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1. OPIS PREDMETA 

1.1. Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je osposobiti polaznike za razumijevanje temeljnih koncepata i metoda analize financijskih izvještaja velikih 
poduzetnika. Nadalje, cilj je da studenti savladaju postupak analize pojedinih financijskih izvještaja kako bi bili osposobljeni 
samostalno odabrati najprikladnije pokazatelje, izračunati ih te pojasniti i prezentirati dobivene rezultate. Kod studenata treba 
razviti sposobnosti za razumijevanje revizije financijskih izvještaja. Cilj predmeta ujedno je stvoriti temelje za nadogradnju 
razumijevanja sadržaja iz predmeta „Kontrolig“ u četvrtom semestru. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema. 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet 

1. Klasificirati i objasniti metode analize financijskih izvještaja. 
2. Primijeniti odgovarajuće metode u analizi financijskih izvještaja srednjih i velikih poduzetnika. 
3. Interpretirati i vrednovati rezultate koji proizlaze iz analize financijskih izvještaja srednjih i velikih poduzetnika. 
4. Prezentirati zaključke o provedenoj analizi financijskih izvještaja za potrebe korporativnog upravljanja i planiranja. 
5. Raščlaniti i planirati provedbu revizije financijskih izvještaja. 
6. Kritički prosuđivati revizorsko mišljenje. 

1.4. Sadržaj predmeta 

Računovodstveni proces i analiza financijskih izvještaja. Klasifikacija temeljnih instrumenata i postupaka analize financijskih 
izvještaja. Postupak horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Pojedinačni pokazatelji analize financijskih 
izvještaja (pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti, pokazatelji investiranja i pokazatelji 
novčanog tijeka). Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji analize financijskih izvještaja - deduktivni i induktivni (sustav 
pokazatelja Du Pont, Altmanov pokazatelj, Business Excellence Indeks i dr.). Analiza utjecaja računovodstvenih politika na 
financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća. Analiza konsolidiranih financijskih izvještaja. Korporativna analiza 
financijskih izvještaja i njezina povezanost s korporativnim upravljanjem i internim izvještavanjem menadžmenta. Revizija kao 
pretpostavka fer izvješćivanja i objektivnosti financijskih izvještaja. Obveznici revizije. Temeljna revizorska načela. Postupak 
revizije. Analiza informacija iz revizijskog izvješća. 

 


