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Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је у упознавање студента са појмом, улогом и значајем финансијског извештавања, у 

постојећим националним и међународним нормативним оквирима, којима су дефинисане форме и 

методе припреме и презентације финансијских извештаја, као и  упознавање  са инструментима њихове 

анализе, уз разумевање примене тих инструмената у смислу повезивања и интерпретације 

финансијских извештаја, ради оцене успешности пословања, финансијског положаја и способности 

предузећа да усклади новчане токове.  

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета студенти ће бити оспособљени за припрему финансијских 

извештаја у складу са важећом нормативном регулативом; да правилно читају и интерпретирају 

финансијске извештаје, као и да примењују традиционалне и савремене инструменте рачуноводствено 

финансијске анализе биланса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, улога и значај финансијског извештавања, Нормативна регулатива финансијског извештавања, 

Теорија анализе финансијских извештаја, Инструменти анализе финансијских извештаја, Општа 

анализа финансијских извештаја, Рацио анализа финансијских извештаја, Анализа новчаних токова, 

Анализа нето обртног фонда, Скоринг модел, Анализа извештаја о укупном резултату, Анализа 

консолидованих финансијских извештаја са специфичностима.  

Практична настава  

Систем финансијског извештавања, Концептуални оквир финансијског извештавања, Методе анализе 

финансијских извештаја, Врсте анализе финансијских извештаја, Хоризонтална и вертикална анализа 

финансијских извештаја – пример из праксе, Анализа приносног положаја – пример из праксе, Анализа 

имовинског извештаја-пример из праксе, Анализа финансијског положаја-пример из праксе, 

Савремене мере перформанси, Остали рачуноводствени извештаји и њихова информативна моћ. 

Литература  
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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. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писани испит 45 

практична настава 5 усмени испит / 

колоквијум 1 45 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и /   

 


