Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНСИ
Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић Љ. Драган; Богићевић Р. Јасмина
Статус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулу Рачуноводство и пословне финансије, II семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са улогом, значајем и применом консолидованих биланса у економији.
Исход предмета
Упознавање са комплетном проблематиком консолидовања и то о областима: условљености консолидовања, правним основама,
теоријским основама, утврђивању круга консолидовања, претпоставкама, начелима и методологијама консолидовања стања, успеха
и изради анекса.
Садржај предмета
Теоријска настава
•
Обвезници састављања консолидованог обрачуна (Појам и врсте група предузећа)
•
Циљеви састављања консолидованог обрачуна и његови корисници
•
Задаци консолидованог обрачуна
•
Нормативна основа састављања консолидованог обрачуна (Седма Директива ЕУ, Међународни рачуноводствени
стандарди и Међународни стандарди финансијског извештавања (МРС-27, МРС-28, МРС-31, МРС-24, МСФИ-3))
•
Начела консолидовања
•
Претпоставке консолидовања
•
Круг консолидовања
Потпуно консолидовање
•
Консолидовање капитала (фактори консолидовања капитала, метода стицања, консолидовање капитала у вишестепеним
групама)
•
Консолидовање потраживања и обавеза
•
Консолидовање интерних резултата (дефинисање интерних резултата, утврђивање висине интерних резултата садржаних
у залихама, утврђивање висине интерних резултата садржаних у испорученој сталној имовини, искључивање интерних
резулата)
•
Консолидовање интерних прихода и расхода
Квотно консолидовање
•
Консолидовање капитала, (МСФИ-3)
•
Консолидовање потраживања и обавеза
•
Консолидовање интерних резултата
•
Консолидовање интерних прихода и расхода
•
Консолидовање методом удела (Equity метод)
•
Извештај о новчаним токовима групе
•
Извештај о променама на сопственом капиталу групе
•
Напомене уз консолидоване финансијске извештаје
•
Политика финансијског извештавања групе
•
Анализа консолидованог обрачуна
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Литература:
Др Јован Ранковић, 1994., “Консолидовани годишњи закључак”, Београд, Економски Факултет;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
2
2
0
4
Методе извођења наставе: Класична предавања, дискусије, студије случајева, итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
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активност у току предавања
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