
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 011-02/11-04/09 
URBROJ: 326-01-11-01 
Zagreb, 31. ožujka 2011. 
 
 
Temeljem odredbe članka 15. točka 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (NN 140/05) i članka 402. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 
146/08 i 74/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj 
31. ožujka 2011., donijela je 
 
 
 

ODLUKU 
O OBLIKU I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTA JA 

IZDAVATELJA 
 

 
Članak 1. 

Temeljem članka 401. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09) (dalje u tekstu 
Zakon), izdavatelj vrijednosnih papira obvezan je izrađivati godišnje financijske izvještaje te 
ih objavljivati javnosti. 
 

Članak 2. 
Sukladno člancima 403. i 404. Zakona godišnji izvještaji izdavatelja moraju sadržavati 
slijedeće: 

1. revidirane godišnje financijske izvještaje s revizorskim izvješćem,  
2. izvještaj poslovodstva,  
3. izjavu osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,  
4. odluku nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i  
5. odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka.  
 

Članak 3. 
Godišnji financijski izvještaji obuhvaćaju set izvještaja: bilancu (izvještaj o financijskom 
položaju), račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti), izvještaj o promjenama 
kapitala, izvještaj o novčanom tijeku (izvještaj o novčanom toku) i bilješke uz financijske 
izvještaje. Izdavatelj je dužan izraditi i objaviti puni sadržaj bilješki sukladno Međunarodnim 
standardima financijskog izvještavanja. Također, izdavatelj je dužan zajedno sa godišnjim 
izvještajem objaviti javnosti u cijelosti i izvještaj revizora. Rok za javnu objavu revidiranog 
godišnjeg izvještaja je četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za koju se objavljuje 
izvještaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Članak 4. 
Izdavatelj je dužan dostaviti i objaviti dva odvojena dokumenta: 

1. kao jedan cjeloviti dokument objavljuje se godišnji izvještaj izdavatelja u PDF 
formatu (točke 1-5 iz članka 2.), 

2. dodatno kao zaseban dokument izdavatelj je dužan dostaviti i objaviti u XLS formatu 
godišnje financijske izvještaje GFI-POD, GFI-KI, GFI-OSIG/RE, GFI-ZIF  i GFI-
ZIFN koji su dostupni na www.hanfa.hr. 

 
Članak 5. 

Oblik i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja koji se dostavljaju u XLS 
formatu  propisan je obrascima u prilogu ove Odluke i sastavni su dio Odluke.  

 
Članak 6. 

Izdavatelji koji su obveznici izrade i objavljivanja konsolidiranih godišnjih financijskih 
izvještaja dužni su pored pojedinačnog financijskog izvještaja dostaviti i objaviti i 
konsolidirani godišnji financijski izvještaj. 
 

Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obliku i sadržaju godišnjih 
financijskih izvještaja izdavatelja koja je donesena na sjednici Uprave Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga održanoj 04. ožujka 2010. godine. 
 

Članak 8. 
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana njezina donošenja. 
 
 
Obrasci godišnjih financijskih izvještaja koji se dostavljaju u XLS formatu: 
Prilog 1. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD 
Prilog 2. Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje odnosno društava za  

   reosiguranje GFI-OSIG/RE 
Prilog 3. Godišnji financijski izvještaj kreditnih institucija GFI-KI 
Prilog 4. Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova GFI-ZIF 
Prilog 5. Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom  

  za ulaganje u nekretnine GFI-ZIFN 
 
 

 
       Predsjednik Uprave 
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