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Współczesna rachunkowośd postrzegana jako system informacyjno-kontrolny stanowi zasadnicze 

źródło informacji, które może byd wykorzystane w procesie zarządzania ryzykiem. Rola 

rachunkowości w tym zakresie przejawia się w różnych sferach, przede wszystkim poprzez 

identyfikację ryzyka, informowania o nim, a także pomiarze i kontroli z wykorzystaniem 

sprawdzonych w praktyce instrumentów systemu rachunkowości, w tym poprzez podstawy formalne 

działania systemu rachunkowości, w szczególności przepisy prawa i normy, a także poprzez 

rozwiązania zarządcze i instytucjonalne, stanowiące otoczenie systemu rachunkowości. Celem 

niniejszej monografii jest przedstawienie wybranych problemów i zagadnieo związanych z ryzykiem 

we współczesnej rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu rachunkowości w 

procesie zarządzania ryzykiem. Całośd opracowania stanowi zbiór wybranych problemów związanych 

z ryzykiem we współczesnej rachunkowości, przedstawionych w sposób korespondujący z 

elementami procesu zarządzania ryzykiem, tj. informowaniu o ryzyku, identyfikacji ryzyka, a także 

pomiarze i kontroli ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nadużyd. Do realizacji 

sformułowanego celu zastosowano metodę analizy i krytyki źródłowej, w której uwzględniono 

literaturę krajową i obcojęzyczną z zakresu rachunkowości i zarządzania ryzykiem, a także dokonano 

przeglądu wyników badao dotyczących ryzyka nadużyd gospodarczych. 
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