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Promjene
Promjene kod poduzetnika koji primjenjuju MSFI
Moguće promjene računovodstvene regulative u svezi
Prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim
financijskim izvještajima i srodnim izvješćima za
određene svrhe
 Promjene u svezi Direktive 2011. EU Europskog
parlamenta i Vijeća
 Spomenute promjene utječu na izmjenu i dopunu:



◦ Zakona o računovodstvu,
◦ Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
◦ Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih
izvještaja

Broj poduzetnika
Malih poduzetnika ima 99.973
 Srednjih poduzetnika ima 1.338
 Velikih poduzetnika ima 562
 Mikro – poduzetnika 89.860


Promjene kod poduzetnika koji
primjenjuju MSFI






Izmijenjeni MRS 1 – Prezentiranje financijskih
izvještaja
Izmijenjeni MRS 19 – Primanja zaposlenih
Izmjenom MRS1 – Prezentiranje financijskih
izvještaja mijenjaju se: MSFI5, MSFI7, MRS12,
MRS20, MRS21, MRS32, MRS33 i MRS34
Izmjenom MRS19 – mijenjaju se standardi:
MSFI1, MSFI8, MSFI13, MRS1, MRS24 i
Tumačenja br 14

Moguće promjene u svezi Prijedloga Direktive
Europskog parlamenta i Vijeća o godišnjim financijskim
izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima
i srodnim izvješćima za određene svrhe


Navedena Direktiva zamjenjuje
◦ IV. Direktivu 78/660 EEZ
◦ VII. Direktivu 83/349 EEZ



Glavni ciljevi promjene Direktive:

◦ smanjiti administrativno opterećenje
pojednostavljenjem uglavnom za male poduzetnike
◦ poboljšati jasnoću i usporednost financijskih izvještaja
◦ veća transparentnost u plaćanju poslovnih subjekata
koji se bave djelatnostima računovodstva i vađenja i
sječom primarnih šuma prema tijelima uprave

Promjene kod malih
poduzetnika
značajno smanjenje bilježaka
 ukidanje revizije
 izuzeće od sastavljanja konsolidiranih
financijskih izvještaja
 mogućnost sastavljanja skraćene bilance i
skraćenog računa dobiti i gubitka
 ne smiju se propisati drugi financijski
izvještaji osim bilance, računa dobiti i
gubitka i bilježaka


Ostale značajne promjene iz
Direktive


Sastavljanje i prezentiranje:
◦ Izjave o korporacijskom upravljanju
◦ Izvješće o plaćanjima prema tijelima uprave
◦ Konsolidirana izvješća o plaćanjima prema tijelima
uprave
◦ Izjave o korporacijskom upravljanju (naslov)



Poduzetnici javnog interesa dužni su u sklopu
godišnjeg izvješća (izvješće uprave) sastaviti Izjavu
o korporacijskom upravljanju
◦ Ove obveze nema u ZOR ali ima u ZTD članak 227b.
Potrebno je izmijeniti i dopuniti ZOR ili poziv na čl.
272b ZTD, Pravilnik o korporacijskom upravljanju

Izvješće o plaćanjima prema
tijelima uprave

Novo Izvješće koje su dužni sastaviti i objaviti
veliki poduzetnici i poduzetnici od javnog interesa
iz sektora rudarstva i vađenje ili sječe primarnih
šuma prema tijelima uprave jednom godišnje.
 Potrebito izmijeniti dokumente


◦ ZOR
◦ Pravilnik



možda je jednostavnije rješenje s jednim
Pravilnikom koji bi sadržavao tri područja

◦ struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja
◦ Izjavu o korporacijskom upravljanju
◦ Izvješće o plaćanjima prema tijelima uprave

Promjene u svezi primjene
Direktive 2011 EU
Direktiva donesena u travnju 2012. a odnosi
se na mikro poduzetnike
 Mikro – poduzetnici su poduzetnici koji na
datumu bilance ne prekoračuju dva od tri
slijedeća praga:


◦ Ukupna aktiva 350.000 EUR
◦ Prihodi 700.000 EUR
◦ Prosječni broj zaposlenih tijekom poslovne godine
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Promjene u svezi primjene
Direktive 2011 EU


Direktiva predviđa smanjenje za mikro poduzetnike
◦ Značajno smanjenje broja bilježaka
◦ Izuzeće od javnog objavljivanja godišnjih financijskih
izvještaja
◦ Ne korištenje fer vrijednosti
◦ Skraćena struktura bilance i računa dobiti i gubitka
◦ Nema obveze konsolidacije osim u iznimnim slučajevima
(npr. mikro poduzetnici od javnog interesa)
◦ Nema obveze sastavljanja Izvješća uprave
◦ Izuzeće od revizije
◦ Izuzeće od obveze prezentiranja
 plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda
 odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

Struktura bilance za mikro
poduzetnike


Aktiva
◦
◦
◦
◦
◦



Upisani, a neuplaćeni kapital
Osnivački izdatci
Dugotrajna imovina
Kratkotrajna imovina
Gubitak tekuće godine

Pasiva
◦
◦
◦
◦
◦

Kapital i pričuve
Rezerviranja
Obveze
Dobit tekuće godine
Gubitak tekuće godine

Struktura RDG-a za mikro
poduzetnike
Neto prihod
 Ostali prihodi
 Troškovi sirovina i materijala
 Troškovi osoblja
 Vrijednosna usklađenja
 Ostali troškovi
 Porez
 Dobit ili gubitak


Potrebne izmjene


U svezi navedenog treba izmijeniti i dopuniti

◦ ZOR
◦ Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih
izvještaja
◦ Hrvatske standarda financijskog izvještavanja
◦ HSFI donosi, tumači i objavljuje Odbor za standarde
financijskog izvještavanja (Odbor)



S tim u svezi primjena ove Direktive moguća je po
odluci Odbora na nekoliko načina
◦ Izmjene i dopune postojećih HSFI
◦ Izrada novog HSFI 18 u sklopu ostalih HSFI
◦ Izradu posebnog (odvojenog) Hrvatskog standarda
financijskog izvještavanja za mikro – poduzetnike

Hvala na pozornosti!

