
Specijalistički diplomski stručni studij korporativne financije 

 

 

Opće informacije 

Nositelj predmeta Dr. sc. Šime Guzić, viši predavač 

Naziv predmeta FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE 

Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij „Korporativne financije“ 

Status predmeta Obvezatan 

Godina  Semestar 1. II 

Bodovna vrijednost i način 
izvođenja nastave 

ECTS koeficijent opterećenja studenata 7 

Broj sati (P+V+S) 60 (30+30+0) 

 

1. OPIS PREDMETA 

1.1. 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.  

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

1. Definirati financijska izvješća za velike poduzetnike u skladu sa zakonskom regulativom. 
2. Utvrditi svrhu i značaj elemenata pojedinih financijskih izvješća. 
3. Povezati poslovne događaje s pojedinim financijskim izvješćima za velike poduzetnike. 
4. Obrazložiti utjecaj računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena na vrednovanje imovine, obveza, 

kapitala, prihoda, rashoda i financijskog rezultata. 
5. Prezentirati stečeno teoretsko znanje s praktičnim primjerima sastavljanja financijskih izvješća za velike 

poduzetnike. 
6. Konsolidirati financijska izvješća. 

1.4. Sadržaj predmeta 

Teorijski i zakonski okvir financijskog izvješćivanja. Okvir za izvješćivanje na globalnoj razini (IFAC, FASB, IASB). Primjena 
Direktive (smjernice) 2013/34 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, Izvješće o primjeni kodeksa 
korporativnog upravljanja, Nefinancijsko izvješće. Konsolidirana financijska izvješća. Financijsko izvješćivanje u 
korporativnom upravljanju. EU Direktiva transparentnosti. Obvezno financijsko izvještavanje za HANFA-u. Javna objava 
financijskih izvještaja. 

1.5. Nastavne metode  

 predavanja 
 instrukcije 
 vođeno otkrivanje 
 samostalno otkrivanje 
 rasprava 

1.6. Komentari  



Specijalistički diplomski stručni studij korporativne financije 

 

1.7. Obveze studenata 

Prisutnost na nastavi – od izvanrednih studenata se očekuje da prisustvuju minimalno 50%, dok za redovne studente se 
očekuje da prisustvuju minimalno 70%. U slučaju spriječenosti studenta te njegove manje prisutnosti na nastavi, student će u 
dogovoru s profesorom kao uvjet za pristup ispitu izraditi seminarski rad s temom koju mu profesor dodijeli. Izrada 
zadovoljavajućeg seminarskog rada takvom studentu je uvjet za izlazak na ispit. 

1.8. Praćenje rada studenata 
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1.9. Mjerenje postignuća ishoda učenja te ocjenjivanje i vrednovanje rezultata rada studenata 

Težinski faktor  svakog pojedinog ishoda učenja navedenog u toč. 1.3. iznosi 1.  Polovina  težinskog faktora za svaki pojedini 
ishod predstavlja minimalni prag za postignuće tog ishoda. 

Tijekom semestra vrednuje se aktivnost na nastavi i izrada samostalnih zadataka. Ispit je pismeni i usmeni. 

Konačna ocjena se formira sumiranjem ocjena iz pismenog ispita (ukupno 60%) i usmenog ispita  (40%). 

1.10. Obvezatna literatura  

1. Guzić, Š. Financijsko izvješćivanje, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb 2015. (skripta) 

1.11. Dopunska literatura  

1. Parać, B. Poduzetničko računovodstvo i financijsko izvještavanje, MEP Consult, Zagreb 2008. 

2. Barbić, J., Čolaković, E., Parać, B., Vujić, V.: Korporativno upravljanje (poglavlje Financijsko izvještavanje), 

CROMA Zagreb, 2008. 

3. Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja 

4. Hrvatski standardi financijskog izvješćivanja 

5. Zakon o računovodstvu 

6. Zakon o trgovačkim društvima  

7. Klikovac, A., Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji, Mate d.o.o., Zagreb 2008. 

8. Anthony, R. N. & Reece, J. S. Računovodstvo, Financijsko i upravljačko (prijevod), I. naklada RRiF Plus, Zagreb 

2004. 

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija 

Na kraju semestra studenti popunjavaju anonimnu anketu. Komentari, sugestije i informacije iz ankete i valorizacijskih 
postupaka primijenit će se u svrhu unapređivanja izvođenja nastave, predavanja i drugih oblika rada. Samoevaluacija 
nastavnika u svrhu možebitnog poduzimanja korektivnih radnji s ciljem poboljšanja kvalitete izvođenja nastave. 

1.13. Očekivane kompetencije: 

 Profesionalna razina vještina za sastavljanje financijskih izvješća srednjih i velikih poduzetnika. 

 Stečena profesionalna znanja potrebna za analizu financijskih izvješća. 

 Razvijen analitički pristup za donošenje korporativnih financijskih odluka koje se temelje na podatcima iz 

financijskih izvještaja. 

 


