1.1.1

Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I
PODATKOWYM
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: V
ECTS (bezpośredni udział):

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Stacjonarne: 1,5

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Kod przedmiotu:
RiAF_PS4

Rachunkowość i analiza finansowa
specjalnościowy, fakultatywny
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Stacjonarne: 1,5
Niestacjonarne: 1
Wiedza:
Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansów. Ma
podstawową wiedzę na temat wyniku finansowego. pogłębioną
wiedzę na temat prawa bilansowego i prawa podatkowego.
Umiejętności:
Potrafi określić rodzaj czynników kształtujących wynik
finansowy. Potrafi trafnie interpretować uzyskane wyniki.
Poprawnie posługuje się przepisami prawa bilansowego i
podatkowego.
Kompetencje społeczne:
Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę. Potrafi w sposób
zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, wyraża swoje
zdanie. Myśli kreatywnie i potrafi działać w sposób
przedsiębiorczy, elastycznie dostosowuje się do wymogów
otoczenia.
Konwersatorium: dyskusja, pogadanka, praca w grupach.
Zaliczenie w formie:
Test wiedzy. Kryteria oceny:
 51%-60% – ocena dostateczna,
 61%-70% – ocena dostateczna plus,
 71%-80% – ocena dobra,
 81%-90% – ocena dobra plus,
 90%-100% – ocena bardzo dobra.
Kryterium oceny podsumowującej:
- 80% - test wiedzy,
- 20% - aktywność na zajęciach, prowadzenie merytorycznej
dyskusji.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
Dr Ewa Smektała

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:
Laboratorium:

Ćwiczenia:
30

Konwersatorium:
Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:

Seminarium:

Zajęcia terenowe:
Praktyki:

Zajęcia terenowe:
Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji

Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

18

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

33
42

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

20
55

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

33

20

Praca własna studenta / związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

42

55

20

25

10

20

12

10

75

75

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w polskim
prawie bilansowym. Prawo bilansowe a prawo podatkowe.
Czynniki kształtujące wynik finansowy: koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne,
koszty i przychody finansowe, straty i zyski nadzwyczajne.
Ewidencja i procedury ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i wariancie kalkulacyjnym..
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Podział wyniku finansowego w jednostkach według form
organizacyjno-prawnych.
Istota odroczonego podatku dochodowego. Odroczony podatek dochodowy: różnice trwałe, różnice przejściowe
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na odroczony podatek dochodowy i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Ewidencja podatku odroczonego i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdawczość finansowa – rachunek zysków i strat. Metody sporządzania rachunku zysków i strat, wariant

porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W02

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych i
gospodarczych.

S1A_W01,
S1A_W02,

K_W04

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania
rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów.

S1A_W02,
S1A_W03
S1A_W09

K_W14

zna standardowe metody statysty styczne oraz wybrane inne metody ilościowe, a
także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych
ekonomicznych i społecznych.

S1A_W06

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem
podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych.

S1A_U01,
S1A_U02

K_U04

posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem
działalności gospodarczej.

S1A_U06

K_U09

ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania poziomu i zmian wybranych
wielkości i mierników osiągnięć organizacji.

S1A_U04

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K03

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma
świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji.

S1A_K05

K_K11

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

S1A_K07

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Posiada wiedzę na temat kosztów i przychodów. Zna stosowane rachunki kosztów w
zarządzaniu.

Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
Zna klasyfikację kosztów i przychodów. Umie ustalić wynik finansowy w wariancie
porównawczym i wariancie kalkulacyjnym. Potrafi ustalić podatek dochodowy od osób
prawnych. Umie sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i
kalkulacyjnym.

Test wiedzy,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

Kompetencje:
Jest przygotowany do kierowania organizacją. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego,
udział w dyskusji

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Matuszewicz J., P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERWIS, Warszawa 2002.
Matuszewicz J., P. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika: Rachunkowość od podstaw, FINANSSERWIS, Warszawa 2002.
Śnieżek E., Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i rozwiązaniami.
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Kubacki R., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Oficyna Wydawnicza Unimex,
Wrocław 2010.
Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
Winiarska K. (red.), Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U .z 2002r.Nr 76,poz.694,z póź.zm.

Inne materiały dydaktyczne:

