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Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową z cyklu

FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH

FRwSGH to cykliczne dyskusje naukowo-biznesowe połączone z elementami poszerzania wiedzy, kształcenia, ważnymi dla szerokiego spektrum uczestników wywodzących się zarówno ze sfery praktyki, jak i nauki.
FRwSGH jest bowiem platformą służącą wymianie wiedzy i doświadczeń odnoszących się do tematów naukowo ważkich, aktualnych w praktyce biznesowej i jednocześnie kluczowych dla nauki i praktyki rachunkowości. Problemem wiodącym dla FRwSGH nr 4 jest wpływ wprowadzenia obowiązku sprawodawczości
niefinansowej (narracyjnej) na funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości.
Zakres tematyczny Forum obejmuje:
1. Badania naukowe prowadzone w naukach ekonomicznych związane z systemami informacji
niefinansowych.
2. Nowe rozwiązania w obszarze sprawozdawczości informacji niefinansowych i dynamika zmian w zakresie
wykorzystywania narracji w raportowaniu.
3. Standaryzacja raportowania niefinansowego i jej granice.
4. Zakres raportowania niefinansowego. Próby integrowania dwóch nurtów sprawozdawczości: finansowej
i niefinansowej – wyzwania, korzyści, czynniki ryzyka.
5. Raporty bazujące na narracji – dylematy związane z ich tworzeniem, weryfikowaniem i
wykorzystywaniem w praktyce gospodarczej.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie konferencji
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IR/Strony/forum_rachunkowosci.aspx

Zapraszamy do rejestracji udziału w Forum. Wystawiamy stosowny certyfikat uczestnictwa.
PATRONAT
Dziekan
Kolegium Zarządzania
i Finansów
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PROGRAM

Uroczyste otwarcie konferencji

10.00-12.00

Panel I: “Raportowanie narracyjne” w nauce i regulacjach prawnych
Celem panelu jest przedstawienie badań naukowych prowadzonych w naukach
ekonomicznych związanych z raportowaniem narracyjnym. Zaprezentowana
zostanie dotychczasowa nieobligatoryjna praktyka raportowania narracyjnego.
Przedstawione będą nowe rozwiązania prawne w tym obszarze, które nadają
szerokiemu kręgowi informacji niefinansowych charakteru obligatoryjności.
Poruszone zostaną kwestie problemów powstających w procesie tworzenia
raportów opartych na narracji oraz kwestie ich przydatności z perspektywy
analityków finansowych.
Przerwa kawowa

12.30-14.30

Panel II: “Raportowanie narracyjne” w praktyce
Celem panelu jest zaprezentowanie wyzwań i obaw związanych z tworzeniem,
weryfikowaniem i wykorzystywaniem raportów bazujących na narracji w praktyce
gospodarczej. Poruszone zostaną kwestie możliwości stworzenia rzetelnego obrazu
sytuacji gospodarczej wykorzystując narrację w sprawozdawczości podmiotów.

Rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji

15.00-16.00

Gorący posiłek

