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REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 

IDF Darovnica za ja čanje financijskog izvještavanja trgova čkih društava u Republici 
Hrvatskoj 

IDF Darovnica (TF 090642) 
Opis poslova 

 
Konzultantske usluge: Pružanje tehničke pomoći u obučavanju tima ljudi vezano uz specifične, 
složene i nedavno izmijenjene Meñunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) 
 

Projekt pod brojem: IDF/03-10/CQ 
 
A. Pozadina 
 
1. Republika Hrvatska trenutno je u procesu pregovaranja za pristupanje u članstvo 
Europske unije. 
 
2. Svjetska banka u suradnji s Ministarstvom financija izvršila je ponovnu procjenu 
financijskog izvještavanja u Republici Hrvatskoj i Izvješća o pridržavanju standarda i kodeksa 
(ROSC) za računovodstvo i reviziju iz 2007.godine. 2007 A&A ROSC zabilježio je, da iako je 
postignut napredak u području financijskog izvještavanja trgovačkih društava, ostaje izazov 
za Republiku Hrvatsku u obliku jačanja odgovarajućih institucija koje bi pravilno primijenile i 
provodile svu pravnu stečevinu vezano uz područje financijskog izvještavanja trgovačkih 
društava. 
 
3. Republika Hrvatska uskladila je svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom, vezano uz 
Četvrtu (78/660/EEC), Sedmu (83/349/EEC) i Osmu (2006/43/EC) Direktivu, te uz Uredbu 
(EZ-a) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni Meñunarodnih 
računovodstvenih standarda. Kako bi se u potpunosti uskladio okvir financijskog 
izvještavanja s pravnom stečevinom EU, preostale aktivnosti usmjerene su na jačanje 
institucija i razvoj metodologije za javni nadzor revizije te provjeru kvalitete rada. U tom 
smislu, od izuzetne je važnosti postavljanje visokih standarda razumijevanja primjene 
Meñunarodnih standarda financijskog izvještavanja za regulatorne i nadzorne institucije. 
Točnije za Ministarstvo financija, Odbor za standarde financijskog izvještavanja, Hrvatsku 
narodnu banku, Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Odbor za javni nadzor 
revizije i Hrvatsku revizorsku komoru. 
 
4. Republika Hrvatska primila je Darovnicu Fonda za institucionalni razvoj (IDF) od Svjetske 
banke namijenjenu jačanju financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Republici 
Hrvatskoj (TF 090642). 
 
5. Svrha projekta je pružanje tehničke pomoći i programa obuke vezano uz specifične, 
složene i nedavno izmijenjene MSFI kako bi se omogućila stalna primjena i uvoñenje istog 
od strane relevantnih institucija u Republici Hrvatskoj.   
 
6. Ovaj zadatak namijenjen je konzultantskoj tvrtki koja će raditi na provoñenju projektnih 
aktivnosti navedenim u nastavku. 
 
B. Cilj, na čela, postupak i odgovornosti za aktivnosti projekta  
 
7. Krajnji cilj ovog projekta je omogućiti razumijevanje specifičnih, složenih i nedavno 
izmijenjenih MSFI u svrhu postizanja profesionalnog razvoja kvalitetnog sustava financijskog 
izvještavanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.  
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C. Opseg posla 
 
8. Konzultantska tvrtka obavljati će aktivnost pod nadzorom Vlade Republike Hrvatske u  
područjima kako slijedi: 
 

� Konzultantska tvrtka izraditi će dva petodnevna programa obuke za grupu ljudi 
vezano uz promjenu MSFI u cilju postizanja boljeg razumijevanja upotrebe MSFI kroz 
praktične primjere o specifičnim transakcijama/instrumentima navedenim kako slijedi:  

o Poslovna spajanja koja se odvijaju u fazama (MSFI 3) 
o Metode priznavanja nematerijalne imovine kod poslovnih spajanja (MSFI 3) 
o Alokacija kupovne cijene kod poslovnih spajanja (MSFI 3)  
o Klasifikacija najmova (MRS 17)  
o Razmjerna konsolidacija u zajedničkim pothvatima (MRS 31)  
o Umanjenje vrijednosti financijske imovine  
o Umanjenje vrijednosti goodwill-a  
o Sporazumi o koncesijama za usluge (IFRIC 12)   
o Grupna rezerviranja za nastale neidentificirane gubitke (MRS 39) 
o Računovodstvo za pravna spajanja i razdvajanje poduzeća (subjekti pod 

zajedničkom kontrolom) 
o Računovodstvo zaštite (MSFI 39) 
 

� Dostaviti raspored i dnevni red za dvije petodnevne radionice Ministarstvu financija.  
 

� Provesti dvije petodnevne radionice vezano uz MSFI s posebnom pažnjom na 
prethodno navedene teme prije listopada 2010.  

 
� Dostaviti popis i raspored dvaju petodnevnih radionica Ministarstvu financija. 

Raspored bi trebao dozvoljavati fleksibilnosti u smislu promjene sadržaja za obje 
radionice koje će se održati tijekom srpnja, poslije zaprimanja financijskih izvještaja i 
identificiranja otvorenih pitanja vezanih uz MSFI. 

 
� Tijekom posljednje radionice konzultanti će identificirati potrebe za budućom obukom. 

Konzultanti koji će raditi na projektu trebaju biti meñunarodno prepoznati stručnjaci u 
području MSFI, uključujući regulatore Europske unije, koji će poticati raspravu izmeñu 
sudionika  kako bi se omogućilo bolje razumijevanje istog. Materijali kreirani za 
potrebe radionica (bilješke, prezentacije, analize slučaja i ostali materijali korišteni 
tijekom obuke) moraju biti razumljivi kako bi se mogli koristiti tijekom budućih 
programa obuke. Sve prezentacije moraju biti na engleskom jeziku uz simultani 
prijevod na hrvatski jezik. Prezentacijski materijali trebaju biti prevedeni na hrvatski 
jezik. 

 
� Organizirati završni ispit vezan uz dvije petodnevne obuke za tim koji se obučava na 

principu ispita s višestrukim izborom. Rezultate ispita potrebno je dostaviti 
Ministarstvu financija u svrhu pokazatelja uspješnosti radionice.  

 
D. Rokovi i dogovori oko izvještavanja 
 
9. Ovaj projekt biti će na snazi od dana potpisivanja ugovora, a zaključiti će se u listopadu 
2010. Početni plan rada dostaviti će se unutar roka od 14 dana od preuzimanja zadatka. Sva 
zapažanja, komentare, izmjene i dopune upućene od strane Ministarstva financija, Odbora 
za standarde financijskog izvještavanja, Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga, Odbora za javni nadzor revizije, Hrvatske revizorske komore, te 
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ostalih zainteresiranih institucija i tijela potrebno je ugraditi u plan u roku od najviše pet (5) 
radnih dana. 
 
 
10. Za vrijeme provoñenja ovog projekta konzultantska tvrtka dužna je dostaviti Vladi 
Republike Hrvatske dogovorene projektne rezultate  na engleskom i hrvatskom jeziku kako je 
specificirano u sljedećoj tablici: 
 

Rezultati definirani u odlomku C Rokovi u tjednima i mjesecima nakon 
potpisivanja ugovora 

 
Početno izvješće i početni plan rada 

 
2 tjedna 

Popis i raspored radionica vezano uz MSFI 
 

4 tjedana 

Prva radionica 
 

Prije ili tijekom listopada 2010. 

Druga radionica 
 

Prije ili tijekom listopada 2010. 

Završni ispit  Prije ili tijekom listopada 2010. 
 

Završno izvješće uključujući identifikaciju  
daljnjih potreba za obukom 

 

Krajem listopada 2010. 

 
 
Konzultantska tvrtka koordinirati će poslovima svojih konzultanata i o tome obavještavati 
voditelja projekta. 
  
E. Kvalifikacije konzultanata 
 
11. Tim konzultantske tvrtke treba se sastojati od konzultanata sa sljedećim kvalifikacijama: 
 

� Sveučilišna diploma iz područja računovodstva i revizije priznata u Europskoj uniji ili 
viši stupanj obrazovanja s najmanje 10 godina radnog iskustva iz područja 
financijskog izvještavanja trgovačkih društava; 

� Izvrsno poznavanje MSFI, važnih službenih objava Bazelskog Odbora za nadzor 
banaka, Europskog Odbora za nadzor banaka, Meñunarodnih organizacija za 
izdavanje vrijednosnih papira, Europskog Odbora za regulaciju izdavanja vrijednosnih 
papira, te ostalih europskih i/ili meñunarodnih institucija koje reguliraju financijsko 
izvještavanje.  

� Izvrsno poznavanje institucija Europske unije i pravne stečevine koja se odnosi na 
financijsko izvještavanje. 

� Priznat meñunarodan profesionalan ugled u području pokrivenim zadatkom.  
� Aktivno služenje engleskim jezikom, poznavanje hrvatskog jezika je prednost. 
 
 

F. Institucionalni dogovori 
 
12. Jedinica za provedbu projekta pri Ministarstvu financija, koordinirati će i pomoći u 
provoñenju aktivnosti konzultanata te njihovoj suradnji s Odborom za standarde financijskog 
izvještavanja, Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih 
usluga, Odborom za javni nadzor revizije, Hrvatskom revizorskom komorom i ostalim 
relevantnim institucijama. Voditelja projekta imenuje Ministarstvo financija. 
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13.Ministarstvo financija osigurati će prostorije za održavanje radionica. Grupe će imati oko 
trideset sudionika.  
 
14. Sve povezane troškove, uključujući meñunarodne putne troškove i troškove smještaja, 
troškove za hranu i piće1 (ograničeni na pauze za kavu i bife ručak) kao i sve uredske 
troškove (troškove prevoñenja, pripreme i ispisa izvještaja te drugih dokumenata) navest će 
konzultant u svojoj financijskoj ponudi2. Detaljne troškove koji će biti isplaćeni kroz projekt 
potrebno je specificirati u financijskoj ponudi. 
 
G. Povjerljivost 
 
18. Iako će dogovorene usluge u konačnici biti dostupne javnosti, konzultantska tvrtka ne 
smije, tijekom trajanja ovog zadatka kao i nakon dvije godine od isteka otkriti podatke ili 
povjerljive informacije vezane uz pružene usluge ili bilo koji drugi dio ovog zadatka, osim 
onog što je izričito odobrila Svjetska banka i Ministarstvo financija Republike Hrvatske. 
Povjerljivost se ne odnosi na zaposlenike ili druge osobe imenovane od strane konzultanata 
odabranih za rad na ovom zadatku. Oni podliježu takoñer povjerljivosti, ali prema trećim 
stranama. 

                                                 
1 Troškovi za hranu i piće mogu biti predviñeni na oko 5 USD po osobi za pauzu za kavu i od 20 USD po osobi za bife ručak. 
2 Troškovi prevoñenja mogu biti predviñeni na oko 25 USD po stranici. 


