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1. OPIS PREDMETA 

1.1. Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je steći teoretska i praktična znanja koja studentima trebaju omogućiti prepoznavanje pojave financijske krize u 
poduzeću i njenim posljedicama. Nadalje, cilj je da studenti na temelju podataka iz financijskih izvještaja i pojedinih 
financijskih pokazatelja dijagnosticiraju financijsku krizu u poduzeću te da ovladaju postupcima koji se primjenjuju pri 
restrukturiranju i sanaciji poduzeća radi financijskog „ozdravljenja“ i osiguranja daljnjeg rasta i razvoja. Cilj predmeta ujedno 
je upoznati studente sa trenutno važećom zakonodavnom regulativom kako bi bili upoznati s pravnim posljedicama 
možebitnog stečaja ili likvidacije poduzeća. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema. 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

1. razlikovati obilježja ciklusa financijske krize, restrukturiranja i sanacije poduzeća 
2. razumjeti karakteristike i značaj ravnoteže financijskih izvještaja 
3. primijeniti analitičke postupke za dijagnosticiranje financijske krize 
4. razumjeti glavne mjere za financijsko restrukturiranje 
5. izraditi program restrukturiranja i sanacije poduzeća 
6. razviti sposobnost kritičkog prosuđivanja vezanim uz financijsko restrukturiranje i sanaciju poduzeća 

1.4. Sadržaj predmeta 

1) Temeljna obilježja financijske krize, restrukturiranja i sanacije poduzeća. Pojam, vrste i razvojne faze financijske krize. 
Upozoravajući znaci i uzroci financijske krize. 2) Financijske značajke i značenje bilance, računa dobitka i gubitka i računa 
novčanih tijekova. Neutralna, pozitivna i negativna financijska (ne)ravnoteža u bilanci, računu dobitka i gubitka i računu 
novčanih tijekova. 3) Dijagnosticiranje financijske krize pomoću financijskih pokazatelja i modela financijske analize 
(Altmanovih i Kralicekovih) – primjeri iz poslovne prakse. 4) Restrukturiranje i sanacija bilance. Restrukturiranje i sanacija 
financijske (ne)ravnoteže u bilanci. Restrukturiranje imovine i izvora financiranja, prezaduženosti, otvorenih i skrivenih 
gubitaka u bilanci. 5) Restrukturiranje i sanacija računa dobitka i gubitka. Kvantificiranje praga rentabilnosti. Sanacija 
financijske (ne)ravnoteže u računu dobitka i gubitka. Mjere restrukturiranja i sanacije prihoda i rashoda radi izlaska iz zone 
poslovanja s gubitkom. 6) Restrukturiranje i sanacija računa novčanih tijekova. Kvantificiranje praga solventnosti. Uzroci 
insolventnosti poduzeća. Stvaranje uvjeta za održanje solventnosti. Optimalna solventnost. Mjere restrukturiranja i sanacije 
novčanih primitaka i izdataka radi otklanjanja insolventnosti poduzeća. 7) Posebni oblici restrukturiranja i sanacije poduzeća. 
Spajanja, pripajanja i podjela poduzeća. Prodaja dijela poduzeća ili cijelog poduzeća. Restrukturirati i sanirati ili likvidirati 
poduzeća? 8) Metodologija izrade i sadržaj Programa restrukturiranja i sanacije poduzeća – primjer iz poslovne prakse. 9) 
Predstečajna nagodba s ciljem uspostavljanja stanja likvidnosti i solventnosti. 

 


