Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија - модул 1 - Финансије, банкарство и осигурање
Назив предмета: Рачуноводство финансијских институција
Наставник: Војтешки-Кљенак И. Драгана
Статус предмета: изборни, трећа година, шести семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са:
- законским и професионалним оквиром финансијског извештавања финансијских институција, са инструментима унутрашњег и
међународног платног промета;
- карактеристикама и специфичностима рачуноводства банака, осигуравајућих друштава, пензионих и инвестиционих фондова у
Србији (класификација, вредновање и рачуноводствени третман различитих облика имовине, капитала и обавеза, у складу са
МСФИ);
- ризицима пословања финансијских институција, као и са извештавањем о ризицима.
Исход предмета: Након положеног испита, студенти треба да буду оспособљени да:
- разумеју садржину и придржавају се законског и професионалног оквира финансијског извештавањафинансијских институција,
на темељу поштовања етичких принципа рачуноводствене професије;
- користе у пракси инструменте унутрашњег и међународног платног промета;
- овладају техникама књижења различитих економских промена на деловима имовине и обавеза финансијских институција;
- „читају“ билансе финансијских институција и израђују различите врсте финансијских анализа;
- схвате значај рачуноводствених информација у погледу заштите финансијских институција од пословних и финансијских
ризика (коришћење финансијских деривата);
- разумеју суштину и значај појмова као што су: „Хеџ“ рачуноводство; инвестиционе некретнине; интелектуални капитал у
банкама и другим финансијским институцијама и сл.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специфичности делатности банака и импликације на финансијско извештавање; Професионални и законски оквир финансијског
извештавања пословних банака у Србији; Инструменти унутрашњег и међународног платног промета; Класификација,
вредновање, рекласификација и престанак признавања финансијских средстава и обавеза (МСФИ 9); Рачуноводствени третман
хартија од вредности; Рачуноводствени третман кредита; Рачуноводствени третман депозита и других обавеза; Обезвређење
финансијских средстава - Модел очекиваних кредитних губитака; Хеџ рачуноводство; Извештавање о ризицима; Рачуноводствени
третман лизинга (МСФИ 16); Инвестиционе некретнине (МРС 40);Интелектуални капитал у банкама - специфичности и
вредновање; Ванбилансна евиденција - потенцијална средства и обавезе, гаранције, акцепти, депо послови (МРС 37);
Специфичности финансијског извештавања осигуравајућих компанија
Практичнанастава
Анализа случајева из банкарске праксе и праксе других финансијских институција.
Литература
1. Лукић, Р., Банкарско рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2018. (стр. 25-219)
2. Лукић, Р.,Рачуноводство осигуравајућих компанија, Економскифакултет, Београд, 2016. (стр. 15-88)
3. Међународни рачуноводствени стандарди: MRS 32, MRS 37, MRS 38, MRS 39, MRS 40, MSFI 7, MSFI 9, MSFI 13, MSFI 16,
MSFI 17.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи Excatedra, при чему је укључена и интерактивна комуникација са студентима по питањима која их
највише интересују. Вежбе се заснивају на решавању нумеричких задатака, кроз које студенти стичу вештине књижења различитих
врста пословних промена на имовини, обавезама и капиталу финансијских институција. Предавања и вежбе су подржане
презентацијама у Power Pointu.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршнииспит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
50
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
30
семинар-и
10

