Студијски програм : Менаџмент технологије хране и гастрономије
Назив предмета: Финансијски менаџмент и рачуноводство
Наставник: др Тихомир В. Тасић проф.
мр Драгана С. Ранђеловић проф.
Статус предмета: обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање знања из области начела финансијске политике, финансијске анализе и текућег
финансијског планирања, финансијског управљања, као и разумевање методологије књиговодствене
евиденције пословних промена.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: изврши процену различитих извора
дугорочног финансирања; развије алтернативне политике структуре капитала; процени однос између ризика
и приноса; разуме и примени рачуноводствену логику за потребе књиговодственог евидентирања пословних
промена и схвати значај рачуноводствених информација за потребе управљања на свим нивоима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Финансијска политика; Плански биланс успеха и плански биланс стања; Планирање дугорочних улагања и
финансијска оцена ефикасности улагања; Управљање основним средствима; Управљање сопственим
капиталом, дугорочно позајмљеним капиталом и дугорочним резервисањем; Управљање краткорочним
финансијским обавезама; Управљање готовином; Управљање расподелом нето добитка; Анализа остварења
финансијског резултата и имовинског положаја предузећа; Процена вредности предузећа; Информациони
систем предузећа и рачуноводствени информациони систем; Рачуноводствено праћење средстава;
Рачуноводствено праћење извора средстава; Рачуноводствено праћење прихода и расхода; Рачуноводствени
извештаји.
Практична настава
Правила финансирања, ликвидност и мерење ликвидности; Самофинансирање; Специфични облици
финансирања; Појам и врсте ризика и дејства левериџа, Управљање дугорочним пласманима;Управљање
залихама;Управљање потраживањима од купца; Управљање обавезама из комерцијалних односа; Методе
управљања готовином; Рачуноводствени информациони систем и корисници рачуноводствених
информација; Пословна документација као основ књиговодствене евиденције; Обрачун и књижење;
Састављање рачуноводствених извештаја.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум

30

..........

семинар-и
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Поена

45

