Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми :Економија

Врста и ниво студија: дипломске (мастер) студије, други ниво
Назив предмета: Финансијско извештавање
Наставник (Презиме, средње слово, име): Крстић Р. Јован
Стојилковић С. Милорад
Ђукић Д. Тадија
Статус предмета: обавезни на модулу Рачуноводство, ревизија и финансијско
управљање
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов: Циљ предмета
Стицање знања о рачуноводственим концептима, принципима и теоријским основама
финансијског извештавања као и развијања способности за примену МРС/МСФИ при
састављању, презентацији, тумачењу и ревизији финансијских извештаја
Исход предмета
Студент ће бити способан да разуме процес обезбеђења финансијско рачуноводствених
информација о предузећу и њиховог саопштавања корисницима односно доносиоцима
одлука.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Уводна разматрања,Законска, професионална и интерна регулатива финансијског
извештавања, Хармонизација финансијског извештавања, Оквир за припремање и
презентацију финансијских извештаја, Презентација финансијских извештаја према
МРС 1, Признавање и процењивање елемената финансијског и приносног положаја,
Финансијско извештавање о новчаним токовима и променама на капиталу, Улога
напомена у процесу финансијског извештавања, Периодично финансијско
извештавање, Анализа и интерпретација финансијских извештаја, Ревизија
финансијских извештаја у функцији унапређења квалитета финансијског извештавања
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа примене теорија у пракси, анализа случајева из праксе
Литература
Обавезна: МРС, I и II књига, превод, СРРС, Београд, 2005. (Оквир, МРС 1, МРС 2,
МРС 7, мрс 8, МРС 16, МРС 18, МРС 23, МРС 34, МРС 36, МРС 37, МРС 38); Ј.
Крстић, Инструменти финансијско рачуноводственог извештавања, монографија, Ниш,
2002.; М. Стојилковић, Ј. Крстић, Актуелна рачуноводствена регулатива - стање и
перспективе, 34. Симпозијум СРРС, Златибор, 2003.; М. Стојилковић, Актуелна питања
периодичног финансијског извештавања - оцена и могући правци развоја, 38.
Симпозијум СРРС, Златибор, 2007.
Број часова активне наставе
Предавања: Вежбе:
Други облици наставе:
60

Студијски
истраживачки рад:
-

Остали
часови

Методе извођења наставе
Предавања, анализа случаја, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
30
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

