Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник: Лошић М. Славко
Статус предмета: обавезни , друга година, четврти семестар
Број ЕСПБ: 9
Услов: нема услова
Циљ предмета
Финансијско рачуноводство обухвата развијање и примену подесних управљачких концепата, техника и
метода у обради историјских и пројектованих пословних информација, првенствено у циљу пружања
помоћи менаџменту у процесу постављања планова, доношењу појединачних пословних одлука и
контроли остварења циљева. У том контексту, рачуноводство се бави прикупљањем и обрадом
података, припремањем и подношењем различитих (по садржини, облику и намени) извештаја, као и
анализом и интерпретацијом сопствених и туђих извештајa.
Исход предмета
Усвајањем ових знања студенти ће се оспособити да оперативно примењују рачуноводствене технике и
процедуре, сачињавају финансијске извештаје презентирају одговарајуће анализе дају компетентне
процедуре.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводнапредавањаактивностполагањарачунаостањуиуспеху. Финансијска активност доношења одлука.
Финансијска активност контроле.Рачуноводствени информациони систем. Финансијско рачуноводство.
Компоненте финансијских извештаја. Биланс стања. Рачун добитка и губитка. Анекс – додатни
рачуноводствени извештај. Извештајопословању. Финансијскиизвештајикоднас.Појам, циљеви и врсте
анализе финансијских извештаја. Вертикална, хоризонтална и графичка анализа финансијских
извештаја. Појам и врсте рацио анализе. Рацио анализа ликвидности. Рацио анализа солвентности.
Рацио анализа обрта. Рацио рентабилитета. Информациона вредност рациа.И парцијални испитколоквиј. Концепт и стање нето обртног капитала. Токови (промене) нето обртног капитала. Чиниоци
потребног нивоа нето обртног капитала. Извештај о токовима нето обртног капитала.Повод и смисао
анализе новчаних токова. Готовина, еквиваленти готовине и њихови токови. Извештавање о новчаним
токовима.Појам трошкова. Класификације трошкова. Приход и цене. Укупни, просечни и маргинални
добитак.Системи обрачуна трошкова као основа погонског обрачуна. Информисање за потребе
формирања продајних цена Претпоставке рачуноводственог планирања (буџетирања).Централизација,
децентрализација и дивизионализација. Рачуноводствени концепти дивизионалних јединица.
Управљачко рачуноводство и производно окружење. Стратегијско управљачко рачуноводство.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 4
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, семинарски и домаћи радови, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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