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CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na specijalistički seminar  
 
 

OSNOVE RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKOG 
IZVJEŠTAVANJA U OSIGURANJU 

Financijsko računovodstvo za nefinancijaše 
 
 

Vrijeme održavanja│Petak, 20. ožujka 2015. s početkom u 9:00 sati 

Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. (Ovisno o broju 

prijavljenih polaznika može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno 
obaviješteni.) 

Predavač│ Krešimir Kolar  

Trajanje│8 nastavnih sati 

Jezik seminara│Hrvatski 

Rok za prijavu│17. ožujka 2015. 

Informacije i prijave│  

   •   cedoh@huo.hr   •   marinko.miskovic@huo.hr 

   •   tel. +385 1 4696 626   •   4696 600 

   •   http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 
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SADRŽAJ SEMINARA 

 Osnovni principi i koncepti financijskog računovodstva i računovodstvene tehnike 

 Temeljni financijski Izvještaji – priprema, kontekst i svrha 

 Financijske i računovodstvene informacije – kvalitativne karakteristike i podrška poslovnom 

upravljanju 

 Specifičnosti računovodstva i financijskog izvještavanja u osiguranju 

 Primjeri temeljnih financijskih izvještaja u industriji osiguranja 

 Revizija – eksterna i interna 

 
 
CILJ SEMINARA 

 
Cilj ovog specijalističkog seminara je pružiti temeljne i najosnovnije informacije o financijskom 
računovodstvu i računovodstvenim tehnikama. Na jednostavnim primjerima pokazat ćemo 
računovodstvene tehnike (dvojno knjigovodstvo) te knjigovodstvenu evidenciju osnovnih poslovnih 
transakcija kao i postupke pripreme temeljnih financijskih izvješća. Nadalje, dat ćemo uvid u osnovni 
regulatorni i zakonski okvir računovodstva kao zasebne djelatnosti i objasniti najvažnije 
karakteristike financijskih informacija kao podrške u poslovnom upravljanju. Također, kroz 
prezentaciju i jednostavne primjere iz prakse objasnit ćemo specifičnosti računovodstvenih 
evidencija i poslovnih transakcija vezanih uz osnovne osigurateljne poslovne procese te 
pokazati/interpretirati temeljne financijske izvještaje u osiguranju. Na kraju, želja je i ukratko 
objasniti osnove revizije, njezin cilj i svrhu te zakonodavni okvir koji regulira obavljanje eksterne i 
interne revizije.   
 

SEMINAR JE NAMIJENJEN 

 Djelatnicima prodaje, podrške prodaji i marketniga u društvima za osiguranje 

 Specijalistima u pravnoj službi, službama općih poslova i službama za praćenje usklađenosti  

 Specijalistima na poslovima tehnike osiguranja 

 Specijalistima na poslovima obrade i likvidacije šteta 

 Pripravnicima u društvima za osiguranje 

 Ostalim djelatnicima koji su zaduženi za poslovnu suradnju s osigurateljnom industrijom kao 

npr. posredovanje i zastupanje u osiguranju 

 Djelatnicima ostalih financijskih institucija koje zanimaju temeljne karakteristike 

računovodstva u osiguranju     
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PREDAVAČ 
 

KREŠIMIR KOLAR 

Profesionalnu karijeru započinje u revizorskoj tvrtci KPMG Croatia d.o.o. za reviziju gdje se 

specijalizira na području revizije i poslovnog savjetovanja u financijskoj industriji, posebno na 

području osigurateljne industrije gdje radi na velikom broju revizija i „due dilligence“ procedura 

kako u Hrvatskoj tako i na inozemnom tržištu. Godine 2003. karijeru nastavlja u Kvarner Vienna 

insurance grupi (sada Wiener osiguranje VIG) gdje je od 2007. imenovan za člana Uprave zaduženog 

za financije i računovodstvo, upravljanje imovinom i kontroling te za razvoj i implementaciju 

operativnog sustava SAP. U tom razdoblju, unutar VIG grupe, stječe niz strukovnih kvalifikacija na 

području korporativnog upravljanja i financija te „Solvency 2“ regulatornog okvira. Godine 2011. 

prelazi u Basler osiguranje Zagreb, gdje kao prokurist i član Uprave, pored odgovornosti za “CFO” 

područja, vodi strateške projekte reorganizacije administracije i podrške poslovanju te optimizacije 

poslovnih procesa i operativnih troškova na svim razinama poslovanja. Tvrtku napušta po završetku 

transakcije i procesa prodaje Basler osiguranja Zagreb UNIQA grupi iz Beča. 
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OSNOVE RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA  
U OSIGURANJU 

 

petak, 20. ožujka  2015., Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb 

 

 

RASPORED SEMINARA 

08:45 – 09:00 Registracija i preuzimanje materijala 

09:00 – 10:30 
 Radni dio: Osnovni principi financijskog računovodstva i računovodstvene 

tehnike, zakonodavni okvir  

10:30 – 10:45 Stanka 

10:45 – 12:15 

 Radni dio: Temeljni financijski Izvještaji – priprema, kontekst i svrha  

 Case study 

 Financijske informacije 

12:15 – 13:00 Stanka za ručak 

13:00 – 14:30 

 Radni dio:   Specifičnosti računovodstva i financijskog izvještavanja u 

osiguranju i temeljnih financijskih izvještaja u industriji osiguranja (uz 

praktične primjere) 

14:30 – 14:45 Stanka 

14:45 – 16:15 

 Radni dio:  Nastavak – temeljni računovodstveni primjeri iz osigurateljne 

praksi – analiza i zaključci 

 Revizija – eksterna i interna 
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NAKNADA ZA SUDJELOVANJE U SPECIJALISTIČKOJ EDUKACIJI 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene i upućene od društava za (re)osiguranje koja 

su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje iznosi 1.000,00 kn. 

Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba 

koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za 

sudjelovanje iznosi 1.200,00 kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn. 

Naknade su izražene bez PDV-a. 

Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis 

sudionika seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, 

ručak i osvježenje u stankama. 

 

 

 

 


