СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Финансиско известување
Код
511
Студиска програма
Сметководство и ревизија
Организатор на студиската програма Економски факултет – Скопје
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
оддел)
Степен (трет циклус)
Втор циклус
Академска година/семестар
2020-2021 /прв
7.
Број на ЕКТС
6
Наставник
Проф. д-р- Атанаско Атанасовски
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни
за:
1. Подготовка на целосен сет на финансиски извештаи според барањата на МСФИ
2. Критичка анализа, оценка и избор на сметководствена политика според МСФИ за
најзначајните деловни трансакции
3. Подготовка на консолидирани финансиски извештаи и примена на сметководствени методи
на целосна консолидација и метод на главнина за вложувања во придружени ентитети .
4. Обелоденување на финансиски информации во белешките кон финансиските извештаи
5. Анализа на финансиската состојба и резултати од информациите презентирани и
обелоденети во целосниот сет на финансиски извештаи
6. Оценка на квалитетот на сметководството и финансиското известување преку показатели
пресметани врз основа на клучните сметководствени категории и позиции од финансиските
извештаи
Содржина на предметната програма:
1. Регулаторнa рамка на финансиското известување;
2. Презентација на целосен сет на финансиски извештаи согласно барањата на МСФИ;
3. Сметководствен третман на материјални нетековни средства;
4. Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош
5. Нематеријални средства;
6. Обезвреднување на средствата;
7. Залихи и договори за изградба;
8. Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки
9. Настани после датумот на известување
10. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства;
11. Сметководство за финансиски инструменти;
12. Сметководство за наеми;
13. Сметководство за даноци;
14. Консолидирани финансиски извештаи;
15. Сметководство за придружени ентитети;
16. Заработка по акција;
17. Анализа на финансиските извештаи подготвени според барањата на МСФИ;
18. Извештаи за парични текови;
19. Анализа на квалитетот на сметководството и известувањето.
Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и
PowerPoint.
Вкупен расположлив фонд на време
7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови
Распределба на расположливо време
40+15+120 = 175 часови
Форми на наставните активности
15.1.
Предавања-теоретска настава
40 часови
15.2.
Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часови
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16.2.
16.3.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1.
17.2.
17.3.
Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

Самостојни задачи
Домашно учење
50+40+10 = 100 бода

40 часови
50 часови

Тестови
60 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30 бодови
Активност и учество
10 бодови
помалку од 60 бода
5 (пет) (F)
од 61 до 68 бода
6 (шест) (Е)
од 69 до 76 бода
7 (седум) (D)
од 77 до 84 бода
8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
од 93 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Реализирани активности од точка 15 и 16
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Интерна евалуација и анкета
наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Институт на
Финансиско
Институт на
2013
овластени ревизори известување
овластени
на РМ
ревизори на
РМ
22.2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Kieso, Weygandt,
Intermediate
Wiley
2018
Warfield,
accounting: IFRS
edtion, 3ed.
2.
PKF International
Wiley
John Wiley and 2018
Interpretation and Sons, ltd.
application of
IFRS standards
3.
William R. Scott
Pearson Canada 2015
Financial
Inc.
Accounting
Theory, 7ed.
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