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ZAKON O RAČUNOVODSTVU 

• Čl. 19. Zakona o računovodstvu 
 
• Poduzetnik i pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o 

računovodstvu dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u 
obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom i na temelju njega 
donesenim propisima 



 Godišnje financijske izvještaje čine: 
 

– izvještaj o financijskom položaju    

   (bilanca) 

 
– račun dobiti i gubitka 

 
– izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 

 
– izvještaj o novčanim tokovima  

 
– izvještaj o promjenama kapitala  

 
– bilješke uz financijske izvještaje. 
 



 Mali i mikro poduzetnici dužni su 
sastavljati:  

 

 bilancu,  

 račun dobiti i gubitka i  

 bilješke uz financijske izvještaje. 



... Velikim poduzetnicima smatraju se i  

 

 

banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za 
elektronički novac, društva za osiguranje, društva za 
reosiguranje, leasing društva, društva za upravljanje UCITS 
fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim 
fondovima, UCITS fondovi, mirovinska društva koja upravljaju 
obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva koja 
upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dobrovoljni 
mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi te mirovinska 
osiguravajuća društva, društva za dokup mirovine, faktoring 
društva, investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja 
klirinška depozitarna društva, operateri središnjeg registra, 
operateri sustava poravnjanja i/ili namire i operateri Fonda za 
zaštitu ulaganja  
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 Obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja u 
sklopu sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja nisu 
obvezni sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. 

 

 Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja  propisuje 
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja 

 

 Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz 
financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika 

 

 Fer prezentacija zahtijeva vjerno predočavanje učinaka transakcija i 
drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja 
imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. 

 

 www.fina.hr  Upute za popunjavanje GFI-POD i šifrarnici 

 

http://www.fina.hr/
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 Članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog 
odbora, ako postoji, odnosno svi izvršni direktori 
i upravni odbor, u okviru svojih zakonom 
određenih nadležnosti, odgovornosti i dužne 
pažnje, odgovorni su za godišnje financijske 
izvještaje (čl. 19. Zakona o računovodstvu) 

 



 Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik 
uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni 
direktori poduzetnika.  

 
 Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju 

upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe 
ovlaštene za njihovo zastupanje 
 

 Za nepotpisivanje GFI-a na navedeni način propisana je 
novčana kazna od 10.000 kn do 100.000 kn za 
poduzetnike, te od 5.000 kn do 20.000 kn za odgovorne 
osobe poduzetnika 
 

 Godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno u izvorniku 
 



 



 Navedenu obvezu poduzetnici obveznici sastavljanja i 
predaje GFI-a mogu ispuniti predajom GFI-a na jedan 
od sljedećih načina:  

• predajom za statističke i druge potrebe -oznaka I;  

• predajom za potrebe javne objave - oznaka 2, i  

• istovremenom predajom za statističke i druge 
potrebe i za potrebe javne objave - oznaka 3;  

 



 



GFI za statističke i druge potrebe  

 

 Sve vrste poduzetnika, neovisno o veličini i vrsti, za 
statističke i druge potrebe predaju istu dokumentaciju 

 Fini dostaviti do 30. travnja 2018. sljedeću 
dokumentaciju: 

• bilancu 

• račun dobiti igubitka i 

• dodatne podatke.  

 

Kod sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i 
druge potrebe nema razlikovanja poslovne od kalendarske godine, već 
se u njemu iskazuju podaci koji se odnose isključivo na kalendarsku 
godinu  

 

 



 Poduzetnici koji predstavljaju matično društvo ne 
dostavljaju konsolidirani GFI za statističke i druge 
potrebe za skupinu u kojoj su matično društvo  

 
 Poduzetnici u stečaju i likvidaciji predaju GFl za 

statističke i druge potrebe za svaku kalendarsku godinu 
do okončanja stečajnoga postupka, odnosno 
likvidacijskoga postupka  

 
 Poduzetnici koji su sudionici statusne promjene - gubitak 

pravne osobnosti, osim dokumentacije za javnu objavu 
dužni su sastaviti i Fini dostaviti i podatke za statističke i 
druge potrebe 





 



  isti obrasci za statističke potrebe kao i za javnu objavu, no 

NE popunjavaju se dodatni podatci 

 

 Rok: do 30. lipnja 2018. 

 

 Rok za konsolidirane financijske izvještaje: do 30. rujna 2018. 

 

 U roku od 90 dana od dana nastanka statusne promjene, 
pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja 



 mali poduzetnici dužni su radi javne objave Fini dostaviti GFI kojeg 
čine sljedeći dokumenti:  

1)   izvještaj o financijskom položaju (bilanca) u standardnom obliku;  

2)   račun dobiti i gubitka u standardnom obliku;  

3)   bilješke uz financijski izvještaj u nestandardnom obliku;  

4)  revizorsko izvješće zajedno sa financijskim izvještajima koji su bili 
predmet revizije (GFI u nestandardnom obliku: izvještaj o 
financijskom položaju bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz 
financijske izvještaje) ako je mali poduzetnik obveznik revizije;  

5)   odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka;  

6)   odluka o utvrđivanju GFI-a i  

7) referentna stranica, ako su standardni izvještaji predani u 
elektroničkome obliku, potpisana od strane osoba ovlaštenih za 
potpisivanje sukladno čl. 19. st. 12. Zakona o računovodstvu  

 

 

POTREBNA  IZRADA  DOKUMENTACIJE  ZA  JAVNU  OBJAVU  
KOD: MIKRO I MALIH PODUZETNIKA 



 Mikro i mali poduzetnici predaju isti set dokumetacije, osim 
ako mali poduzetnik je obveznik revizije, tada predaje i 
dokumetaciju revizije 

 

 mikro i mali poduzetnici sastavljaju bilancu, račun dobiti i 
gubitka i bilješke uz financijske izvještaje odnosno nisu dužni 
sastavljati izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o 
promjenama kapitala  

 

 Nestandardna dokumentacija dostavlja se onako kako je 
sastavljena, i to na papiru ili u elektroničkom obliku, 
potpisana i skenirana, u PDF-u. 



 Veliki poduzetnici dostavljaju sljedeću dokumentaciju: 

1) izvještaj o financijskom položaju (bilanca) -u standardnom    

     obliku;  

2) račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o ostaloj  

     sveobuhvatnoj dobiti u standardnom obliku;  

3) izvještaj o novčanim tokovima u standardnom obliku;  

4) izvještaj o promjenama kapitala u standardnom obliku;  

  

POTREBNA  IZRADA  DOKUMENTACIJE  ZA  JAVNU  OBJAVU  
KOD: SREDNJIH I VELIKIH PODUZETNIKA 



5) godišnje izvješće sa revizorskim izvješćem koje sadrži i 
financijske izvještaje koji su bili predmet revizije (GFI u 
nestandardnom obliku: izvještaj o financijskom položaju -
bilanca, račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o 
ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, 
izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijske 
izvještaje);  

 

6) referentnu stranicu potpisanu od strane osoba ovlaštenih 
za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja, ako su 
dokumenti predani u e-obliku u poslovnici Fine;  

 

7) odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i 

8) odluku o utvrđivanju GFI-a. 



 Srednji poduzetnici dostavljaju sljedeću dokumentaciju:  

 

1)    izvještaj o financijskom položaju (bilanca) u standardnom  

       obliku;  

2)    račun dobiti i gubitka u standardnom obliku;  

3)    izvještaj o novčanim tokovima - u standardnom obliku;  

4)    izvještaj o promjenama kapitala - u standardnom obliku;  

 



5)   godišnje izvješće sa revizorskim izvješćem koje sadrži i   

       financijske izvještaje koji su bili predmet revizije (GFI u  

       nestandardnom obliku: izvještaj o financijskom  

       položaju bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o  

       promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima i  

       bilješke uz financijske izvještaje); 

6)   referentnu stranicu potpisanu od strane osoba   

       ovlaštenih za potpisivanje godišnjih financijskih  

       izvještaja, ako su dokumenti predani u e-obliku u  

       poslovnici Fine;  

7)   odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka  

8)   odluku o utvrđivanju GFI-a.  

 



 srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici konsolidacije dužni 
su sastaviti i do 30. rujna odnosno u roku 9 mjeseci po proteku 
poslovne godine Fini predati konsolidirani GFI, odnosno 
konsolidirano izvješće poslovodstva radi javne objave za grupu u 
kojoj on predstavlja matično društvo i to na istim obrascima kao 
i kod sastavljanja i predaje pojedinačnoga GFI-a, stime da za ove 
potrebe ne sastavlja i ne predaje odluka o prijedlogu raspodjele 
dobiti ili pokriću gubitka 

 

 Obveznik konsolidacije odnosno matično društvo, uz 
konsolidirani GFI, treba dostaviti i konsolidirano godišnje izvješće 

 



 Godišnje izvješće mora sadržavati sljedeće: 

 

1. financijske izvještaje za izvještajno razdoblje, uključujući 
revizorsko izvješće ako je propisana obvezna revizija godišnjih 
financijskih izvještaja 
 
2. izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, ako su je 
dužni sastavljati prema odredbama ZOR-a 
 
3. izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, ako su ga dužni sastavljati 
prema odredbama ZOR-a 



4. izvješće poslovodstva s podacima koji se odnose na prikaz: 
 
a) vjerojatnog budućeg razvoja poduzetnikova poslovanja 
 
b) aktivnosti istraživanja i razvoja 
 
c) podataka o otkupu vlastitih dionica sukladno propisu kojim se uređuju 
trgovačka društva 
 
d) podataka o postojećim podružnicama poduzetnika 
 
e) koje financijske instrumente koristi, ako je to značajno za procjenu 
imovine, obveza, financijskog položaja i uspješnosti poslovanja: 
 
– ciljeva i politike poduzetnika u vezi s upravljanjem financijskim rizicima, 
zajedno s politikom zaštite svake značajnije vrste prognozirane transakcije 
za koju se koristi računovodstvo zaštite 
 
– izloženosti poduzetnika cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku 
likvidnosti i riziku novčanog toka. 
 
 



 mikro i mali poduzetnici nisu dužni izraditi godišnje 
izvješće, ali su dužni izraditi godišnje financijske izvještaje 
sukladno ZOR-u te u bilješkama uz godišnje financijske 
izvještaje navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, 
odnosno udjela 

 

 srednji poduzetnici nisu dužni uključivati nefinancijske 
pokazatelje u izvješće poslovodstva. 

 

 Godišnje izvješće čuva se trajno i to u izvorniku 
 



Predaja GFI-a poduzetnika koji imaju poslovnu godinu 
različitu od kalendarske  
 ako poduzetnik promijeni poslovnu godinu tada treba 
postupati na sljedeći način:  

 

• GFI za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i 
gubitka i dodatni podaci) sastavljaju i predaju Fini do 30. 
travnja tekuće godine, a podatke u bilanci, računu dobiti i 
gubitka i u dodatnim podacima prilagođavaju kalendarskoj 
godini, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne 
godine;  

 



• pojedinačni GFI i ostalu dokumentaciju radi javne 
objave sastavljaju i predaju Fini u roku 6 mjeseci 
po proteku poslovne godine  

 
• Npr. ako poduzetnik ima poslovnu godinu koja 

traje od 1. svibnja 2017 do 30. travnja 2018., 
pojedinačni GFI predaje u roku 6 mjeseci po 
proteku poslovne godine odnosno do 30. 
listopada 2018.) i  

 
• konsolidirani GFI i ostalu dokumentaciju radi 

javne objave sastavljaju i predaju Fini u roku 9 
mjeseci po proteku poslovne godine 
 



 Odredbama Pravilnika o vođenju Registra GFI propisan je 
način, oblik i format za dostavu dokumentacije, ovjeravanje 
dokumentacije koju treba dostaviti Registru odnosno Fini i 
način dostave 

 Dokumentacija se Fini može dostaviti u elektroničkom 
formatu ili na papiru, i to:  

• putem internetskog servisa, uz korištenje Fina e-kartice, ili  

• osobno, u jednu od Fininih poslovnih jedinica po izboru 
obveznika ili  

• poštom 

 



 Sva dokumentacija u papirnom obliku predaje se 
osobno u Fininu poslovnu jedinicu po izboru ili 
poštom  i treba biti u originalu ili kopija ovjerena 
od javnog bilježnika.  

 Uz dokumentaciju treba predočiti dokaz o uplati 
naknade za uslugu javne objave 

 Fina utvrđuje oblik za dostavu standardne 
dokumentacije i objavljuje ga na internetskoj 
stranici www.fina.hr  

 Za sastavljanje i predaju konsolidiranoga GFI-a 
koriste se isti obrasci kao i za sastavljanje i predaju 
pojedinačnoga GFI-a  

 

 





Javna objava 

 Za one koji žele ostvariti uvid u GFI i drugu 
dokumentaciju koju obveznici sastavljaju radi javne 
objave, važno je napomenuti kako je putem Interneta 
korištenjem aplikacije RGFI javna objava, ta 
dokumentacija dostupna bez naknade 

  

 u pravnom smislu, javnom objavom podrazumijeva se 
upis podataka u glavnu knjigu sudskog registra, i to 
sljedećih podataka:  



 

 datumu predaje GFI-a i ostale dokumentacije i 
poslovnoj godini za koju se GFI predaje 

 Ti će podaci biti upisani u sudski registar i bit će 
dostupni preko internetske stranice sudskog 
registra 

 pod javnom objavom, u tehničkom smislu, 
podrazumijeva se javni prikaz odnosno objava GFI-
a i ostale dokumentacije (ovisno o veličini 
poduzetnika) na internetskim stranicama sudskog 
registra i Registra GFI-a 



 Javno prikazanim (objavljenim) GFI-ima i ostaloj 
dokumentaciji može se pristupiti na stranicama Registra 
GFI-a, i sve to besplatno 

 

 Nakon što poduzetnici dostave potpun i točan GFI i 
ostalu dokumentaciju Fini, smatra se da je obveza javne 
objave ispunjena što znači da GFI ne treba dostavljati 
više nikome i ne treba ga nigdje objavljivati jer funkciju 
javne objave obavljaju Sudski registar i Fina, s tim da 
dokumentaciju i podatke potrebne za objavu na web 
stranici sudskog registra osigurava Fina 

 https://sudreg.pravosudje.hr/registar 
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 Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske 
informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i 
gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaja o 
novčanom toku 

 

 Poduzetnik treba objaviti u bilješkama:  

• naziv, adresu poduzetnika, pravni oblik poduzetnika, državu 
osnivanja (ako nije objavljeno drugdje) 

• opis vrste poslovanja poduzetnika i glavne aktivnosti;  

• informacija o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja;  

 

 



• sažetak značajnih računovodstvenih politika;  

 

• informacije prema zahtjevima HSFI-a koji nisu predočeni u 
bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjeni kapitala i 
izvještaja o novčanom toku;  

 

• broj i nominalnu vrijednost, ili ako ona nije dostupna 
knjigovodstvenu vrijednost dionica;  

 

• ako postoji više klasa dionica, broj i nominalna vrijednost ili 
ako ona nije dostupna, knjigovodstvenu vrijednost dionica 
svake klase dionica;  

 

• postojanje svih potvrda o sudjelujućim interesima, 
konvertibilnim zadužnicama ili sličnim vrijednosnim papirima, 
zajedno s podacima o njihovom broju i pravima koja se po 
njima priznaju;  



• iznos predujmova i kredita odobrenih članovima administrativnih, 
upravnih i nadzornih tijela poduzetnika, zajedno s podacima o 
kamatama, stopama, glavnim uvjetima i otplaćenim iznosima, te 
obvezama preuzetim u njihovo ime po osnovi bilo kakvih garancija 
prikazan u ukupnom iznosu za svaku kategoriju;  

 

• iznos dividendi;  

 

• osnovu mjerenja i procjene stavaka financijskih izvještaja;  

 

• iznos kumulativnih povlaštenih dividendi koji nije priznat;  

 

• iznos obveza poduzetnika koji dospijevaju na plaćanje nakon više od 
pet godina, kao i ukupna zaduženja poduzetnika pokrivena 
vrijednosnim jamstvima poduzetnika zajedno s vrstom i oblikom 
jamstva. Ova informacija se obvezno objavljuje odvojeno za svaku 
stavku obveza;  

 



• pregled nedovršenih sudskih sporova;  

 

• za stavke uključene u financijski izvještaj koje jesu ili su izvorno bile izražene 
u stranoj valuti poduzetnik objavljuje temelj konverzije u izvještajnoj valuti;  

 

• iznos naknade članovima administrativnih upravnih i nadzornih tijela;  

 

• informacije o ključnim pretpostavkama u vezi s budućnošću poslovanja te 
procjenu neizvjesnosti na datum bilance koje stvaraju veliki rizik;  

 

• sve ono što je zahtijevano ostalim primijenjenim Hrvatskim standardima 
financijskog izvještavanja.  

 

• Mali poduzetnici koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog 
izvještavanja klasificirani u skladu sa Zakonom o računovodstvu u bilješkama 
prezentiraju informacije točke 1.33. stavak 1. do 9.  



 Poduzetnik mora u bilješkama objaviti datum na koji je 
odobreno izdavanje financijskih izvještaja i tko je njihovo 
izdavanje odobrio jer financijski izvještaji ne odražavaju 
događaje nakon tog datuma. Ako članovi poduzetnika ili 
drugi imaju ovlast mijenjati i nadopunjavati financijske 
izvještaje nakon njihovog izdavanja, poduzetnik tu 
činjenicu treba objaviti 

 

 Bilješke uz financijske izvještaje moraju se ažurirati ako 
nakon datuma bilance budu primljene informacije o 
okolnostima koje su postojale na datum bilance. 



 Poduzetnik mora objaviti u bilješkama sve značajne događaje koji ne 
zahtijevaju usklađenje, kao što su primjerice: 

a) značajno poslovno spajanje nakon datuma bilance ili prodaja značajnog 
pridruženog  poduzetnika 
b) objavljivanje plana prestanka poslovanja  
c) značajne nabavke imovine, iznos imovine koja se drži za prodaju, odnosno 
koja će se prestati koristiti u poslovanju, drugi oblici otuđenja imovine ili 
izvlaštenja značajne imovine koje provodi vlada  
d) uništenje važnog proizvodnog pogona u požaru nakon datuma bilance  
e) najava ili početak provedbe značajnog restrukturiranja  
f) neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili valutnih tečajeva nakon 
datuma bilance  

g) promjene poreznih stopa ili poreznih zakona koji su stupili na snagu ili su 
objavljeni nakon datuma bilance a koji značajno utječu na tekuću i odgođenu 
poreznu imovinu i obveze  
 h) preuzimanje značajnih obveza ili nepredviđenih obveza, primjerice, 
izdavanjem značajnih jamstava i  
 i) početak značajnog sudskog postupka koji je isključivo posljedica događaja 
nastalih nakon datuma bilance.  
 
    



 U bilješkama poduzetnik treba i objaviti:  
a) dobit ili gubitak nakon oporezivanja ili gubitak od prestanka 
poslovanja i  
b) dobit ili gubitak nakon oporezivanja ili gubitak priznat na temelju 
svođenja na fer vrijednost umanjenu za troškove prodaje ili na 
temelju otuđenja imovine ili skupine za otuđenje koja je dijelom 
obustavljenog poslovanja;  

 Poduzetnik će u bilješkama prikazati dugotrajnu imovinu 
namijenjenu prodaji i imovini skupine za otuđenje klasificirane kao 
namijenjene za prodaju odvojeno od ostale imovine.  



 Obveze skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene za 
prodaju prikazivat će se odvojeno od ostalih obveza u bilanci.  

 Takva imovina i obveze ne smiju se prebijati i prikazivati kao jedan 
iznos.  

 

 Glavne vrste imovine i obveza klasificirane kao namijenjene za 
prodaju trebaju biti odvojeno objavljene u bilješkama uz financijske 
izvještaje, 

 

 Poduzetnik treba dodatno objaviti sljedeće podatke u bilješkama uz 
financijske izvještaje za razdoblje u kojem je dugotrajna imovina ili 
skupina za otuđenje bila klasificirana kao namijenjena prodaji ili je 
prodana:  
a) opis dugotrajna imovine ili skupine za otuđenje;  
b)  opis činjenica i okolnosti u kojima se obavlja prodaja ili koje vode 
prema očekivanom otuđenju, te očekivano odvijanje i vrijeme 
nastanka takvog otuđenja;  

 

 



 U bilješkama treba objaviti:  

 
a. računovodstvene politike usvojene za mjerenje zaliha uključivši korištene 
metode obračuna troškova;  

 
b. ukupan knjigovodstveni iznos zaliha i knjigovodstveni iznos u klasifikacijama 
koje su prikladne za poduzetnika;  

 
c. knjigovodstveni iznos zaliha iskazanih po fer vrijednosti umanjen za troškove 
prodaje;  

 

  d. iznos zaliha priznat kao rashod tijekom razdoblja;  

 
  e. iznos bilo kojeg otpisa zaliha koji je priznat kao rashod   razdoblja;  

 

  f. iznos bilo kojeg poništenja otpisa vrijednosti zaliha koji je priznat kao 
smanjenje iznosa zaliha koji je priznat kao rashod u razdoblju;  
 



   g. okolnosti ili događaje koji su doveli do poništenja otpisa zaliha;  

 
    h. knjigovodstveni iznos zaliha založenih kao instrument osiguranja 
plaćanja obveza;  

 
     i. knjigovodstveni iznos zaliha za koje se očekuje povrat ulaganja nakon 
duže od jedne godine od datuma bilance;  

 
     j. ispravak (otpis) vrijednosti zaliha do neto utržive vrijednosti;  

 

   k. Iznosi zaliha koji su tijekom razdoblja priznati kao rashod, koji se često 
nazivaju troškovima prodanih proizvoda, sastoje se od troškova koji su 
prethodno uključeni u mjerenje zaliha koje su sada prodane, te 
neraspoređenih općih troškova proizvodnje i neuobičajene iznose 
troškova proizvodnje zaliha. Uvjeti u kojima poduzetnik posluje mogu 
također opravdati uključivanje drugih iznosa, kao što su npr. troškovi 
distribucije.  



 Poduzetnik treba u bilješkama objaviti sve značajne vrste 
(nepredviđenih) obveza koje ne udovoljavaju kriterijima za priznavanje u 
bilanci. 

 

 Poduzetnik treba u bilješkama zasebno objaviti iznos vremenskih razlika:  
    a. nastalih u tijeku obračunskog razdoblja, i  
    b. iznos ukinutih vremenskih razlika.  



 U bilješkama će poduzetnik objaviti:  
    a. Razloge umanjenja pojedine vrste imovine i metode primijenjene 
pri utvrđivanju umanjenja;  
    b. Objašnjenja iznosa prikazanih kao izvanredni rashodi  
    c. Opis, iznos i očekivano vrijeme odljeva ekonomskih koristi vezanih 
uz rezerviranja;  
    d. Iznos kamata i drugih troškova posudbe kapitaliziran tijekom 
razdoblja;  
    e. Neto tečajne razlike klasificirane kao zasebnu komponentu kapitala;  
    f. Iznos nastalih troškova i priznate gubitke po ugovorima o izgradnji;  
    g. Nepredviđene najamnine priznate kao rashod u razdoblju;  
    h. Sve druge informacije zahtijevane drugim standardima ili važne 
korisnicima financijskih izvještaja za pravilno i potpuno sagledavanje 
poslovanja poduzetnika; i  
    i. Računovodstvenu politiku usvojenu za troškove posudbe.  



 Fina je, temeljem odredbi čl. 34. st. 15. Zakona ovlašteni 
tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv 
poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne 
dostave Fini dokumentaciju iz čl. 30. st. 2., 3. i 4. Zakona 
radi javne objave sukladno rokovima iz čl. 30. st. S., 6. i 
7. Zakona te poduzetnika i osoba iz čl. 4. st. 3. Zakona 
koji ne dostave financijske podatke za statističke i druge 
potrebe sukladno čl. 32. Zakona 

PREKRŠAJNE ODREDBE 



 Prije pokretanja prekršajnog postupka sukladno čl. 34. 
st. 15. Zakona, Fina će u roku od mjesec dana po 
isteku rokova iz čl. 30. st. 5., 6. i 7. Zakona objaviti na 
svojoj mrežnoj stranici popis poduzetnika koji Fini nisu 
dostavili dokumentaciju za javnu objavu iz čl. 30. 
Zakona te u roku od tri mjeseca po isteku zakonskih 
rokova popis poduzetnika i osoba iz čl. 4. st. 3. Zakona 
koji ne dostave financijske podatke za statističke i 
druge potrebe sukladno čl. 32. Zakona 



 Registarski sud će po službenoj dužnosti provesti 
postupak brisanja subjekta upisa:  

• ako nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne 
vrijednosti,  

• ako se u propisanom roku nije uskladio s propisom s 
kojim se trebao uskladiti,  

• ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj 
obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s 
propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza 
objavljivanja tih izvješća,  

• ako inozemni osnivač podružnice tri godine zaredom 
nije postupio po zakonskoj obvezi da registarskom sudu 
u koji je podružnica upisana dostavi radi upisa predaje 
svoja godišnja financijska izvješća i druge financijske 
isprave čije je objavljivanje zakonom propisano“.  

 



 registarski sudovi od kraja 2011. redovno pokreću 
proceduru brisanja po službenoj dužnosti za sve one 
poduzetnike koji 3 godine za redom Fini ne predaju 
GFI radi javne objave.  

 Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije 
ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu je 
sud priopćio nakanu da će ga brisati iz sudskog registra 
ne učini vjerojatnim da ima imovinu 



 Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 
100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik, 
odnosno pravna i fizička osoba ako: 

 ne sastavlja godišnje financijske izvještaje u skladu s ZOR 

 ako godišnje financijske izvještaje ne potpišu predsjednik 
uprave i svi članovi uprave, odnosno svi izvršni 
direktori.....  

 Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 
20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna 
osoba poduzetnika 



 Pojedinačno nefinancijsko izvješće: Obveznici sastavljanja ovog 
izvješća jesu veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i 
koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 
radnika tijekom prethodne poslovne godine  

 Kosolidirano nefinancijsko izvješće: Obveznici sastavljanja ovog 
izvješća jesu  subjekti od javnog interesa koji su matična društva 
velike grupe 

 Čl. 24. ZOR: ”subjekti od javnog interesa koji su matična društva 
velike grupe koja na datum bilance na konsolidiranoj osnovi 
prelazi kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne 
poslovne godine u svoje konsolidirano godišnje izvješće uključuju i 
konsolidirano nefinancijsko izvješće koje sadržava informacije...” 

 





 Člankom 21. ZOR propisano je da nefinancijska izvješća uključuju 
informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i 
položaja poduzetnika te učinka njegovih aktivnosti 

 Direktiva 2013/34/EU 

 Smjernice Europske komisije za izvješćivanje o nefinancijskim 
informacijama  (Službeni list Europske unije 2017/C215/01) 

 Sadržaj prema čl. 21. ZOR:  

1) Kratak opis poslovanja 

2) Opis politika poduzetnika u vezi s tim pitanjima, uključujući postupke 
temeljite analize koji se provode 

3) Rezultate tih politika 

4) Osnovne rizike povezane s tim pitanjima koji se odnose na poslovanje 
poduzetnika, uključujući, kad je to relevantno i razmjerno, njegove 
poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzročiti negativne 
učinke na tim područjima, te način na koji poduzetnik upravlja tim 
rizicima 

5) Nefinancijske ključne pokazatelje uspješnosti bitne za određeno 
poslovanje 

 



 

 

Hvala na pažnji 

 


