Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Сандра М. Зајми
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Савладавање основних теоријских поставки о циљевима и садржини биланса, начелима уредног књиговодства и
билансирања, садржини финасијских извештаја и основним инструментима и техникама финансијскорачуноводствене анализе. Сагледавање принципа, методологије и ефеката примењене финансијске анализе засноване
на финансијским извештајима, који чине део јавно доступних информација за финансијске аналитичаре.
Исход предмета
Након завршеног курса студенти ће имати следеће компетенције:
a) сагледавање финансијских извештаја са аспекта финансијског аналитичара (употребљивост података за анализу,
класификација билансних позиција за потребе анализе, улога напомена у финансијској анализи),
b) коришћење метода финансијске анализе (рацио анализа, анализа токова готовине),
c) коришћење података анализе и давање оцене о успешности и финансијском положају компаније која је предмет
анализе.
Садржај предмета
Појам, врсте и задаци финансијских извештаја. Појам, садржина и схватања биланса у литератури
Теорије биланса. Начела уредног књиговодства и билансирања. Процењивање билансних позиција
Латентне резерве и скривени губици. Циљеви и задаци финансијско-рачуноводствене анализе. Врсте и методе
финансијско-рачуноводствене анализе. Инструменти финансијско-рачуноводствене анализе.
Литература
Слободан Словић,"Савремени финансијски менаџмент", ВШСС за економију и управу, Београд, 2015.
Јован Ранковић "Теорија биланса", Економски факултет, Београд, 2016.
Интерни материјал и студије случајева које ће бити дистрибуиране током часова предавања и вежби
Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случајева. Практични примери и вежбе за методолошке целине: Инструменти анализе
биланса, Примери анализе биланса, Састављање финансијских извештаја, Коришћење података анализе и давање
оцене о успешности и финансијском положају компаније која је предмет анализе, израда и одбрана семинарских
радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
15
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

