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1.Wymagania wstępne 

Podstawowe kompendium wiedzy z ekonomii, rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości 
zarządczej, rachunku kosztów, prawa handlowego 

2. Program przedmiotu 

Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych powinny być jasne, rzetelne i porównywalne, tak aby nie naraŜać 
uŜytkowników sprawozdania finansowego na podejmowanie błędnych decyzji. Globalizacja rynków kapitałowych sprawia, 
Ŝe w większości krajów na świecie wprowadzane są wspólne zasady, reguły, ramy koncepcyjne funkcjonowania systemu 
informacyjnego rachunkowości. Stanowią one język, za pomocą którego następuję komunikowanie informacji biznesowych, 
których zastosowanie słuŜy ukazaniu prawdziwego stanu rzeczywistości gospodarczej organizacji gospodarczych. Przyjęcie 
pomiaru wartości podmiotu – jako celu sprawozdawczości finansowej oznacza podejście prospektywne, zewnętrzną 
orientację, dynamiczne ujęcie zdarzeń oraz subiektywny osąd przy pomiarze ich skutków finansowych, dlatego konieczne 
były zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 
Finansowej – mających wyraz w modyfikacjach (np. w odstępstwie od kosztu historycznego na rzecz wyceny w wartości 
godziwej, modyfikację zasad ujawniania - wzrost ujawnień w sprawozdaniach finansowych, a takŜe modyfikację zakresu 
sprawozdań finansowych itp.). Konieczność – stosowania standardów rachunkowości – zgodnie z duchem prawa, determinuje 
rzetelny pomiar związany z wyborem jednego spośród moŜliwych wariantów rozwiązań opartego na wiedzy, intuicji, 
doświadczeniu i motywacjach osoby dokonującej tego pomiaru– co moŜe wpływać na kształtowanie obrazu jednostki w 
sprawozdaniu finansowym. Dlatego przez fałszowanie sprawozdan finansowych naleŜy uwaŜać zarówno ujawnianie 
informacji nieprawdziwych, nie ujawnianie wszystkich istotnych informacji oraz dobór nieodpowiedniego do specyfiki 
jednostki wariantu wyceny. 

3. Metodyka zajęć 

Innowacyjne metody prowadzenia zajęć. Wykład autorski – przykłady z praktyki gospodarczej. Zadania problemowe do 
samodzielnego rozwiązania przez studentów w domu. 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Cel poznawczy w zakresie standardów sprawozdawczości finansowej. Wykształcenie umiejętności kompleksowego 
czytania i interpretowania sprawozdania finansowego, które są niezbędne nie tylko do wykonania zawodu: biegłego  
rewidenta, ale takŜe dla menadŜerów róŜnego szczebla,analityków i  inwestorów giełdowych.   
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