Fot. Magdalena Seweryniuk

Program
(wersja ramowa)

FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH Nr 1
FRwSGH to cykliczne dyskusje naukowe i platforma służąca wymianie doświadczeń odnoszących
się do tematów ważkich w nauce i praktyce rachunkowości. Jest wyrazem wspólnej troski
naukowców z dziedziny nauk ekonomicznych i praktyków związanych z działalnością
gospodarczą o doskonalenie rozwiązań ważnych dla systemów informacyjnych (finansowych i
innych zarządczych) w tym biznesie istotnych. FRwSGH podejmuje zagadnienia ważne zarówno
w skali mikro-, makroekonomicznej, jak i globalnej.
Organizatorem FRwSGH jest Instytut Rachunkowości w Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierowany przez prof. dr hab. Annę Karmańską.

"Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar - prezentacja - etyka"
Warszawa, 23 listopada 2015
9.30-9.45

Uroczyste otwarcie Forum
prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
Dyrektor Instytutu Rachunkowości w SGH w Warszawie
dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie

9.45-11.15

Panel I: O wartości godziwej w nauce

Kontrowersje wokół wartości godziwej w ekonomii, finansach, zarządzaniu i
rachunkowości
„Wartość godziwa – cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między
uczestnikami rynku na dzień wyceny.”
[MSSF 13, par. 9]
„Wartość godziwa jest wartością wymiany na idealnym rynku i może być ustalona na trzy sposoby,
według preferencji.”
[Investec Bank Limited, 2012]
Moderator
Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
Uczestnicy panelu
Profesorowie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie reprezentujący dyscypliny naukowe, w
których wartość (w tym godziwa) odgrywa kluczową rolę.

11.15-11.45

Przerwa kawowa

11.45-13.30

Panel II: O wartości godziwej w praktyce (Wycena, ujawnianie, badanie, wykorzystanie
wartości godziwej)
„Wartość godziwa odzwierciedla najbardziej bieżący i kompletny szacunek wartości składnika
aktywów lub zobowiązania, uwzględniając kwoty, moment wystąpienia i ryzykowność przyszłych
przepływów pieniężnych przypisanych do składnika aktywów lub zobowiązania.”
[CFA Institute, 2007]
Moderator
Dr Marta Gawart
Uczestnicy panelu
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Praktycy z instytucji finansowych i
przedsiębiorstw, zajmujący się na co dzień ustalaniem, oceną, normowaniem, audytem wartości
(w tym godziwej).

13.30-14.00

Lunch

14.00-15.30

Panel III O wartości godziwej w nauce i praktyce – dyskusja uczestników konferencji
„Rachunkowość wartości godziwej: symulakrum i symulacja”
[P. D. Bougen, J. J. Young, 2012]

Moderator
Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
Uczestnicy panelu
Uczestnicy konferencji pragnący przedstawić swój pogląd w tytułowym obszarze.
15.30-16.00

Rekomendacje dla nauki i praktyki (zakończenie Forum)

