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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KO

2

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

2

polski

Celem przedmiotu jest:
Zapoznanie studentów z zawartością informacyjną sprawozdania finansowego i zasadami przygotowania poszczególnych jego elementów.
Założenia i cele przedmiotu12):

Nabycie umiejętności kreowania polityki rachunkowości i określania wpływu przyjętych rozwiązań na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym.
Wykształcenie umiejętności wykorzystania prezentowanych w sprawozdaniu finansowym informacji w procesie podejmowania decyzji.

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

15

9

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji - jego istota i cechy jakościowe. Elementy składowe sprawozdania finansowego. Procedury związane z jego
sporządzaniem. Bilans. Utrata wartości składników majątkowych. Ujęcie i wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Wpływ przyjętej polityki rachunkowości
na prezentowane w sprawozdaniu informacje. Rachunek zysków i strat - istota, podstawowe kategorie wynikowe. Warianty sprawozdawcze rachunku zysków i
strat i ich znaczenie informacyjne. Zestawienie zmian w kapitale własnym - istota, znaczenie informacyjne i konstrukcja. Rachunek przepływów pieniężnych - cel i
metody sporządzania, znaczenie informacyjne. Znaczenie informacyjne pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Procedury związane z
zatwierdzaniem i udostępnianiem sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za prawidłowość informacji przekazywanych w
sprawozdaniu finansowym.
Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych. Wycena. Prezentacja w sprawozdaniu finnasowym. Ujęcie
zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach rachunkowych. Wpływ przyjętych rozwiązań na prezentację w sprawozdaniu finasowym. Odpisy
aktualizujące związane z utratą wartości zapasów. Ujęcie i wycena należności. Aktualizacja wartości należności i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
Ujęcie i wycena w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym pozostałych składników majątku. Kryteria warunkujące ujęcie zobowiązań i rezerw na
zobowiązania w sprawozdaniu finansowym. Ich wycena i prezentacja. Istota i zasady sporzadzania zestawienia zmian w kapitale własnym.Ujęcie przychodów i
kosztów w księgach rachunkowych oraz sporządzenie rachunku zysków i strat. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przykład sporządzenia
sprawozdania finansowego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Rachunkowość, Rachunkowość finansowa

Założenia wstępne17):
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01 - Wymienia obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw

05 - Postępuje zgodnie z zasadami etyki

02 - Objaśnia znaczenie informacyjne poszczególnych elementów
sprawozdania

06 - Jest świadomy znaczenia jakości informacji sprawozdawczych

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - Sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie danych z ksiąg
rachunkowych
04 - Stosuje elementy polityki rachunkowości
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

08 03, 04, 05

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
01, 02, 06

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

T

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

07 -

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

i Rachunkowość, 2 stopień

Waga w %
50%

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
50%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

T

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Olchowicz, I., Tłaczała, A. 2009. Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie II. Difin. Warszawa
2. Świderska, G.K., Więcław W. (red.), 2009. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Difin, Warszawa
b) uzupełniająca
3. Olchowicz, I., Tłaczała, A., 2008. Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie II. Difin, Warszawa
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity) Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz 1223; ost. Zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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