Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Финансијско извештавање у условима монетарних промена
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Крстић Р. Јован
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10 ЕСПБ
Услов:
Циљ предмета
Стицање знања о теријско-методолошким основама финансијског извештавања у условима монетарних
промена – у инфлаторним и хиперинфлаторним условима и приликом промена курсева страних валута.
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да разуме процес обезбеђења финансијско-рачуноводствених информација и
њиховог саопштавања корисницима у инфлаторним условима, хиперинфлаторној економији и приликом
промене курсева страних валута.
Садржај предмета
- Уводна разматрања
- Финансијско извештавање у условима релативно стабилне новчане јединице (опште прихваћени
рачуноводствени принципи као претпоставка квалитета финансијских извештаја и елементи
квалитета финансијских извештаја)
- Рачуноводствена регулатива и финансијско извештавање (структура рачуноводствене регулативе и
рачуноводствене политике)
- Финансијско извештавање у условима монетарних промена (у условима инфлације) – монетарне
промене у савременим условима пословања; концепти капитала и очување капитала; избор основе за
мерење елемената финансијских извештаја
- Финансијско-рачуноводствено извештавање у хиперинфлаторним условима (рачуноводствени
модели за очување капитала у условима хиперинфлације)
- Промене курсева страних валута и финансијско извештавање (МРС 21 и рачуноводственофинансијски аспекти промене курсева страних валута)
- Ревизија као фактор квалитета финансијског извештавања (специфични проблеми ревизије
финансијских извештаја у инфлаторним и хиперинфлаторним условима)
- Рачуноводствена професија у систему финансијског извештавања (значај рачуноводствене професије
у савременим условима; рачуноводствена професија као детерминанта система финансијског
извештавања)
Препоручена литература
- Крстић, Ј.: Периодични рачуноводствени извештаји и њихова корекција у условима инфлације,
докторска дисертација, Ниш, 1998.
- Стевановић, Н.:Одржање реалне супстанце предузећа у инфлаторној економији,Београд,1983.
- Meigs et al, Accounting: The Basis for Business Decisions, 1993.
- Largay, Livinstone: Accounting for Changing Prices, 1976.
- Elliott, B., Elliott, J.: Financial Accounting and Reporting, 2006.
- Tournier, J-C.: Savoir gerer l’enterprise face a l’inflation, Paris, 1977.
- МРС 21, МРС 29
- Крстић Ј., Исказна моћ рачуноводствених информација у условима инфлације, Ниш,1993.
- Крстић Ј., Инструменти финансијко рачуноводственог извештавања, Ниш, 2002.
- Мартић С., Упоредни рачуноводствени системи, Београд, 1996.
- Радовановић, Р., Рачуноводство у условима монетарних поремећаја, Београд, 1993.
- Schmidt, F., Die organische Tagesbilanz, Leipzig, 1930.
- Schmalenbach, E., Dynamische Bilanz, Leipzig, 1962.
- Ранковић, Ј.: Теорија биланса, Београд, 1992.
- Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R.,Wallage, Ph.: Principles of Auditing: An International Perspective, UK, 1999
- IFAC: Кодекс професионалне етике рачуновођа, превод, СРРС, Београд, 2005
- Међународни стандарди финансијског извештавања, превод, СРРС, Београд, 2007
Број часова активне наставе
предавања:
Студијски истраживачки рад:
120
45
75
Методе извођења наставе
Предавања, анализа случајева из праксе, презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предавања: 20
Семинарски рад: 30
Испит: 50

