Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Финансијска анализа и планирање
Наставник/наставници: Владимир Обрадовић, Милан Чупић, Немања Карапавловић
Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, изборни на модулу Финансије, банкарство и осигурање
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Савладавањем програма предмета, студенти ће стећи теоријска знања и практичне вештине у домену
анализе финансијски извештаја, анализе финансијских перформанси и финансијског планирања у
привредним друштвима. Студенти ће стећи знања неопходна за развој оквира, идентификовање
ограничења и примену резултата финансијске анализе. Посебна пажња ће бити усмерена на развој знања и
вештина неопходних за припрему финансијских извештаја за анализу, анализу кредитног бонитета и
предвиђање финансијских тешкоћа, као и процену вредности предузећа. Студенти ће, такође, стећи знања
потребна за развој оквира за пројектовање финансијских извештаја, краткорочно финансијско планирање и
финансијско планирање раста.
Исход предмета
Савладавањем програма предмета, студенти ће бити оспособљени да:
• спроведу анализу финансијских извештаја и перформанси предузећа;
• процене утицај пословних, финансијских и инвестиционих одлука на перформансе и вредност
предузећа;
• процене кредитни бонитет, ризик и стабилност пословања предузећа и
• примене савремене технике финансијског планирања.
Садржај предмета
Теоријска настава
1) Основе анализе финансијских извештаја; 2) Рацио анализа финансијских извештаја; 3) Оцена рацио
анализе финансијских извештаја; 4) Оквир анализе финансијских перформанси, 5) Оцена кредитног
бонитета и предвиђање стечаја; 6) Анализа ризика; 7) Оквир финансијског планирања, 8) Пројектовање
финансијских извештаја; 9) Краткорочно финансијско планирање; 10) Финансијско планирање раста.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања
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практична настава
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