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Ciljevi kolegija
Cilj ovog kolegija čiji se sadržaj nastavlja na sadržaj kolegija Financijsko računovodstvo I., ogleda se
prvenstveno u osposobljavanju studenata da nakon završetka studija - u poslovnoj praksi mogu
samostalno sastavljati i prezentirati temeljne financijske izvještaje. Student treba steći temeljna
znanja za izradu završnog računa u trgovačkom društvu sukladno odredbama koje proizlaze iz
Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na dobit – posebno u dijelu koji se odnosi na sastavljanje
prijave poreza na dobit kao sastavnog dijela godišnjeg obračuna. Nakon savladavanja gradiva iz ovog
kolegija student bi trebao steći temeljna znanja i potrebne alate za analizu financijskih izvještaja kako
bi upravi trgovačkih društava moga ne samo prezentirati financijske izvještaje već i preporučiti
određene računovodstvene alternative i financijske savjete koji bi mogli rezultirati poreznom
uštedom, većom efikasnošću poslovanja, boljim financijskim rezultatom i sl.
Sadržaj kolegija
1. Specifičnosti knjiženja u proizvodnim poduzećima: Proizvodnja u tijeku, raspored troškova na
proizvodnju i na troškove razdoblja. Pogonski obračunski list. Pogonsko knjigovodstvo, sustav radnih
naloga. Izrada kalkulacije cijene proizvodnje gotovih proizvoda, uskladištenje dovršenih proizvoda.
Prodaja gotovih proizvoda i razduženje zaliha. Proizvodi u vlastitim prodavaonicama. Inventurne razlike
na proizvodima. Uporaba vlastitih proizvoda za promidžbu, reprezentaciju i sl. Utvrđivanje financijskog
rezultata u proizvodnoj djelatnosti. Primjena metode standardnih cijena.
2. Računovodstveno procesuiranje promjena na pozicijama prihoda, rashoda
i kapitala: Priznavanje prihoda. Raspored prihoda i rashoda te utvrđivanje financijskog rezultata –
dobitka ili gubitka tekuće godine. Porezni i računovodstveni dobitak / gubitak. Kapital i promjene na
kapitalu – upisani temeljni kapital, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, dionički kapital, kapitalni
dobitak, pričuve, revalorizacijske pričuve, dobitak tekuće godine i njegova raspodjela, preneseni
dobitak, gubitak tekuće godine, preneseni gubitak, pokriće gubitka i reinvestirani dobitak. Odgođena
porezna imovina i odgođena porezna obveza. Kapitalna ulaganja. Kapital članova javnih trgovačkih
društava i komanditnih društava. Knjiga poslovnih udjela i dionička knjiga.
3. Izvanbilančni zapisi
4. Sastavljanje financijskih izvještaja: Svrha sastavljanja financijskih izvještaja. Osnovni
računovodstveni koncepti. Bilanca. Račun dobitka i gubitka (uključivo s Prijavom poreza na dobitak –
obr PD). Izvještaj o novčanom tijeku. Izvještaj o promjenama glavnice. Bilješke uz financijska izvješća.
Konsolidirana izvješća. Dodatne informacije u godišnjim izvještajima – mišljenje revizora, izvješćivanje
u segmentima, usporedna izvješća. Godišnji financijski izvještaj za potrebe Registra (GFI-POD).
5. Događaji nakon bilance i računovodstvene alternative
6. Izvješćivanje tijekom poslovne godine
7. Specifičnosti računovodstva u poljoprivredi
8. Specifičnosti računovodstva u turizmu i ugostiteljstvu
9. Specifičnosti računovodstva u komunalnoj djelatnosti
10. Računovodstvo društava u stečaju i likvidaciji: Odredbe stečajnog zakona o računovodstvu društva,
inventura, sastavljanje početne bilance društva u stečaju i otvaranje poslovnih knjiga, pisana izvješća
stečajnog upravitelja, računovodstvo društva u preustroju, zaključna financijska izvješća društva u
stečaju. Zadaća računovodstva društva u likvidaciji i metode obračuna podjele preostale imovine i
obveza.
Obvezna literatura
1. Skupina autora (red. Brkanić V.), Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, IX.
izmijenjena i dopunjena naklada, RRIF plus, Zagreb, 2012. (Odabrana poglavlja)
2. RRIF-ov Računski plan za poduzetnike, XVI. dopunjeno izdanje, RRIF plus, Zagreb 2012.
3. Jurić, Đurđica: Financijsko računovodstvo II, skripta, 2013.
4. Vuk, Jasna: Zbirka zadataka za vježbu – Financijsko računovodstvo 2, godina 2013.

5. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (službeni tekstovi)
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