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Najava budućih obveza u području nefinancijskog 
izvješćivanja

Ministarstvo financija



Sadržaj 

1. Nefinancijsko izvješćivanje - gdje smo danas?

2. Nova Direktiva - CSRD – Corporate Standards Reporting
Directive

3. Novosti koje donosi CSRD (što je izmijenjeno, koji su rokovi za 
prilagodbu i izvješćivanje i dr.)
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Ministry of Finance

Gdje smo danas?
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koji je prenio 

Direktivu o nefinancijskom izvješćivanju (Direktivu 2014/95/EU) stupio je na 
snagu u prosincu 2016.

 obveznici izrade nefinancijskog izvješća bili su u obvezi izraditi prva 
nefinancijska izvješća za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2017. 
godine ili tijekom kalendarske godine 2017.

 Nefinancijsko izvješće sadrži sljedeće:
— okolišna pitanja

— socijalna i kadrovska pitanja

— pitanja u svezi ljudskih prava, borbe protiv korupcije i podmićivanja

Obveznici izrade 
nefinancijskog izvješća

1. veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog 
interesa i

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



Nova Direktiva (CSRD)

 U travnju 2021. Europska komisija objavila je Prijedlog direktive
Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU, Direktive
2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Uredbe (EU) br. 537/2014 u
pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti

 Corporate Standards Reporting Directive - CSRD

 Europska komisija ističe kako mnogi dionici smatraju da je pojam
„nefinancijski“ netočan jer se može razumjeti da te informacije nemaju
financijsku važnost stoga je umjesto pojma „nefinancijske informacije“
bolje koristiti pojam „informacije o održivosti“
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Koje propise mijenja CRSD?
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CS
RD

Izmjena Direktive 2013/34/EU
Prenesena u Zakon o računovodstvu (Narodne 

novine, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 
42/20 i 47/20)

Izmjena Direktive 2004/109/EZ Prenesena u Zakon o tržištu kapitala (Narodne 
novine, br. 65/18, 17/20 i 83/21)

Izmjena Direktive 2006/43/EZ Prenesena u Zakon o reviziji (Narodne novine, 
br. 127/17)

Izmjena Uredbe 537/2014 Provedba omogućena Zakonom o reviziji 
(Narodne novine, br. 127/17)



Povećan je krug obveznika izvješćivanja

 Izvješće o održivosti izrađivat će svi veliki poduzetnici, neovisno o tome jesu li 
im vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište. Kriterij od minimalno 500 
zaposlenih koji je uvela Direktiva 2014/95/EU je brisan. 

 Kreditne institucije i društva za osiguranje izrađivat će izvješće o održivosti 
neovisno o veličini.

 U izvješćivanje su uključeni mali i srednji poduzetnici čiji vrijednosni papiri su 
uvršteni na uređeno tržište dok su mikro poduzetnici čiji su vrijednosni papiri 
uvršteni na uređeno tržište isključeni od obveze izrade izvješća o održivosti. 

 Na razini Europske unije znatan udio od ukupnog broja poduzetnika čiji su 
vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čine mali i srednji poduzetnici. 
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Obveznici izvješćivanja – iznimka

 Danas su društva kćeri izuzeta od obveze objavljivanja izvješća o održivosti 
ako su ta društva i njihova društva kćeri uključena u konsolidirani izvještaj 
poslovodstva njihova matičnog društva. 

 Izuzeće i dalje postoji, međutim propisano je da ta izuzeta društva kćeri 
objavljuju konsolidirani izvještaj poslovodstva svojeg matičnog društva koje 
podnosi izvještaj na razini grupe, ali u svom pojedinačnom izvještaju 
poslovodstva upućuju na činjenicu da je kao društvo kćer izuzeto od 
zahtjeva iz CSRD.

 Dakle, društva kćeri i dalje neće imati obvezu izrađivati i objavljivati svoje 
izvješće o održivosti ako se priprema konsolidirano izvješće o održivosti na 
razini grupe. 
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Proširen je sadržaj izvješća

 Detaljnije su određene informacije koje poduzetnici trebaju objavljivati. 

 U usporedbi s postojećim odredbama, predloženo je uvođenje novih 
informacija od poduzetnika o njihovoj strategiji, ciljevima, ulozi odbora i 
uprave, glavnim štetnim učincima povezanima s poduzetnikom i njegovim 
lancem vrijednosti, nematerijalnom imovinom i o tome kako su utvrdila 
iskazane informacije.

 Poduzetnici trebaju iskazivati kvalitativne i kvantitativne informacije, 
informacije o budućim i prošlim događajima te prema potrebi informacije 
koje se odnose na kratkoročna, srednjoročna i dugoročna razdoblja.
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Proširen je sadržaj izvješća

Obveznici izvješćuju o 
sljedećem:

OKOLIŠ
 Ublažavanje klimatskih promjena
 Prilagodba klimatskim promjenama
 Vode i mora
 Kružno gospodarstvo
 Prevencija onečišćenja
 Bioraznolikost i ekosustavi

DRUŠTVO
 Jednake mogućnosti za sve
 Radni uvjeti
 Poštovanje ljudskih prava

UPRAVLJANJE
 Uloga i sastav uprave i rukovodstva
 Poslovna etika i korporativna kultura (+borba protiv

korupcije i podmićivanja)
 Politički angažman
 Poslovni odnosi
 Sustavi unutarnje kontrole i upravljanje rizicima

9

• preslikava se EU taksonomija
• izvješćivanje o svim temama održivosti



Europska komisija izradit će standarde izvješćivanja o 
održivosti (1)
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 standardi izvješćivanja Europske unije o održivosti trebali bi pridonijeti 
procesu konvergencije standarda izvješćivanja o održivosti na globalnoj 
razini

 Standardi izvješćivanja Europske unije o održivosti odredit će koje 
informacije treba objaviti u svakom od područja izvješćivanja.

 Nakon početka primjene standarda izvješćivanja o održivosti, Europska 
komisija preispitivat će ih svake tri godine, uzimajući pri tome u obzir 
tehničke savjete Europske savjetodavne skupine za financijsko 
izvještavanja (eng. EFRAG) te ih izmijeniti kako bi se uzele u obzir 
relevantne promjene, uključujući promjene međunarodnih standarda.



Europska komisija izradit će standarde izvješćivanja o 
održivosti (2)
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Obveznici primjene Standardi izvještavanja EU o 
održivosti

Veliki poduzetnici EU standardi za velike poduzetnike

Mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri 
uvršteni na uređeno tržište

EU standardi za male i srednje poduzetnike čiji 
vrijednosni papiri su uvršteni na uređeno tržište -

manja količina informacija

+ EU standardi kojima bi se obuhvatile specifičnosti 
pojedinih sektora



Digitalizacija se nastavlja

 Predloženo je da poduzetnici sastavljaju financijske izvještaje i izvještaj 
poslovodstva u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvješćivanje 
(ESEF) – xHTML format (eng. eXtensible Business Reporting
Language) formatu u skladu s ESEF Uredbom:

— Delegirana Uredba Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni 
Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih 
tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za 
izvještavanje
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Revizori + drugi neovisni pružatelji usluga provjere

Revizori

provjera izvješća o održivosti

eng. limited assurance

izražavanje ograničenog uvjerenja 
do donošenja standarda

eng. reasonable assurance

izražavanje razumnog uvjerenja 
nakon donošenja standarda

 do izrade standarda na razini EU - prilagođavanje nacionalnih standarda ili 
njihova izrada

 države članice trebaju Europskoj komisiji dostaviti dokumentaciju u kojoj 
opisuju postupke ili zahtjeve u pogledu provjere izvješća o održivosti i to 3 
mjeseca prije njihova stupanja na snagu
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Revizori + drugi neovisni pružatelji usluga provjere

 CSRD propisuje nove kvalifikacije za revizore i neovisne pružatelje usluga 
provjere

 drugi neovisni pružatelji usluga provjere - države članice mogu uspostaviti 
pravni okvir za neovisne pružatelje usluga provjere 

— u tom slučaju države članice su dužne uspostaviti okvir osiguranja kvalitete 
usluga kada ih obavljaju neovisni pružatelji usluga provjere te uspostaviti 
jednakovrijedne zahtjeve u svezi kontinuiranog stručnog obrazovanja, treninga, 
primjene sustava kvalitete te odgovarajuće sankcije

 cilj – sprječavanje tržišne koncentracije
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Prva primjena

 Rok za prijenos odredbi u nacionalno zakonodavstvo je 18 mjeseci od 
stupanja na snagu CSRD
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Prva izvješća dužni su izraditi:

Za poslovnu godinu koja počinje 1.1.2024.  Veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa 
i na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja 
od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine

Subjekti od javnog interesa koji su matično društvo 
velike grupe i na konsolidiranoj razini na datum 
bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 
radnika tijekom prethodne poslovne godine

Za poslovnu godinu koja počinje 1.1.2025.  Svi ostali veliki poduzetnici

Sva ostala matična društva velikih grupa

Za poslovnu godinu koja počinje 1.1.2026.  Mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri 
uvršteni na uređeno tržište (mikro poduzetnici 
isključeni)



U kojoj fazi je CSRD?

 Vijeće Europske unije usvojilo je opći pristup Direktive CSRD 

 očekuje se usvajanje stajališta Europskog parlamenta

 potom će započeti trijalozi (Europska komisija - Vijeće EU – EU parlament)

 moguće su izmjene pojedinih odredbi CSRD-a
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Hvala na pozornosti.

17


