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Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za postupak vrednovanja poduzeća što u sinergiji sa 
sadržajem kolegija Poslovne kombinacije omogućava studentima stjecanje cjelovitog saznanja o metodologiji vrednovanja 
poduzeća i  objektivnom sagledavanju svih čimbenika koji utječu na formiranje vrijednosti poduzeća – posebice onih 
poduzeća čije dionice ne kotiraju na aktivnom tržištu kapitala. Cilj je upoznati studente s postupcima dubinskog snimanja 
poduzeća koje je potencijalni predmet kupnje (due diligence) s težištem na financijski due diligence. Nadalje, cilj je naučiti  
studente kako u kojim uvjetima primijeniti statičke, dinamičke ili kombinirane  metode  vrednovanja poduzeća.. 

Sadržaj predmeta 

Uvod u procjenu vrijednosti poduzeća: pojam vrednovanja poduzeća, svrha i cilj vrednovanja, čimbenici koji utječu na 
vrednovanje.  Due diligence – pojam i vrste (financijski, porezni, pravni, due diligence menadžmenta i dr.). Statički i dinamički 
pristup procjeni vrijednosti poduzeća.  Značenje fer vrijednosti iz financijskih izvještaja kao izvora informacija u polazištu 
postupaka vrednovanja poduzeća.  Metode vrednovanja poduzeća temeljene na imovini - knjigovodstvena vrijednost 
poduzeća, tržišna, fer, reprodukcijska, zamjenska, likvidacijska i raskomadana vrijednost poduzeća. Metode procjene 
vrijednosti poduzeća koja se temelje na očekivanom dobitku - metoda ekonomske vrijednosti poduzeća, procjena vrijednosti 
poduzeća metodom diskontiranja budućih novčanih tijekova (neto sadašnja vrijednost poduzeća; model prilagođene 
sadašnje vrijednosti poduzeća); metoda procjene pomoću multiplikatora.  Kombinirane metode: metoda srednje vrijednosti, 
integrativne metode, metoda neizravnog kombiniranja. Komparativna analiza financijskih pokazatelja u funkciji testiranja 
vrijednosti.  
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