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Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
S A R A J E V O 

  

Službene novine Federacije BiH, broj 80/06 

Temeljem čl. 8, 10. i 60. Zakona o društavima za osiguranje u privatnome osiguranju («Službene novine 
Federacije BiH», broj 24/05) i članka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i 
Hercegovine, Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, donosi 

  

  

P R A V I L N I K  
O MINIMALNOM SADRŽAJU REVIZORSKOG IZVJEŠĆA 

  

Članak 1. 

Ovim Pravinikom propisuje se minimalni sadržaj revizorskog pregleda i revizorskog izvješća društava za 
osiguranje (u daljnjem tekstu: društvo). 

  

Članak 2. 

Revizorski pregled društva podrazumijeva: 

1. revidiranje financijskih izvješća koje društvo sastavlja temeljem Zakona o računovodstvu i reviziji u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH„,broj 32/05), Međunarodnih 
računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (u daljnjem tekstu: 
financijska izvješća), 

2. provjeravanje pravilnosti, točnosti i potpunosti dodatnih izvješća koje društvo sastavlja temeljem 
podzakonskih akata Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: dodatna izvješća ) i 

3. ocjenjivanje organizacije i djelotvornosti poslovnih funkcija te kvalitetu općih akata društva i njihove 
primjene (u daljnjem tekstu: ostale informacije). 

  

Članak 3. 

Revizorski pregled društva obavlja se sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, Zakonu o gospodarskim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 23/99, 45/00, 2/02, 
6/02, 29/03 i 68/05 ), Zakonu o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju, Međunarodnim revizijskim 
standardima, pravilima revizijske struke i drugim pravilima i propisima, poštujući kodeks profesionalne etike 
revizora. 

  

Članak 4. 
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Revizorsko izvješće sadržava mišljenje o financijskim izvješćima i dodatnim izvješćima društva. 

Ovlašteni revizor potpisuje zbirno mišljenje izrađeno temeljem pojedinačnih izvješća društva. 

 
Članak 5. 

Revizor je dužan dostaviti upravi društva ocjene i preporuke u svezi sa slabostima uočenim tijekom revizije 
društva. 

  

Članak 6. 

U slučaju statusne promjene društva, revizor je dužan izvršiti pregled financijskih izvješća sačinjenih prema 
stanju na dan upisa promjene u registar, izraziti svoje mišljenje, a društvo je isti zajedno s financijskim 
izvješćima dužno dostaviti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Agencija za nadzor) u roku od 60 dana od dana promjene. 

  

Članak 7. 

Izvješća iz članka 4. ovog Pravinika su: 

1. finansijsko izvješće (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u kapitalu, izvješće 
o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), 

2. izvješće o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja, 
3. izvješće o stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih pričuva, ne uključujući matematičku pričuvu, 
4. izvješće o stanju i strukturi ulaganja sredstava matematičke pričuve, 
5. izvješće o stanju i strukturi ulaganja jamstvenog fonda, 
6. izvješće o načinu vođenja poslovnih knjiga, 
7. izvješće o ispravnosti i potpunosti dodatnih izvješća i obavijesti Agenciji za nadzor, 
8. izvješće o vrednovanju bilancnih i vanbilancnih stavki, te računovodstvenim politikama, 
9. izvješće o financijskim transakcijama s povezanim osobama, 
10. izvješće o posrednicima u osiguranju s kojima društvo ima sklopljen ugovor o posredovanju. 

  

Članak 8. 

Financijska izvješća sastavljaju se sukladno zakonskim propisima i standardima struke. 

 
Članak 9. 

Izvješće o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja mora sadržavati najmanje: 

1. stanje tehničkih pričuva osiguranja na početku godine, stanje tehničkih pričuva osiguranja na kraju 
godine i promjene stanja tehničkih pričuva osiguranja tijekom godine, 

2. opis metoda koje društvo primjenjuje za utvrđivanje tehničkih pričuva osiguranja (ako je društvo 
promijenilo metodu izračunavanja tehničkih pričuva osiguranja revizor mora pojasniti promjenu i 
učinak na financijski rezultat i položaj društva), 

3. preporuke revizora uz navođenje uočenih slabosti, 
4. objašnjenja u svezi ispunjavanja preporuka revizora iz prethodnih godina, 
5. mišljenje o stanju tehničkih pričuva osiguranja ovjereno od ovlaštenog aktuara društva. 
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Članak 10. 

Pojedinačna izvješća o stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih pričuva, posebice matematičke pričuve i 
jamstvenog fonda društva mora sadržavati najmanje: 

1. kratak opis stanja i strukture ulaganja sredstava, 
2. stanje ulaganja sredstava na početku godine, na kraju godine i promjene stanja ulaganja tijekom 

godine, 
3. preporuke revizora uz navođenje uočenih slabosti, 
4. objašnjenja u svezi ispunjavanja preporuka revizora iz prethodnih godina, 
5. mišljenje o stanju i strukturi ulaganja sredstava, te o sigurnosti, isplativosti i tržišnosti ulaganja, 

ročnosti ulaganja, raznovrsnosti i disperziji ulaganja, kao i o valutnoj i vremenskoj usklađenosti. 

  

Članak 11. 

Izvješće o načinu vođenja poslovnih knjiga uključuje mišljenje revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga 
društva, uz navođenje eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tijekom revizije. 

  

Članak 12. 

Izvješće o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvješće nadzornom tijelu uključuje mišljenje revizora o 
ispravnosti i potpunosti dodatnih izvješća i obavijesti koje društvo dostavlja Agenciji za nadzor. Kriterij 
ispravnosti i potpunosti je između ostalog i usuglašenost s revidiranim financijskim izvješćima.  

Članak13. 

Izvješće o vrednovanju bilancnih i vanbilancnih stavki te računovodstvenim politikama uključuje revizorov 
opis metoda upotrebljenih pri vrednovanju pojedinih bilancnih i vanbilancnih stavki kao i navođenje 
upotrebljenih računovodstvenih politika.  

Članak 14. 

Izvješće o posrednicima u osiguranju s kojima društvo ima sklopljen ugovor o posredovanju uključuje 
podatke o obračunatoj proviziji posredniku i njenom učešću u obračunatoj premiji po vrstama osiguranja, te 
imena odnosno nazive posrednika s većim iznosima obračunate provizije. 

  

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a 
primjenjuje se od 01.01.2007. godine. 

  

  

PREDSJEDNIK STRUČNOG SAVJETA  
mr. Zaim Hećo, v.r. 

Broj: 1.0.-021-586-3/06  
Sarajevo, 28.11.2006. godine 


