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Znaczenie podjętej tematyki jest niewątpliwie pochodną znaczenia sprawnie działającego
systemu rachunkowości dla funkcjonowania jednostki gospodarczej w warunkach rynkowych. Rachunkowość podlega ustawicznej ewolucji, która jest wyrazem jej rozwoju.
Postępujący proces globalizacji gospodarki przynosi w zakresie rachunkowości potrzebę jej harmonizacji i związanych z tym nowych regulacji. W Polsce rachunkowość przystosowuje się do tendencji światowych, obserwowanych w rozwiązaniach stosowanych
w innych krajach. Globalizacja gospodarki światowej oraz rozwój gospodarki rynkowej
w Polsce wpływają na doskonalenie naszych rozwiązań, w tym również nowelizację polskiego prawa o szeroko rozumianej rachunkowości. Procesowi temu towarzyszyć powinna dyskusja i podejmowanie stosownych prac badawczych. Wyrazem tego nurtu jest
opracowanie, którego motywem przewodnim są przemiany w sferze regulacji polskiej
rachunkowości.
Opracowanie jest zbiorem problemów, które można połączyć w cztery części. Uwzględniają one szerokie podejście do istoty rachunkowości, które włącza w jej zakres zagadnienia
kontroli i analizy oraz badania sprawozdania finansowego. Uniwersalność rachunkowości
sprawia, że tematyka opracowania dotyczy różnych branż.
Pierwszą część stanowi wprowadzenie do problematyki, w którym omówiono przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych oraz zagadnienia
o charakterze ogólnym, stanowiącym tło funkcjonowania rachunkowości. Jest to problematyka płynności finansowej jako wyraz przesuwania się punktu ciężkości w celach podmiotów gospodarczych, problematyka utraty wartości aktywów jako przykład wpływu
rozwiązań światowych na polskie prawo bilansowe oraz zagadnienie centrów rachunkowości widoczne jako współczesny trend w organizacji rachunkowości.
Druga część odnosi się do wybranych, szczegółowych problemów regulacyjnych
w rachunkowości. Przedmiotem rozważań są: sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych jako znaczących podmiotów naszej gospodarki, problematyka ewolucji sprawozdania finansowego w zakresie kapitałów jako niezwykle dynamiczny obszar tematyczny
sprawozdania finansowego oraz tendencje w zakresie relacji między prawem bilansowym
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i prawem podatkowym. W tej części przybliżono problematykę standardów rachunkowości sektora publicznego.
Trzecia część dotyczy problemów finansowania, kontroli i analizy finansowej,
które odnoszą się do dynamicznie rozwijających się w sferze regulacji takich obszarów,
jak zarządzanie ryzykiem w bankowości, ocena skuteczności funkcjonowania funduszy
emerytalnych oraz finansowanie służby zdrowia.
Czwarta część koncentruje uwagę na wybranych zagadnieniach aktualnych, istotnych
przemianach w badaniu sprawozdania finansowego. Przedstawiono problem ewolucji celu tego badania oraz nowe koncepcje kontroli jakości w tym procesie wynikające
z bieżących regulacji Unii Europejskiej. Opracowanie kończy podsumowanie na temat
zagadnień etyki zawodu księgowych, odnoszące się do wszystkich obszarów szeroko rozumianej rachunkowości.

