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Uvod

 Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15)
 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br.
134/15)

 Direktiva 2013/34/EU tzv. Računovodstvena direktiva
 usklađivanje s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22.
listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja
nefinancisjkih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i
grupa – rok za prijenos u nacionalno zakonodavstvo: 6. prosinca 2016. godine
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Nefinancijsko izvješće

1. veliki poduzetnici koji su subjekti od
javnog interesa i
Obveznici izrade
nefinancijskog
izvješća

2. koji na datum bilance prelaze kriterij
prosječnog broja od 500 radnika tijekom
prethodne poslovne godine

Nefinancijsko izvješće obuhvaćat će sljedeće:
- okolišna pitanja
- socijalna i kadrovska pitanja
- pitanja u svezi ljudskih prava, borbe protiv korupcije i podmićivanja
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Nefinancijsko izvješće

 Nefinancijsko izvješće poduzetnik će imati obvezu izraditi:
a) u okviru izvješća poslovodstva
b) zajedno s izvješćem poslovodstva na način da ga dostavi za javnu objavu kao
privitak izvješća poslovodstva ili
c) zasebno izvješće i objaviti ga na mrežnoj stranici na koju se upućuje u izvješću
poslovodstva i to u razumnom roku koji nije dulji od šest mjeseci nakon datuma
bilance

 ovlašteni revizori i revizorska društva trebali bi provjeravati samo je li izrađeno i
objavljeno nefinancijsko izvješće
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Nefinancijsko izvješće

 Europska komisija će do 6. prosinca 2016. godine izraditi i objaviti neobvezujuće
smjernice o metodologiji izvješća o nefinancijskim informacijama, uključujući opće i
sektorske nefinancijske ključne pokazatelje uspješnosti

 Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja mora sadržavati i opis politike
raznolikosti, a ako takva politika nije navedena mora biti navedeno obrazloženje
—

izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja sadržavat će opis politike raznolikosti koja se
primjenjuje u vezi s izvršnim, upravljačkim i nadzornim tijelima poduzetnika s obzirom na aspekte
kao što su, na primjer, dob, spol ili obrazovanje i struka, te ciljeve politike raznolikosti, način na koji
se ona provodi i rezultate u izvještajnom razdoblju
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Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

 revizor obavlja reviziju dijelova izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
koji su navedeni u članku 22. točkama 3. i 4. Zakona o računovodstvu i izdati
mišljenje:
—

3. opis glavnih elemenata poduzetnikova sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizikom u odnosu na
postupak financijskog izvještavanja

—

4. podatke o značajnim neposrednim i posrednim imateljima dionica u društvu, uključujući posredno držanje
dionica u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, imateljima vrijednosnih papira s posebnim pravima
kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa kao što su ograničenja prava glasa na određeni
postotak ili broj glasova, vremenska ograničenja za ostvarenje prava glasa ili slučajevi u kojima su u suradnji
s društvom financijska prava iz vrijednosnih papira odvojena od držanja tih papira, pravilima o imenovanju i
opozivu imenovanja članova uprave, odnosno izvršnih direktora, odnosno nadzornog, odnosno upravnog
odbora i izmjeni statuta, o ovlastima članova uprave, odnosno izvršnih direktora, odnosno nadzornog,
odnosno upravnog odbora posebice o ovlastima da izdaju dionice društva ili stječu vlastite dionic

 revizor, također, provjerava jesu li u izjavi o primjeni kodeksa korporativnog
upravljanja uključene informacije koje propisuje Zakon o računovodstvu
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Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

 sužen je krug obveznika izrade izjave o primjeni kodeksa
korporativnog upravljanja i to samo na one subjekte od javnog
interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište

 obveznici izrade izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
dužni su u godišnje izvješće uključiti izjavu o primjeni kodeksa
korporativnog upravljanja kao poseban odjeljak
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Prva primjena

 obveznici izrade nefinancijskog izvješća izradit će prva nefinancijska izvješća za
financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2017. godine ili tijekom kalendarske
godine 2017.
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Nadzor

 FINA će izvijestiti Ministarstvo financija jesu li poduzetnici ispunili obvezu izrade
nefinancijskog izvješća do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno
do 31. listopada za konsolidirano nefinancijsko izvješće

 poduzetnici kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini izvijestit će
Ministarstvo financija o ispunjenoj obvezi izrade i objave (konsolidiranog)
nefinancijskog izvješća

 Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavit će popis poduzetnika koji ne
ispune u zakonskom roku obvezu izrade i objave (konsolidiranog) nefinancijskog
izvješća

 Ministarstvo financija obavljat će nadzor poduzetnika u dijelu koji se odnosi na
izradu i objavu (konsolidiranog) nefinancijskog izvješća – neposredni ili posredni
nadzor
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Hvala na pozornosti.
E-mail: ivana.ravlic@mfin.hr
Tel: 01 4591 171
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