa i podatki.
2. Sprawozdawczość przedsiębiorstw (w tym finansowa i niefinansowa) i analiza 

finansowa.
3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.
4. Zawód księgowego i organizacja rachunkowości.
5. Finanse i audyt.
Treści zawarte w artykułach wyrażają indywidualne poglądy ich Autorów.

redaktor naukowy
prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
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