


Izrada završnog računa i financijskih 
izvještaja

Završni račun predstavlja skup dokumenata koji se predaju na kraju poslovne godine i 
daju financijsku sliku o poslovanju poduzeća u navedenoj godini. 

U ovom priručniku saznajte što sve čini godišnje financijske izvještaje, tko ih je obvezan 
predati te na što pripaziti prilikom izrade završnog računa. 
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• Zakonodavni okvir
• Općenito o godišnjim financijskim izvještajima 
• Potrebna dokumentacija prema vrsti 

poduzetnika
• Godišnje izvješće
• Načini dostave financijskih izvještaja
• Nefinancijsko izvješće
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Pripremne radnje za izradu završnog računa

Sadržaj



Što kaže zakon?

• prema Zakonu o računovodstvu (članak 19.), poduzetnik i pravne i 
fizičke osobe dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u 
obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom i na temelj u njega 
donesenim propisima

• godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz 
financijskog položaja i uspješnosti poduzetnika 

• za godišnje financijske izvještaje odgovorni su članovi uprave 
poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno 
svi izvršni direktori i upravni odbor

• godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno u izvorniku
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Što sve čini godišnje financijske izvještaje?
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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



Tko su obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja?

Obveznici podnošenja GFI-ja radi 
statistike i javne objave: 

➢ Društvo s ograničenom 
odgovornošću

➢ Jednostavno društvo s 
ograničenom odgovornošću

➢ Dioničko društvo

➢ Javno trgovačko društvo

➢ Komanditno društvo

➢ Gospodarsko interesno 
udruženje

➢ Trgovac pojedinac

➢ Tuzemne poslovne jedinice 
nerezidenata
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Obveznici podnošenja GFI-ja samo za 
potrebe statistike:

➢ Ustanova – obveznik poreza na 
dobit

➢ Zajednica ustanova – obveznik 
poreza na dobitak

➢ Zadruga

➢ Obrtnik – obveznik poreza na 
dobitak

➢ Slobodno zanimanje – obveznik 
poreza na dobitak

➢ Obiteljsko gospodarstvo . Obveznik 
poreza na dobitak

➢ Druga osoba za koje je upis 
propisan zakonom

➢ Ostali obveznici poreza na dobitak 



GFI za statističke i 
druge potrebe

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

➢Bilancu

➢Račun dobiti i gubitka (RDG)

➢Dodatne podatke 

Rok za predaju dokumentacije: 

30. travanj 2019. godine
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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.

GFI za javnu objavu

Dodatno se predaju: 

Bilješke uz financijske izvještaje

Odluka o utvrđivanju GFI

Odluka o raspodijeli dobiti ili 
pokriću gubitka

Rok za predaju dokumentacije: 

30. lipanj 2019. godine



GFI za 
statističke i 

druge potrebe
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• 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



Rokovi za sastavljanje i 
predaju GFI-ja 

• za statističke i druge potrebe rok je 30. travnja 2019. 
godine

• za javnu objavu rok je do 30. lipnja 2019. godine

• do 30. rujna tekuće godine – konsolidirani GFI

• u roku od 90 dana od dana nastanka statusne 
promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja 
stečaja
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Potrebna 
dokumentacija –
mikro i mali 
poduzetnici
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Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku

Račun dobiti i gubitka – u standardnom obliku

Bilješke uz financijski izvještaj – u nestandardnom obliku

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

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju GFI-a

Referentna stranica, ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku, koju su potpisale 
osobe ovlaštene za potpisivanje



Mikro i mali poduzetnici predaju isti set 
dokumentacije, osim ako je mali 

poduzetnik obveznik revizije, tada predaje i 
dokumentaciju 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.
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Potrebna 
dokumentacija –
veliki 
poduzetnici
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Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku 

Račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – u 
standardnom obliku 

Izvještaj o novčanim tokovima – u standardnom obliku

Izvještaj o promjenama kapitala – u standardnom obliku

Godišnje izvješće sa revizorskom izvješćem koje sadrži i financijske izvještaje koji su bili predmet 
revizije ((GFI u nestandardnom obliku –bilanca, RDG s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, 
izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima i bilješke  financijske izvještaje)

Referentnu stranicu koju su potpisale osobe ovlaštene za potpisivanje godišnjih financijskih 
izvještaja, ako su dokumenti predani u e-obliku u FINA-u

Odluku o prijedlogu raspodijele dobiti ili pokriću gubitka

Odluku o  utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja 

Nefinancijsko izvješće 

Bilješke uz financijske izvještaje



Potrebna 
dokumentacija –
srednji 
poduzetnici
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Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku 

Račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – u 
standardnom obliku 

Izvještaj o novčanim tokovima – u standardnom obliku

Izvještaj o promjenama kapitala – u standardnom obliku

Godišnje izvješće sa revizorskom izvješćem koje sadrži i financijske izvještaje koji su bili predmet 
revizije

Referentnu stranicu koju su potpisale osobe ovlaštene za potpisivanje godišnjih financijskih 
izvještaja, ako su dokumenti predani u e-obliku u poslovnici Fine;

Odluku o prijedlogu raspodijele dobiti ili pokriću gubitka

Odluku o  utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja 

Bilješke uz financijske izvještaje



Što mora 
sadržavati 
godišnje 
izvješće?
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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: 

➢ vjerojatnog budućeg razvoja poduzetnikova poslovanja

➢ aktivnosti istraživanja i razvoja 

➢ podataka o otkupu vlastitih dionica sukladno propisu kojim se 
uređuju trgovačka društva 

➢ podataka o postojećim podružnicama poduzetnika

➢ koje financijske instrumente koristi, ako je to značajno za 
procjenu imovine, obveza, financijskog položaja i uspješnosti 
poslovanja 

➢ nefinancijskog izvješća, ako je obveznik nefinancijskog izvješća 
prema ZOR-u te ako poduzetnik odluči uključiti nefinancijsko 
izvješće u izvješće poslovodstva



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.
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Moja poslovna 
godina je različita 
od kalendarske. 
Kako predajem 

godišnje financijske 
izvještaje? 



Predaja GFI-ja 
ako je poslovna
godina različita
od kalendarske
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• Ako poduzetnik promijeni poslovnu godinu: 

• GFI za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i 
gubitka i dodatni podaci) sastavlja i predaje Fini do 30. travnja
tekuće godine (2019.godine), a podaci u bilanci, računu dobiti
i gubitka i u dodatnim podatcima prilagođavaju se 
kalendarskoj godini koja traje od 01.01. do 31.12. prethodne
(2018.) godine

• pojedinačni GFI i ostalu dokumentaciju radi javne
objave sastavlja i predaje FINA-i u roku 6 mjeseci po proteku
poslovne godine

• konsolidirani GFI i ostalu dokumentaciju radi javne
objave sastavlja i predaje FINA-i u roku 9 mjeseci po proteku
poslovne godine



Načini dostave financijskih izvještaja

Dokumentacija se FINA-i može dostaviti 
u elektroničkom obliku ili na papiru, i to:

• putem internetskog servisa, uz 
uporabu digitalnih certifikata na smart
kartici ili USB tokenu -> ne naplaćuje 
se za dokumentaciju predanu u 
zakonskom roku

• osobno, u jednu od FINA-inih 
poslovnih jedinica po izboru obveznika 

• poštom na adresu poslovnice na čijem 
je području sjedište obveznika

• predajom osobno ili poštom 
naplaćuje se naknada za objavu
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Sva dokumentacija koja se predaje 
treba biti u originalu ili kopija 
ovjerena od strane javnog bilježnika.

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

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



Predaja nefinancijskog izvješća
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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.

Konsolidirano 
nefinancijsko izvješće: 

Obveznici sastavljanja ovog izvješća 
jesu subjekti od javnog interesa koji 

su matična društva velike grupe.



Bilješke uz financijske 
izvještaje

• Sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu
prezentirane u financijskim izvještajima

• Predstavljaju skraćeni opis ili analizu pojedinih 
pozicija u temeljnim financijskim izvješćima te 
objašnjenje primjena računovodstvenih politika i 
procjena

• Cilj sastavljanja bilješki uz GFI je da se objasne razlozi 
nastanka pojedinih poslovnih promjenama u 
tekstualnom i numeričkom obliku
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Koje informacije
sadrže bilješke?
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➢ naziv i adresu poduzetnika, pravni oblik 
poduzetnika, državu osnivanja

➢ opis vrste poslovanja poduzetnika i glavne 
aktivnosti

➢ informacija o osnovi za sastavljanje 
financijskih izvještaja

➢ sažetak bitnih računovodstvenih politika

➢ informacije prema zahtjevima određenih 
standarda koji nisu predočeni u bilanci, 
računu dobitka i gubitka, izvještaju o 
promjeni kapitala i izvještaja o novčanom 
tijeku
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➢ broj i nominalnu vrijednost, ili ako ona nije 
dostupna knjigovodstvenu vrijednost 
dionica

➢ ako postoji više razreda dionica, broj i 
nominalna vrijednost ili ako ona nije 
dostupna, knjigovodstvena vrijednost 
dionica svake klase dionica

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

➢ svota predujmova i kredita odobrenih 
članovima administrativnih, upravnih i 
nadzornih tijela poduzetnika, zajedno s 
podatcima o kamatama, stopama, glavnim 
uvjetima i otplaćenim svotama te 
obvezama preuzetim u njihovo ime na 
osnovi bilo kakvih jamstava, prikazanih u 
ukupnoj svoti za svaku kategoriju

Mali poduzetnici koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvještavanja objavljuju sljedeće informacije u bilješkama: 



➢ svotu dividendi 

➢ svotu kumulativnih povlaštenih dividendi 
koja nije priznata

➢ svotu obveza poduzetnika koja dospijeva 
na plaćanje nakon više od pet godina, kao 
i ukupna zaduženja poduzetnika 
pokrivena vrijednosnim jamstvima 
poduzetnika zajedno s vrstom i oblikom 
jamstva − odvojeno za svaku stavku 
obveza

➢ pregled nedovršenih sudskih sporova
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➢ za stavke uključene u financijska izvješća koje 
jesu ili su izvorno bile izražene u stranoj valuti 
poduzetnik objavljuje temelj konverzije u kune

➢ svotu 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 standardima financijskog 
izvještavanja

Uz prethodno navedene informacije srednji i veliki poduzetnici 
objavljuju i sljedeće: 



Bilješke i odluke
koje se učitavaju uz GFI za javnu objavu

moraju prethodno biti isprintane, 
potpisane od strane odgovornih osoba i

skenirane kao PDF dokument. 
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Pripremne radnje za izradu 
završnog računa 

1. Napraviti popis potraživanja, obaveza i ostalih 
stavki bilance, uskladiti stanja potraživanja i 
obaveza s kupcima i dobavljačima 

2. Provjeriti otvorene stavke i zatvoriti sve 
nezatvorene stavke

3. Provjeriti da li aktivna konta imaju dugovni saldo, a 
pasivna konta potražni saldo

4. Provjeriti stanje u bruto bilanci

5. Izvršiti popis osnovnih sredstava i zaliha robe

6. Provjeriti da li su svi prihodi na zalihi vrednovani

7. Provjeriti da li su zalihe rasterećene za svu prodanu 
robu

8. Napraviti inventuru zbog mogućih viškova ili 
manjkova

9. Provjeriti stanje zaliha i usporediti ga s financijskim 
stanjem (dvojno knjigovodstvo)



Pripremne radnje za izradu 
završnog računa 

10. Provjeriti promet na karticama pojedinačnih 
osnovnih sredstava

11. Napraviti inventuru i eliminirati uništena osnovna 
sredstva pomoću trajne eliminacije

12. Provjeriti stanje registra osnovnih sredstava i 
usporediti ga sa stanjem u dvojnom knjigovodstvu

13. Provesti privremene obračune amortizacija po 
mjesecima

14. Provesti konačni obračun amortizacije

15. Provjeriti je li za novonabavljena sredstva upisan 
dobar period korištenja i stopa u  skladu s 
računovodstvenim politikama

16. Odvojiti porezno nepriznate  rashode i za njih 
povećati poreznu osnovicu

17. Odvojiti rashode vezane uz edukaciju djelatnika i za 
taj iznos smanjiti poreznu osnovicu



Pripremne radnje za izradu 
završnog računa 

18. Provjeriti da li su sva prijelazna konta zatvorena

19. Knjižiti tečajne razlike na osnovu potraživanja i 
obaveza u stranoj valuti po srednjem tečaju 
HNB na dan bilance

20. Napraviti obračun kamata i knjiženja na temelju 
dostavljenih ugovora 

21. Provjeriti da li su obračunate sve plaće i 
naknade

22. Obračunati članarine, doprinose i rente 
(turistička, spomenička, HGK…)

23. Uskladiti stanje poreznih obaveza s karticama iz 
Porezne uprave

24. Pri Sudskom registru provjeriti da li je bilo 
promjena na kapitalu

25. Pripremiti bilancu za PD obrazac 



Niste dobili odgovor na određeno pitanje? 

Saop d.o.o.
Puževa 13
10020 Zagreb

01 555 97 73
info@saop.hr
www.minimax.hr

Pišite nam 

http://www.minimax.hr/kontakt/


Pogledaj video

Pogledajte kako brzo i 
jednostavno možete pripremiti 
godišnji financijski izvještaj te 
kreirati bilješke i odluke u Minimax 
programu. 

http://www.minimax.hr/biljeske-odluke-prezentacija/?utm_source=mlmm&utm_medium=190410&utm_campaign=ebook_izrada_zavrsnog_racuna_i_financijskih_izvjestaja&utm_content=link


Izjava o odricanju odgovornosti 
Saop d.o.o. je ovaj dokument pripremio za lakše razumijevanje sadržaja, ali ne kao i 
glavni izvor informacija namijenjenih stvaranju konačnih poslovnih odluka ili 
tumačenju postojećeg sadržaja. Za ostale smjernice i detaljniji uvid u obrađenu temu, 
savjetujemo da se obratite poreznim savjetnicima. 


