
Molimo vas ispunjenu prijavnicu poslati na e mail urednistvo@ripup.hr, informacije na 01/49 21 737

P R I J A V N I C A
za seminar 

27. 10. 2023. (petak)

ANALIZA FINANCIJSKIH 
IZVJEŠTAJA U PRAKSI

Naziv tvrtke: 

OIB tvrtke: 

Adresa: 

Mjesto i poštanski broj: 

e-mail: 

telefon/mobitel

Pečat i potpis: 

1. 

2. 

Ime i prezime 
osobe/a:

Ispunjavanjem ove prijavnice organizatoru dajem privolu da s mojim osobnim podatcima, fotografijama i video materijalom raspolaže u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i 
promocije seminara na svim medijskim platformama organizatora i medijskih pokrovitelja seminara. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

SEMINAR

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
U PRAKSI

27. 10. 2023. (petak) s početkom u 9 sati, Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a, prvi kat, Zagreb 
predavač: Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Opis seminara! Polaznike ćemo pobliže upoznati s osnovnih tehnikama i metodama analize financijskih izvještaja koje će im pomoći 
pri čitanju i razumijevanju financijskih izvještaja, odnosno prikupljanju informacija koje su potrebne za upravljanje poduzećem. 
Primjer analize financijskih izvještaja prikazati će se na praktičnom primjeru. Seminar je namijenjen poslodavcima, poduzetnicima, 
managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, revizorima i svima  drugima zainteresiranim za područje ove tematike. Polaznicima 
seminara bit će pruženi odgovori na pitanja iz prakse vezana u analizu financijskih izvještaja.

Cijena jedne kotizacije iznosi 13600 EUR + PDV 25% (17000 EUR). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., 
 IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.  Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

PROGRAM
08:30 – 09:00 – Akreditacije sudionika
 – Općenito o temeljnim financijskim izvještajima bilanci i računu dobiti i 

gubitka 
 – Kriteriji ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja
 – Temeljni instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja

 –  horizontalna analiza
 –  vertikalna analiza
 –  analiza trenda

 – Financijski pokazatelji poslovanja (pojedinačni i skupni) na temelju 
bilance i računa dobiti i gubitka

–  pokazatelji likvidnosti
–  pokazatelji zaduženosti
–  pokazatelji aktivnosti, 
–  pokazatelji ekonomičnosti, 
–  pokazatelji profitabilnosti 
–  pokazatelji investiranja

 – Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji
–  Du-Pontov sustav pokazatelja
–  Altmanov Z-score sintetički pokazatelj

 – Provođenje analize financijskih izvještaja na primjerima 
 – Odgovori na pitanja sudionika


