„Zysk, Dochód i Bezpieczeństwo finansowe - jak wykorzystać
rachunkowość w podejmowaniu decyzji”
Studenci Koła Naukowego Rachunkowości i Rewizji Księgowej "Rewident"
działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we
współpracy z Kołem Rachunkowości i Finansów Wyższej Szkoły Menedżerskiej
zapraszają na turniej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów dla studentów
warszawskich szkół wyższych pod hasłem „ Zysk, Dochód i Bezpieczeństwo finansowe jak wykorzystać rachunkowość w podejmowaniu decyzji”, którego celem jest danie
studentom okazji zaprezentowania wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i
zarządczej, podatków i zarządzania finansami.
System informacyjny rachunkowości jest systemem interdyscyplinarnym i dlatego
czerpiąc z niego informacje można rozwiązywać problemy a skutki podjętych decyzji
wpływają na wynik finansowy, dochód podatkowy i oczywiście ocenę sytuacji
finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.
Turniej będzie mieć formę pisemną i będzie obejmował pytania testowe oraz zadanie
problemowe z zakresu:
 Sprawozdawczości finansowej
 Form opodatkowania działalności gospodarczej
 Analizy finansowej i zarządzania kapitałem obrotowym
 Oceny decyzji gospodarczych z wykorzystaniem rachunku kosztów pełnych oraz
rachunku kosztów zmiennych
Organizatorzy dopuszczają możliwość korzystania
uczestników aktów prawnych, a mianowicie:
 Ustawy o rachunkowości
 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 Ustawy o podatku od towarów i usług

z

przyniesionych

przez

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 maja na adres: sknrewident@gmail.com W
zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska, roku studiów oraz nazwy uczelni.

Turniej odbędzie się 25 maja (poniedziałek) o godzinie 17:00 w budynkach Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mieszczących się przy ulicy Szturmowej
1/3. Bliższe informacje zostaną wysłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.
W konkursie może brać udział każda osoba legitymująca się statusem studenta
studiów I stopnia (studia licencjackie). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Główną nagrodą za zwycięstwo jest płatny staż w firmie audytorskiej Ecovis
System Rewident. Uczestnicy, którzy zajmą kolejne trzy czołowe lokaty będą mogli
skorzystać z bezpłatnych staży w firmie audytorskiej Ecovis System Rewident
oraz w dziale controllingu spółek Grupy Kapitałowej Poczta Polska S.A. oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez ACCA.
Uważamy, iż doświadczenie zdobyte w trakcie odbytych staży wraz z informacją, że
są one efektem wygranej w konkursie rachunkowości i finansów będzie wartościową
pozycją przyszłego CV.
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