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Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je podići razinu teorijskih i praktičnih znanja o financijskom izvješćivanju. Upoznati studente s kvalitativnim 
obilježjima financijskog izvješćivanja korporacija kao velikih poduzetnika te ih osposobiti za razumijevanje koncepata i 
obilježja financijskog izvješćivanja poduzetnika – obveznika primjene MSFI-ja.  Studenti trebaju povezati sadržaj ovog 
kolegija s računovodstvom i na taj način stečeno znanje primijeniti  u praksi. Konačni cilj ovog kolegija je  osposobiti studente 
za samostalno sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, godišnjeg izvješća te konsolidiranih financijskih izvještaja.  

Sadržaj predmeta 

Teorijski i zakonski  okvir financijskog izvješćivanja. Okvir za izvješćivanje na globalnoj razini (IFAC, FASB, IASB). Primjena 

IV. i VII. Direktive (smjernice) EU. Harmonizacija financijskih izvješća poslovnih subjekata u EU i svijetu. Financijsko 

izvješćivanje u RH za velike poduzetnike koji su obveznici primjene MSFI-ja, Vrste i obilježja financijskih izvješća za potrebe 

eksternih i internih korisnika. Međuobračunska i godišnja financijska izvješća i informacije koje moraju pružiti. Izrada 

godišnjih financijskih izvješća obveznika primjene MSFI-a: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj 

dobiti, Izvještaj o  novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke.  Računovodstvene politike kao pretpostavka 

kvalitete financijskih izvještaja.  Godišnje izvješće prema pravilima korporativnog upravljanja. Konsolidirana financijska 

izvješća. Financijsko izvješćivanje u korporativnom upravljanju. EU Direktiva transparentnosti. Obvezno financijsko 

izvještavanje za HANFA-u. Javna objava financijskih izvještaja.  
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