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SSuukkllaaddnnoo  ZZaakkoonnuu  oo  rraaččuunnoovvooddssttvvuu  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee  UUpprraavvaa  jjee  dduužžnnaa  ppoobbrriinnuuttii  ssee  ddaa  zzaa  ssvvaakkuu  ffiinnaanncciijjsskkuu  

ggooddiinnuu  bbuudduu  ssaassttaavvlljjeennii  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  uu  sskkllaadduu  ss  MMeeđđuunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa  

((MMSSFFII)),,  kkoojjii  pprruužžaajjuu  iissttiinniitt  ii  ffeerr  pprreegglleedd  ssttaannjjaa  uu  RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  

mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  dd..dd..  ((uu  ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu  ""DDrruuššttvvoo""))  ,,  kkaaoo  ii  nnjjeeggoovvee  rreezzuullttaattee  ppoosslloovvaannjjaa  zzaa  nnaavveeddeennoo  

rraazzddoobblljjee..    

  

NNaakkoonn  pprroovveeddbbee  ooddggoovvaarraajjuuććeegg  iissttrraažžiivvaannjjaa,,  UUpprraavvaa  DDrruuššttvvaa  ooččeekkuujjee  ddaa  ććee  DDrruuššttvvoo  uu  ddoogglleeddnnoo  vvrriijjeemmee  

rraassppoollaaggaattii  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  rreessuurrssiimmaa,,  ttee  ssttooggaa  ii  ddaalljjee  uussvvaajjaa  nnaaččeelloo  vvrreemmeennsskkee  nneeooggrraanniiččeennoossttii  ppoosslloovvaannjjaa  

pprrii  ssaassttaavvlljjaannjjuu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa..  

OOddggoovvoorrnnoossttii  UUpprraavvee  DDrruuššttvvaa  pprrii  iizzrraaddii  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  oobbuuhhvvaaććaajjuu  sslljjeeddeeććee::    

  

  ooddaabbiirr  ii  ddoosslljjeeddnnuu  pprriimmjjeennuu  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa    

  ddaavvaannjjee  oopprraavvddaanniihh  ii  rraazzbboorriittiihh  pprroossuuddbbii  ii  pprrooccjjeennaa    

  ppoossttuuppaannjjee  uu  sskkllaadduu  ss  vvaažžeeććiimm  rraaččuunnoovvooddssttvveenniimm  ssttaannddaarrddiimmaa,,  uuzz  oobbjjaavvuu  ii  oobbrraazzlloožžeennjjee  ssvviihh  mmaatteerriijjaallnnoo  

zznnaaččaajjnniihh  ooddssttuuppaannjjaa  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeeššttaajjiimmaa  ii    

  ssaassttaavvlljjaannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  ppoodd  pprreettppoossttaavvkkoomm  vvrreemmeennsskkee  nneeooggrraanniiččeennoossttii  ppoosslloovvaannjjaa,,  oossiimm  aakkoo  

pprreettppoossttaavvkkaa  ddaa  ććee  DDrruuššttvvoo  nnaassttaavviittii  ppoosslloovvaannjjee  nniijjee  pprriimmjjeerreennaa..    

  

UUpprraavvaa  DDrruuššttvvaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  vvoođđeennjjee  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  eevviiddeenncciijjaa,,  kkoojjee  uu  ssvvaakkoomm  ttrreennuuttkkuu  

ss  oopprraavvddaannoomm  ttooččnnooššććuu  pprriikkaazzuujjuu  ffiinnaanncciijjsskkii  ppoolloožžaajj  DDrruuššttvvaa  ii  dduužžnnaa  jjee  ppoobbrriinnuuttii  ssee  ddaa  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  

bbuudduu  uu  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  oo  rraaččuunnoovvooddssttvvuu..  PPoorreedd  ttooggaa,,  UUpprraavvaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  ččuuvvaannjjee  iimmoovviinnee  DDrruuššttvvaa,,  

ttee  zzaa  ppoodduuzziimmaannjjee  oopprraavvddaanniihh  kkoorraakkaa  zzaa  sspprrjjeeččaavvaannjjee  ii  oottkkrriivvaannjjee  pprriijjeevvaarree  ii  ddrruuggiihh  nneepprraavviillnnoossttii..      

  

PPoottppiissaallii  uu  iimmee  UUpprraavvee  ddaannaa  2266..  vveelljjaaččee  22000099..  ggooddiinnee::  

  

DDaammiirr  GGrrbbaavvaacc      SSrreeććkkoo ŽŽggaanneecc  

  

  
        

pprreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee      ččllaann UUpprraavvee  
  

  

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  dd..dd..    

MMaaggaazziinnsskkaa  6699  

1100000000  ZZaaggrreebb  

RReeppuubblliikkaa  HHrrvvaattsskkaa  



 

 

  

IIzzvvjjeeššttaajj  nneeoovviissnnoogg  rreevviizzoorraa  

VVllaassnniicciimmaa  RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoogg  ddrruuššttvvaa  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  dd..dd..::  

OObbaavviillii  ssmmoo  rreevviizziijjuu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  ddrruuššttvvaa  RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoogg  ddrruuššttvvaa  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  

mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  dd..dd..  ((uu  nnaassttaavvkkuu::  ""DDrruuššttvvoo"")),,  kkoojjii  ssee  ssaassttoojjee  oodd  bbiillaannccee  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee,,  

rraaččuunnaa  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  iizzvvjjeeššttaajjaa  oo  pprroommjjeennaammaa  ggllaavvnniiccee  ii  iizzvvjjeeššttaajjaa  oo  nnoovvččaannoomm  ttookkuu  zzaa  ggooddiinnuu  kkoojjaa  jjee  ttaaddaa  

zzaavvrrššiillaa,,  ttee  ssaažžeettoogg  pprriikkaazzaa  zznnaaččaajjnniihh  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa  ii  bbiilljjeežžaakkaa  uuzz  ffiinnaanncciijjsskkee  iizzvvjjeeššttaajjee..    

OOddggoovvoorrnnoosstt  UUpprraavvee  zzaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iizzvvjjeeššttaajjee  

SSaassttaavvlljjaannjjee  ttee  oobbjjeekkttiivvaann  pprriikkaazz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  uu  sskkllaadduu  ss  MMeeđđuunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  

iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa  ppoottppaaddaajjuu  uu  ddjjeellookkrruugg  ooddggoovvoorrnnoossttii  UUpprraavvee,,  aa  ttoo  oobbuuhhvvaaććaa::  uussttrroojjaavvaannjjee,,  uussppoossttaavvlljjaannjjee  ii  

ooddrržžaavvaannjjee  iinntteerrnniihh  kkoonnttrroollaa  kkoojjee  ssuu  rreelleevvaannttnnee  zzaa  ssaassttaavvlljjaannjjee  ii  oobbjjeekkttiivvaann  pprriikkaazz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  bbeezz  

mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaaččaajjnniihh  ppooggrreeššaakkaa  uu  pprriikkaazzuu,,  bbiilloo  kkaaoo  ppoosslljjeeddiiccaa  pprriijjeevvaarree  iillii  ppooggrreešškkee,,  ooddaabbiirr  ii  pprriimmjjeennuu  

ooddggoovvaarraajjuuććiihh  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa  ttee  ddaavvaannjjee  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  pprrooccjjeennaa  pprriimmjjeerreenniihh  ddaanniimm  ookkoollnnoossttiimmaa..    

OOddggoovvoorrnnoosstt  rreevviizzoorraa  

NNaaššaa  jjee  ooddggoovvoorrnnoosstt  iizzrraazziittii  nneeoovviissnnoo  mmiiššlljjeennjjee  oo  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeeššttaajjiimmaa  nnaa  tteemmeelljjuu  nnaaššee  rreevviizziijjee..  RReevviizziijjuu  

ssmmoo  oobbaavviillii  uu  sskkllaadduu  ss  MMeeđđuunnaarrooddnniimm  rreevviizziijjsskkiimm  ssttaannddaarrddiimmaa..  NNaavveeddeennii  ssttaannddaarrddii  nnaallaažžuu  ddaa  ppoossttuuppaammoo  uu  

sskkllaadduu  ss  eettiiččkkiimm  pprraavviilliimmaa  ttee  ddaa  rreevviizziijjuu  ppllaanniirraammoo  ii  oobbaavviimmoo  kkaakkoo  bbiissmmoo  ssee  uu  rraazzuummnnoojj  mmjjeerrii  uuvvjjeerriillii  ddaa  

ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  nnee  ssaaddrržžee  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaaččaajjnnee  ppooggrreešškkee  uu  pprriikkaazzuu..    

RReevviizziijjaa  uukklljjuuččuujjee  pprriimmjjeennuu  ppoossttuuppaakkaa  kkoojjiimmaa  ssee  pprriikkuupplljjaajjuu  rreevviizziijjsskkii  ddookkaazzii  oo  iizznnoossiimmaa  ii  ddrruuggiimm  ppooddaacciimmaa  

oobbjjaavvlljjeenniimm  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeeššttaajjiimmaa..  OOddaabbiirr  ppoossttuuppaakkaa  zzaavviissii  oodd  pprroossuuddbbee  rreevviizzoorraa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  pprrooccjjeennuu  

rriizziikkaa  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaaččaajjnnoogg  ppooggrreeššnnoogg  pprriikkaazzaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa,,  bbiilloo  kkaaoo  ppoosslljjeeddiiccaa  pprriijjeevvaarree  iillii  ppooggrreešškkee..  

UU  pprrooccjjeennjjiivvaannjjuu  rriizziikkaa,,  rreevviizzoorr  pprrooccjjeennjjuujjee  iinntteerrnnee  kkoonnttrroollee  kkoojjee  ssuu  rreelleevvaannttnnee  zzaa  ssaassttaavvlljjaannjjee  ttee  oobbjjeekkttiivvnnoo  

pprreezzeennttiirraannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  kkaakkoo  bbii  ooddrreeddiioo  rreevviizziijjsskkee  ppoossttuuppkkee  pprriimmjjeerreennee  ddaanniimm  ookkoollnnoossttiimmaa,,  aa  nnee  

kkaakkoo  bbii  iizzrraazziioo  mmiiššlljjeennjjee  oo  uuččiinnkkoovviittoossttii  iinntteerrnniihh  kkoonnttrroollaa  uu  DDrruuššttvvuu..  RReevviizziijjaa  ttaakkoođđeerr  uukklljjuuččuujjee  ii  ooccjjeennjjiivvaannjjee  

pprriimmjjeerreennoossttii  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa  kkoojjee  ssuu  pprriimmiijjeennjjeennee  ttee  zznnaaččaajjnniihh  pprrooccjjeennaa  UUpprraavvee,,  kkaaoo  ii  pprriikkaazzaa  

ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  uu  ccjjeelliinnii..    

UUvvjjeerreennii  ssmmoo  ddaa  ssuu  rreevviizziijjsskkii  ddookkaazzii  kkoojjee  ssmmoo  pprriikkuuppiillii  ddoossttaattnnii  ii  pprriimmjjeerreennii  kkaaoo  oossnnoovvaa  zzaa  iizzrraažžaavvaannjjee  nnaaššeegg  

mmiiššlljjeennjjaa..    

MMiiššlljjeennjjee  

PPoo  nnaaššeemm  mmiiššlljjeennjjuu,,  pprriilloožžeennii  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  pprriikkaazzuujjuu  oobbjjeekkttiivvnnoo,,  uu  ssvviimm  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaaččaajjnniimm  

ooddrreeddnniiccaammaa,,  ffiinnaanncciijjsskkii  ppoolloožžaajj  DDrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee,,  ttee  rreezzuullttaattee  nnjjeeggoovvoogg  ppoosslloovvaannjjaa  ii  

nnoovvččaannee  ttookkoovvee  zzaa  ggooddiinnuu  kkoojjaa  jjee  ttaaddaa  zzaavvrrššiillaa  uu  sskkllaadduu  ss  MMeeđđuunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  

iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa..  

2266..  vveelljjaaččee  22000099..  

  

DDeellooiittttee  dd..oo..oo..  

BBrraanniissllaavv  VVrrttaaččnniikk,,  oovvllaašštteennii  rreevviizzoorr  

  



Račun dobiti i gubitka  

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine 

(Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)  
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22000088..  22000077.. 

BBiilljjeešškkee      

        

PPrriihhooddii  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm  44  6655..776688  6633..771122  

RRaasshhooddii  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm  55  ((1166..003388))  ((77..442244))

                                                                            

NNeettoo  ddoobbiitt  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm    4499..773300  5566..228888  

                                                                            

OOssttaallii  pprriihhooddii  oodd  ppoosslloovvaannjjaa  66  227777  337777  

RRaasshhooddii  oodd  ppoosslloovvaannjjaa  77  ((1177..338822))  ((1166..555555))

                                                                            

DDoobbiitt  oodd  rreeddoovvnnoogg  ppoosslloovvaannjjaa    3322..662255  4400..111100

                                                                            

FFiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii  88  99..776600  99..228877  

FFiinnaanncciijjsskkii  rraasshhooddii  88  ((33..223355))  ((33..997733))

                                                                          

NNeettoo  ffiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii    66..552255  55..331144  

                                                                            

DDoobbiitt  pprriijjee  ooppoorreezziivvaannjjaa    3399..115500  4455..442244  

      

PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt  99  ((77..885500))  ((99..110044))

                                                                          

DDoobbiitt  tteekkuuććee  ggooddiinnee    3311..330000  3366..332200  

                                                                        

  

ZZnnaaččaajjnniijjee  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ii  oossttaallee  bbiilljjeešškkee  nnaa  ssttrraanniiccaammaa  88  ddoo  4422  ssuu  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iizzvvjjeeššttaajjaa..    

PPoottppiissaallii  uu  iimmee  DDrruuššttvvaa  ddaannaa  2266..  vveelljjaaččee  22000099..  ggooddiinnee::    

  

DDaammiirr  GGrrbbaavvaacc     SSrreeććkkoo ŽŽggaanneecc  

  

  
        

pprreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee     ččllaann UUpprraavvee  



Bilanca 

Na dan 31. prosinca 2008. godine 

(Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) 
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22000088.. 22000077.. 

NNootteess   

IImmoovviinnaa     

DDuuggoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa     

NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa ii  oopprreemmaa  1100 11..881155 11..337777 

NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa 1111 335500 330066 

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  1122 9988..555577 4433..330066 

OOddggoođđeennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  1133  114400  11..000099  

                                                        

UUkkuuppnnoo  dduuggoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa   110000..886622 4455..999988 

                                                        

KKrraattkkoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa        

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  1122 5511..994455 113311..119988 

PPoottrraažžiivvaannjjaa    1144  77..222266  66..338855  

OOssttaallaa  iimmoovviinnaa    1155  3344  8822  

NNoovvaacc  ii  nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii    1166  227755  884499  

                                                        

UUkkuuppnnoo  kkrraattkkoottrraajjnnaa iimmoovviinnaa   5599..448800 113388..551144 

                                                        

UUkkuuppnnoo  iimmoovviinnaa   116600..334422 118844..551122 

                                                                      

KKaappiittaall  ii  rreezzeerrvvee     

UUppiissaannii  kkaappiittaall    1177  111100..000000  111100..000000  

SSttaattuuttaarrnnee  rreezzeerrvvee   44..885544 11..447733 

ZZaaddrržžaannaa  ddoobbiitt   4422..223344 6644..331155 

                                                        

UUkkuuppnnaa  ggllaavvnniiccaa    115577..008888  117755..778888  

                                                      

OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa  ii  oossttaallee  oobbvveezzee 1188 550011  774411  

PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt     44..228866  

OOssttaallee  oobbvveezzee  1199 22..775533  33..669977  

                                                        

UUkkuuppnnee  kkrraattkkoorrooččnnee oobbvveezzee   33..225544  88..772244  

                                                        

UUkkuuppnnoo  kkaappiittaall,,  rreezzeerrvvee  ii  oobbvveezzee   116600..334422  118844..551122  

                                                                        

ZZnnaaččaajjnniijjee  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ii  oossttaallee  bbiilljjeešškkee  nnaa  ssttrraanniiccaammaa  88  ddoo  4422  ssuu  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iizzvvjjeeššttaajjaa..    

PPoottppiissaallii  uu  iimmee  DDrruuššttvvaa  ddaannaa  2266..  vveelljjaaččee  22000099..  ggooddiinnee::    

  

DDaammiirr  GGrrbbaavvaacc     SSrreeććkkoo ŽŽggaanneecc  

  

  
        

pprreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee     ččllaann UUpprraavvee  
  



Bilanca 

Na dan 31. prosinca 2008. godine 

(Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) 
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UUppiissaannii  

kkaappiittaall 

  

SSttaattuuttaarrnnee  

rreezzeerrvvee 

ZZaaddrržžaannaa  ddoobbiitt  //  

((AAkkuummuulliirraannii  

gguubbiiccii))  

  

  

UUkkuuppnnoo 

       

          

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  111100..000000 -- 2299..446688  113399..446688 

          

DDoobbiitt  tteekkuuććee  ggooddiinnee    -- -- 3366..332200  3366..332200 

PPrriijjeennooss  uu  ssttaattuuttaarrnnee  rreezzeerrvvee  --  11..447733  ((11..447733))  --  

                                                                                                      

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  111100..000000  11..447733  6644..331155  117755..778888  

                                                                                                      

       

DDoobbiitt  tteekkuuććee  ggooddiinnee    -- -- 3311..330000  3311..330000 

PPrriijjeennooss  uu  ssttaattuuttaarrnnee  rreezzeerrvvee    33..338811  ((33..338811))  --  

RRaassppooddjjeellaa  ddoobbiittii  --  --  ((5500..000000))  ((5500..000000))  

                                                                                                      

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  111100..000000  44..885544  4422..223344  115577..008888  

                                                                                                      

ZZnnaaččaajjnniijjee  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ii  oossttaallee  bbiilljjeešškkee  nnaa  ssttrraanniiccaammaa  88  ddoo  4422  ssuu  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iizzvvjjeeššttaajjaa..    

PPoottppiissaallii  uu  iimmee  DDrruuššttvvaa  ddaannaa  2266..  vveelljjaaččee  22000099..  ggooddiinnee::    

  

DDaammiirr  GGrrbbaavvaacc     SSrreeććkkoo ŽŽggaanneecc  

  

  
        

pprreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee     ččllaann UUpprraavvee  
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ZZnnaaččaajjnniijjee  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ii  oossttaallee  bbiilljjeešškkee  nnaa  ssttrraanniiccaammaa  88  ddoo  4422  ssuu  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iizzvvjjeeššttaajjaa..    

  

      

22000088..  22000077..

BBiilljjeešškkaa    

NNoovvččaannii  ttookkoovvii  oodd  ppoosslloovvnniihh  aakkttiivvnnoossttii     

PPrriimmiiccii  oodd  nnaakknnaaddee  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  5577..006611  5555..995577

PPrriimmiiccii  oodd  uullaazznniihh  nnaakknnaaddaa  88..886611  77..554499

PPrriimmiiccii  oodd  iizzllaazznniihh  nnaakknnaaddaa    117700  8899

IIzzddaaccii  zzaa  mmaarrkkeettiinngg      ((33..004488))  ((11..009900)) 

IIzzddaaccii  zzaa  ssttjjeeccaannjjee  ččllaannoovvaa      ((99..447799))  ((44..004400)) 

IIzzddaaccii  ppllaaććeennii  oossttaalliimm  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa      ((1144..880011))  ((77..993311)) 

IIzzddaaccii  ppllaaććeennii  ddjjeellaattnniicciimmaa     ((77..664455))  ((77..226633)) 

OOssttaallii  nneettoo  pprriimmiiccii  //  ((iizzddaaccii))     --  2244 

                                                        

NNoovvaacc  oossttvvaarreenn  rreeddoovvnniimm ppoosslloovvaannjjeemm   3311..111199  4433..229955 

IIzzddaaccii  zzaa  kkaammaattee     ((2200))  ((4466)) 

PPrriimmiiccii  oodd  kkaammaattaa     ((1122..666622))  ((1133..224433)) 

                                                        

NNeettoo  nnoovvččaannii  pprriimmiiccii  iizz ppoosslloovvnniihh  aakkttiivvnnoossttii   1188..443377  3300..000066 

                                                        

NNoovvččaannii  ttookkoovvii  oodd  uullaaggaaččkkiihh  aakkttiivvnnoossttii       

IIzzddaaccii  zzaa  nnaabbaavvuu  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  ii  

nneemmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  
  

((11..228899))  ((997711)) 

PPrriimmiiccii  oodd  pprrooddaajjee  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa ii oopprreemmee  --  2200 

PPrriimmiiccii  oodd  pprrooddaajjee  dduužžnniiččkkiihh  vvrriijjeeddnnoossnniiccaa   7744..119944  117755..666644 

IIzzddaaccii  zzaa  kkuuppnnjjuu  dduužžnniiččkkiihh  vvrriijjeeddnnoossnniiccaa    ((7766..770000))  ((116611..553355)) 

PPrriimmiiccii  oodd  ddeeppoozziittaa  kkoodd  bbaannaakkaa     222211..774444  889999..002211 

IIzzddaaccii  oodd  ddeeppoozziittaa  kkoodd  bbaannaakkaa   ((119977..774477))  ((995500..884477)) 

PPrriimmiiccii  oodd  kkaammaattaa     1100..777777  88..770077 

                                                        

NNeettoo  pprriimmiiccii  //  ((iizzddaaccii))  iizz uullaaggaaččkkiihh  aakkttiivvnnoossttii  3300..997799  ((2299..994411)) 

                                                        

NNoovvččaannii  ttookkoovvii  iizz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii          

PPrriimmiiccii  tteemmeelljjeemm  ddooppuušštteenniihh  pprreekkoorraaččeennjjaa      3300..995522  3300..448855 

IIzzddaaccii  tteemmeelljjeemm  ddooppuušštteenniihh  pprreekkoorraaččeennjjaa      ((3300..995522))  ((3300..448855)) 

IIssppllaattaa  ddiivviiddeennddee     ((5500..000000))  -- 

                                                        

NNeettoo  nnoovvččaannii  iizzddaaccii  iizz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii   ((5500..000000))  -- 
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ZZnnaaččaajjnniijjee  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ii  oossttaallee  bbiilljjeešškkee  nnaa  ssttrraanniiccaammaa  88  ddoo  4422  ssuu  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iizzvvjjeeššttaajjaa..    

PPoottppiissaallii  uu  iimmee  DDrruuššttvvaa  ddaannaa  2266..  vveelljjaaččee  22000099..  ggooddiinnee::    

  

DDaammiirr  GGrrbbaavvaacc     SSrreeććkkoo ŽŽggaanneecc  

  

  
        

pprreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee     ččllaann UUpprraavvee  
  

  

  

..

    22000088..  22000077.. 

  BBiilljjeešškkaa    

UUččiinnaakk  tteeččaajjnniihh  rraazzlliikkaa  nnaa nnoovvaacc  ii  nnoovvččaannee eekkvviivvaalleennttee   1100  ((22)) 

   
                                                    

NNeettoo  ((ssmmaannjjeennjjee))//ppoovveeććaannjjee  nnoovvccaa  ii  nnoovvččaanniihh  

eekkvviivvaalleennaattaa   
((557744))  6633  

 
    

NNoovvaacc  ii    nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii  nnaa  ppooččeettkkuu ggooddiinnee  1166 884499  778866 

  
 

                                                    

NNoovvaacc  ii  nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii  nnaa  kkrraajjuu  ggooddiinnee  1166 227755  884499 
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11..  OOPPĆĆII  PPOODDAACCII    

IIzzvvjjeeššttaajjnnii  ssuubbjjeekktt    

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  dd..dd..  ((‘‘’’DDrruuššttvvoo’’''))  jjee  rreeggiissttrriirraannoo  kkaaoo  

ddiioonniiččkkoo  ddrruuššttvvoo  pprrii  TTrrggoovvaaččkkoomm  ssuudduu  uu  ZZaaggrreebbuu  2277..  rruujjnnaa  22000011..  ggooddiinnee..  SSjjeeddiiššttee  DDrruuššttvvaa  jjee  uu  ZZaaggrreebbuu,,  

MMaaggaazziinnsskkaa  6699..  IIsskklljjuuččiivvaa  ddjjeellaattnnoosstt  DDrruuššttvvaa  jjee  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm..  NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  

22000088..  ii  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  DDrruuššttvvoo  jjee  uupprraavvlljjaalloo  RRaaiiffffeeiisseenn  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  ((““MMiirroovviinnsskkii  

ffoonndd””))..    

HHrrvvaattsskkaa  AAggeenncciijjaa  zzaa  nnaaddzzoorr  ffiinnaanncciijjsskkiihh  uusslluuggaa  ((„„AAggeenncciijjaa““))  jjee  rreegguullaattoorrnnoo  ttiijjeelloo  DDrruuššttvvaa  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  

ffoonnddoomm..  

22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA    

SSttaannddaarrddii  ii  ttuummaaččeennjjaa  nnaa  ssnnaazzii  22000088..  ggooddiinnee    

MMRRSS  3399  „„FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  pprriizznnaavvaannjjee  ii  mmjjeerreennjjee””  ii  MMSSFFII  77  „„FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee””,,  ss  

iizzmmjjeennaammaa  ii  ddooppuunnaammaa  iizz  lliissttooppaaddaa  ii  ssttuuddeennoogg  22000088..  ggooddiinnee,,  kkoojjiimmaa  jjee  ddooppuušštteennaa  rreekkllaassiiffiikkaacciijjaa  ooddrreeđđeenniihh  

ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa::  

--  iizz  ppoorrttffeelljjaa  zzaa  ttrrggoovvaannjjee  iillii  rraassppoolloožžiivviihh  zzaa  pprrooddaajjuu  uu  ppoorrttffeelljj  zzaajjmmoovvaa  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa,,  uuzz  rraazzmmaattrraannjjee  ddaa  llii  ssuu  

ffiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  uu  sskkllaadduu  ss  kkrriitteerriijjiimmaa  ttooggaa  ppoorrttffeelljjaa  ttee  ddaa  llii  DDrruuššttvvoo  iimmaa  nnaammjjeerruu  ii  mmoogguuććnnoosstt  ddrržžaattii  

iinnssttrruummeennttee  uu  ddoogglleeddnnoojj  bbuudduuććnnoossttii      

--  iizz  ppoorrttffeelljjaa  zzaa  ttrrggoovvaannjjee,,  nnoo  ssaammoo  uu  rriijjeettkkiimm  ookkoollnnoossttiimmaa  ii  uuzz  uuvvjjeett  ddaa  ssee  vviiššee  nnee  ddrržžee  ss  nnaammjjeerroomm  pprrooddaajjee  uu  

kkrraaććeemm  rrookkuu..      

RReekkllaassiiffiikkaacciijjee  pprroovveeddeennee  ddoo  3311..  lliissttooppaaddaa  22000088..  ggooddiinnee  mmoogguu  ssee  pprriimmjjeennjjiivvaattii  oodd  11..  ssrrppnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee,,  ddookk  

ssee  rreekkllaassiiffiikkaacciijjee  nnaakkoonn  11..  ssttuuddeennooggaa  22000088..  ggooddiinnee  pprriimmjjeennjjuujjuu  ss  ddaattuummoomm  rreekkllaassiiffiikkaacciijjee..  

ČČeettiirrii  ttuummaaččeennjjaa  kkoojjaa  jjee  oobbjjaavviioo  OOddbboorr  zzaa  ttuummaaččeennjjee  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  ssttaannddaarrddaa  ((iizzvvoorrnnoo  

IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  IInntteerrpprreettaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  ––  IIFFRRIICC))  ssuu  ssttuuppiillaa  nnaa  ssnnaagguu  uu  tteekkuuććeemm  rraazzddoobblljjuu..  

TToo  ssuu::  IIFFRRIICC  bbrr..  1122„„SSppoorraazzuummii  oo  kkoonncceessiijjaammaa  zzaa  uusslluuggee““,,  IIFFRRIICC  bbrr..  1133  „„PPllaannoovvii  ooččuuvvaannjjaa  lloojjaallnnoossttii  kkuuppaaccaa““,,  

IIFFRRIICC  bbrr..  1144  „„PPrriimmjjeennaa  MMRRSS--aa  1199  --  LLiimmiittii  nnaa  ssrreeddssttvvaa  iizz  ppllaannoovvaa  ddeeffiinniirraanniihh  pprriimmaannjjaa,,  mmiinniimmaallnnaa  ssrreeddssttvvaa  

ffiinnaanncciirraannjjaa  ii  nnjjiihhoovvaa  iinntteerraakkcciijjaa””,,  IIFFRRIICC  bbrr..  1166  „„ZZaaššttiittaa  nneettoo  uullaaggaannjjaa  uu  iinnoozzeemmnnoo  ppoosslloovvaannjjee““..  PPrriimmjjeennaa  oovviihh  

ttuummaaččeennjjaa  nniijjee  ddoovveellaa  ddoo  pprroommjjeennaa  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa  DDrruuššttvvaa..    
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

  

SSttaannddaarrddii  ii  ttuummaaččeennjjaa  nnaa  ssnnaazzii  oodd  22000099..  ggooddiinnee  

  

NNaa  ddaattuumm  ooddoobbrreennjjaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  ssuu  bbiillii  iizzddaannii  sslljjeeddeeććii  ssttaannddaarrddii  ii  ttuummaaččeennjjaa  kkoojjaa  jjoošš  nniissuu  bbiillaa  nnaa  

ssnnaazzii  ii  kkoojjaa  nneeććee  uuttjjeeccaattii  nnaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iizzvvjjeeššttaajjee  DDrruuššttvvaa  zzaa  pprreetthhooddnnaa  rraazzddoobblljjaa  jjeerr  nniissuu  pprriimmjjeennjjiivvaa  nnaa  

ppoosslloovvaannjjee  DDrruuššttvvaa::    

  MMSSFFII  11  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„PPrrvvaa  pprriimmjjeennaa  MMeeđđuunnaarrooddnniihh  ssttaannddaarrddaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa““,,  iizzmmjjeennee  kkoojjee  

ssee  ooddnnoossee  nnaa  ttrrooššaakk  uullaaggaannjjaa  pprrii  pprrvvoojj  pprriimmjjeennii  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  

ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

  MMSSFFII  22  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„IIssppllaattee  ss  tteemmeelljjaa  ddiioonniiccaa““,,  iizzmmjjeennaa    uuvvjjeettaa  zzaa  ssttjjeeccaannjjee  ii  oottkkaazziivvaannjjee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  

oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  ))  

  MMSSFFII  33  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„PPoosslloovvnnaa  ssppaajjaannjjaa““,,  ssvveeoobbuuhhvvaattnnaa  iizzmmjjeennaa  kkoodd  pprriimmjjeennee  mmeettooddee  ssttjjeeccaannjjaa  ((nnaa  

ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssrrppnnjjaa  22000099..))    

  MMSSFFII  55  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„DDuuggoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa  nnaammiijjeennjjeennaa  pprrooddaajjii  ii  uukkiinnuuttii  ddiijjeelloovvii  ppoosslloovvaannjjaa““  ,,  iizzmmjjeennee  

tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  

zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssrrppnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  11  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„PPrreezzeennttiirraannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa““,,  iizzmmjjeennee  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  

ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  ss  ooppcciijjoomm  pprrooddaajjee  iizzddaavvaatteelljjuu  ii  oobbvveezzee  tteemmeelljjeemm  lliikkvviiddaacciijjee    ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  

oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  ))  

  MMRRSS  11  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„PPrreezzeennttiirraannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--

jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  

ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  ))  

  MMRRSS  1166  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  

iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  

22000099..))    

  MMRRSS  1199  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„PPrriimmaannjjaa  zzaappoosslleenniihh““,,  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  

ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  ))  

  MMRRSS  2200  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„DDrržžaavvnnee  ppoottppoorree  ii  oobbjjaavvlljjiivvaannjjaa  ddrržžaavvnnee  ppoommooććii““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  

rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee    ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  

nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  ))  

  MMRRSS  2233  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„TTrroošškkoovvii  ppoossuuddbbee““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  

22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  ))  

  MMRRSS  2277  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„KKoonnssoolliiddiirraannii  ii  ooddvvoojjeennii  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii““  ppoosslljjeeddiiččnnee  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  

iizzmmjjeennaa  MMSSFFII--jjaa  33  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssrrppnnjjaa  22000099..))  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

SSttaannddaarrddii  ii  ttuummaaččeennjjaa  nnaa  ssnnaazzii  oodd  22000099..  GGooddiinnee  

  MMRRSS  2277  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„KKoonnssoolliiddiirraannii  ii  ooddvvoojjeennii  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii““,,  iizzmmjjeennaa  kkoojjaa  ssee  ooddnnoossii  nnaa  ttrrooššaakk  

uullaaggaannjjaa  pprrii  pprrvvoojj  pprriimmjjeennii  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  

ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))  

  MMRRSS  2277  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„KKoonnssoolliiddiirraannii  ii  ooddvvoojjeennii  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  

MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  

11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  2288  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„UUllaaggaannjjaa  uu  pprriiddrruužžeennaa  ddrruuššttvvaa““,,  ppoosslljjeeddiiččnnee  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  iizzmmjjeennaa  MMSSFFII--jjaa  33  

((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssrrppnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  2288  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  

22000099..))    

  MMRRSS  2299  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„FFiinnaanncciijjsskkoo  iizzvvjjeeššttaavvaannjjee  uu  uuvvjjeettiimmaa  hhiippeerriinnffllaacciijjee““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  

rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  

nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  3311  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„UUddjjeellii  uu  zzaajjeeddnniiččkkiimm  ppootthhvvaattiimmaa““,,  ppoosslljjeeddiiččnnee  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  iizzmmjjeennaa  MMSSFFII--jjaa  

33    ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssrrppnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  3311  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„UUddjjeellii  uu  zzaajjeeddnniiččkkiimm  ppootthhvvaattiimmaa““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  

iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  

22000099..))    

  MMRRSS  3322  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  pprreezzeennttiirraannjjee““,,  iizzmmjjeennee  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  

ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  ss  ooppcciijjoomm  pprrooddaajjee  iizzddaavvaatteelljjuu  ii  oobbvveezzee  tteemmeelljjeemm  lliikkvviiddaacciijjee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  

oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  3366  „„UUmmaannjjeennjjee  iimmoovviinnee““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  

((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  3388  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  

22000088..  ggooddiinnee    

  MMRRSS  3399  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  pprriizznnaavvaannjjee  ii  mmjjeerreennjjee““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  

rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  

nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  3399  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  pprriizznnaavvaannjjee  ii  mmjjeerreennjjee““,,  iizzmmjjeennee  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  

pprriihhvvaattlljjiivvee  zzaaššttiiććeennee  ssttaavvkkee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  

ssrrppnnjjaa  22000099..))    

  MMRRSS  4400  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„IInnvveessttiicciijjsskkee  nneekkrreettnniinnee““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  

ssvviibbnnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  

22000099..))    

  MMRRSS  4411  ((iizzmmiijjeennjjeenn))  „„PPoolljjoopprriivvrreeddaa““,,  iizzmmjjeennee  tteemmeelljjeemm  GGooddiiššnnjjee  rreevviizziijjee  MMSSFFII--jjeevvaa  iizz  ssvviibbnnjjaa  22000088..  

ggooddiinnee  ((nnaa  ssnnaazzii  zzaa  oobbrraaččuunnsskkaa  rraazzddoobblljjaa  kkoojjaa  zzaappooččiinnjjuu  nnaa  ddaann  iillii  nnaakkoonn  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..))    

UUpprraavvaa  DDrruuššttvvaa  pprreeddvviiđđaa  ddaa  ććee  nnaavveeddeennee  iizzmmjjeennee  ssttaannddaarrddaa  bbiittii  uussvvoojjeennee  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeeššttaajjiimmaa  DDrruuššttvvaa  

zzaa  ggooddiinnuu  kkoojjaa  ppooččiinnjjee  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000099..  ii  ddaa  uussvvaajjaannjjee  oovviihh  iizzmmjjeennaa  nneeććee  iimmaattii  mmaatteerriijjaallnnoogg  uuččiinnkkaa  nnaa  

ffiinnaanncciijjsskkee  iizzvvjjeeššttaajjee  DDrruuššttvvaa  uu  rraazzddoobblljjuu  ppooččeettnnee  pprriimmjjeennee..  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

OOssnnoovvee  ssaassttaavvlljjaannjjaa  

  

IIzzjjaavvaa  oo  uusskkllaađđeennoossttii  

FFiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  ssuu  ssaassttaavvlljjeennii  uu  sskkllaadduu  ss  MMeeđđuunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa  ((sskkrraaććeennoo  

““MMSSFFII””))..  

FFiinnaanncciijjsskkee  iizzvvjjeeššttaajjee  ooddoobbrriillaa  jjee  UUpprraavvaa  nnaa  ddaann  2266..  vveelljjaaččee  22000099..  ggooddiinnee  zzaa  ppooddnnooššeennjjee  NNaaddzzoorrnnoomm  ooddbboorruu..  

OOssnnoovvaa  ssaassttaavvlljjaannjjaa  

OOvvii  ffiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  ssaassttaavvlljjeennii  ssuu  ppoo  nnaaččeelluu  ppoovviijjeessnnoogg  ttrroošškkaa  ss  iizznniimmkkoomm  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  ppoo  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkoojjii  ssuu  mmjjeerreennii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii..  

KKoorriišštteennjjee  pprrooccjjeennaa  ii  pprroossuuddbbii  

SSaassttaavvlljjaannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  ssuukkllaaddnnoo  MMeeđđuunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa  zzaahhttiijjeevvaa  oodd  

UUpprraavvee  ddaa  ddaajjee  pprroossuuddbbee,,  pprrooccjjeennee  ii  iizzvvooddii  pprreettppoossttaavvkkee  kkoojjee  uuttjjeeččuu  nnaa  pprriimmjjeennuu  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa  ii  

iisskkaazzaannee  iizznnoossee  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  ttee  pprriihhooddaa  ii  rraasshhooddaa..  PPrrooccjjeennee  ii  ss  nnjjiimmaa  ppoovveezzaannee  pprreettppoossttaavvkkee  ssee  tteemmeelljjee  

nnaa  iisskkuussttvvuu  uu  pprrootteekklliimm  rraazzddoobblljjiimmaa  ii  ddrruuggiimm  rreelleevvaannttnniimm  ččiimmbbeenniicciimmaa  kkoojjii  ssee  ssmmaattrraajjuu  oopprraavvddaanniimmaa  uu  ddaanniimm  

ookkoollnnoossttiimmaa  ii  iisshhoodd  kkoojjiihh  ssaaččiinnjjaavvaa  tteemmeelljj  zzaa  ddaavvaannjjee  pprroossuuddbbii  oo  kknnjjiiggoovvooddssttvveenniimm  iizznnoossiimmaa  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  

kkoojjee  nniissuu  rraazzvviiddnnee  iizz  ddrruuggiihh  iizzvvoorraa..  SSttvvaarrnnii  rreezzuullttaattii  ssee  mmoogguu  rraazzlliikkoovvaattii  oodd  pprrooccjjeennaa..    

PPrrooccjjeennee  ii  pprriippaaddaajjuuććee  pprreettppoossttaavvkkee  rreeddoovviittoo  ssee  pprreegglleeddaavvaajjuu..  PPrroommjjeennee  rraaččuunnoovvooddssttvveenniihh  pprrooccjjeennaa  pprriizznnaajjuu  

ssee  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  jjee  pprroommjjeennaa  pprrooccjjeennee  nnaapprraavvlljjeennaa  aakkoo  pprroommjjeennaa  uuttjjeeččee  ssaammoo  nnaa  ttoo  rraazzddoobblljjee..  AAkkoo  

pprroommjjeennaa  uuttjjeeččee  nnaa  rraazzddoobblljjee  uu  kkoojjeemm  jjee  nnaassttaallaa  ii  nnaa  bbuudduuććaa  rraazzddoobblljjaa,,  pprriizznnaajjee  ssee  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  jjee  

nnaassttaallaa  ii  uu  bbuudduuććiimm  rraazzddoobblljjiimmaa..  PPrroossuuddbbee  uupprraavvee  oo  pprriimmjjeennii  vvaažžeeććiihh  ssttaannddaarrddaa  kkoojjii  iimmaajjuu  zznnaaččaajjnnee  uuttjjeeccaajjee  nnaa  

ffiinnaanncciijjsskkee  iizzvvjjeeššttaajjee  ii  pprroossuuddbbee  ss  rriizziikkoomm  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaaččaajjnniihh  kkoorreekkcciijjaa  uu  sslljjeeddeeććoojj  ggooddiinnii  nnaavveeddeennii  ssuu  uu  

bbiilljjeeššccii  33..    
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))    

  

OOssnnoovvee  ssaassttaavvlljjaannjjaa  ((nnaassttaavvaakk))  

FFuunnkkcciioonnaallnnaa  ii  iizzvvjjeeššttaajjnnaa  vvaalluuttaa    

FFiinnaanncciijjsskkii  iizzvvjjeeššttaajjii  pprriipprreemmlljjeennii  ssuu  uu  kkuunnaammaa,,  kkoojjaa  jjee  uujjeeddnnoo  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnaa  vvaalluuttaa  DDrruuššttvvaa,,  zzaaookkrruužžeennaa  nnaa  

nnaajjbblliižžuu  ttiissuuććiiccuu..  SSlluužžbbeennii  tteeččaajj  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee  bbiioo  jjee  77,,332244442255  kkuunnaa  zzaa  11  eeuurroo  ((22000077::  

77,,332255113311  kkuunnaa))  ii  55,,115555550044  kkuunnaa  zzaa  11  aammeerriiččkkii  ddoollaarr  ((22000077::  44,,998855445566  kkuunnaa))..  

  

PPrroommjjeennee  uu  pprreezzeennttiirraannjjuu  iillii  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ssttaavvkkii  uunnuuttaarr  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa  

RRaaččuunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ddoosslljjeeddnnoo  ssuu  pprriimmjjeennjjiivvaannee  ii,,  aakkoo  nniijjee  ddrruuggaaččiijjee  nnaavveeddeennoo,,  uu  sskkllaadduu  ssuu  ss  oonniimmaa  

kkoorriišštteenniimm  pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee..  PPoo  ppoottrreebbii,,  uussppoorreeddnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  ssuu  rreekkllaassiiffiicciirraannee  kkaakkoo  bbii  ssee  ppoossttiiggllaa  

uussppoorreeddnnoosstt  ss  iizznnoossiimmaa  uu  tteekkuuććoojj  ggooddiinnii  ttee  oossttaalliimm  oobbjjaavvlljjeenniimm  ppooddaacciimmaa..    

 

PPrriihhooddii  ii  rraasshhooddii  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm  

PPrriihhoodd  iizz  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm  pprreeddssttaavvlljjaa  iizznnoossee  zzaarraaččuunnaattee  zzaa  uusslluuggee  uupprraavvlljjaannjjaa  RRaaiiffffeeiisseenn  oobbvveezznniimm  

mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  ((““MMiirroovviinnsskkii  ffoonndd””))..  OOvvee  nnaakknnaaddee  uukklljjuuččuujjuu  nnaakknnaadduu  oodd  uuppllaaććeenniihh  ddoopprriinnoossaa,,  nnaakknnaadduu  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  MMiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  ttee  iizzllaazznnuu  nnaakknnaadduu..  PPrriihhooddii  ssee  pprriizznnaajjuu  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkaadd  ssuu  

zzaarraađđeennii..    

RRaasshhooddii  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoovviimmaa  ssee  pprriizznnaajjuu  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkaakkoo  nnaassttaajjuu..  OOddrreeđđeennii  rraasshhooddii  oodd  

uupprraavvlljjaannjjaa  MMiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  ii  rraasshhooddii  ppoosslloovvaannjjaa  nnaassttaallii  uu  MMiirroovviinnsskkoomm  ffoonndduu,,  pprriizznnaajjuu  ssee  uu  DDrruuššttvvuu,,  

ssuukkllaaddnnoo  zzaakkoonnuu  ii  PPrraavviillnniikkuu  kkoojjii  jjee  oobbjjaavviillaa  AAggeenncciijjaa..  

  

FFiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii  ii  rraasshhooddii  

FFiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii  ii  rraasshhooddii  ssee  pprriizznnaajjuu  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkaakkoo  nnaassttaajjuu..  FFiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii  ii  rraasshhooddii  

uukklljjuuččuujjuu  pprriihhooddee  ii  rraasshhooddee  oodd  kkaammaattaa,,  aammoorrttiizzaacciijjuu  ddiisskkoonnttaa  iillii  pprreemmiijjee,,  oossttaallee  rraazzlliikkee  iizzmmeeđđuu  iinniicciijjaallnnee  

kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  kkaammaattoonnoossnnoogg  iinnssttrruummeennttaa  ii  nnjjeeggoovvee  vvrriijjeeddnnoossttii  ppoo  ddoossppiijjeeććuu  iizzrraaččuunnaattee  pprriimmjjeennoomm  

eeffeekkttiivvnnee  kkaammaattnnee  ssttooppee,,  ddoobbiittkkee  ii  gguubbiittkkee  oodd  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  kkoojjaa  ssee  vvooddii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  

ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  ttee  tteeččaajjnnee  rraazzlliikkee..  PPrriihhooddii  oodd  kkaammaattaa  nnaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iinnssttrruummeennttee  kkoojjii  ssee  vvooddee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  

kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  ssee  oobbrraaččuunnaavvaajjuu  pprriimmjjeennoomm  kkuuppoonnsskkee  ssttooppee..  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

SSttrraannee  vvaalluuttee  

PPrriihhooddii  ii  rraasshhooddii  pprrooiizzaaššllii  iizz  ttrraannssaakkcciijjaa  uu  ssttrraanniimm  vvaalluuttaammaa  pprreerraaččuunnaattii  ssuu  uu  kkuunnee  ppoo  ssrreeddnnjjeemm  sslluužžbbeennoomm  

tteeččaajjuu  nnaa  ddaann  ttrraannssaakkcciijjee..  MMoonneettaarrnnaa  iimmoovviinnaa  ii  oobbvveezzee  iizzrraažžeennii  uu  ssttrraanniimm  vvaalluuttaammaa  nnaa  ddaann  bbiillaannccee  

pprreerraaččuunnaavvaajjuu  ssee  uu  kkuunnee  ppoo  ssrreeddnnjjeemm  tteeččaajjuu  HHrrvvaattsskkee  nnaarrooddnnee  bbaannkkee  oobbjjaavvlljjeennoomm  nnaa  ppoosslljjeeddnnjjii  ddaann  

oobbrraaččuunnsskkoogg  rraazzddoobblljjaa..  SSvvii  ddoobbiiccii  ii  gguubbiiccii  kkoojjii  pprrooiizzllaazzee  iizz  pprreerraaččuunnaavvaannjjaa  ssttrraanniihh  vvaalluuttaa  uukklljjuuččeennii  ssuu  uu  rraaččuunnuu  

ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..  

  

OOppoorreezziivvaannjjee    

DDrruuššttvvoo  oobbrraaččuunnaavvaa  ii  ppllaaććaa  ppoorreezzee  ssuukkllaaddnnoo  hhrrvvaattsskkiimm  zzaakkoonniimmaa  ii  pprrooppiissiimmaa..  PPoorreezznnii  rraasshhoodd  kkoojjii  ssee  

oobbrraaččuunnaavvaa  nnaa  rreezzuullttaatt  zzaa  ggooddiinnuu  ssaassttoojjii  ssee  oodd  tteekkuuććeegg  ppoorreezzaa  ii  ooddggoođđeennoogg  ppoorreezzaa..  TTeekkuuććii  ppoorreezz  pprreeddssttaavvlljjaa  

pprreettppoossttaavvlljjeennii  iizznnooss  ppoorreezzaa  kkoojjii  ssee  ppllaaććaa  nnaa  ooppoorreezziivvii  iizznnooss  ddoobbiittii  zzaa  ppoosslloovvnnuu  ggooddiinnuu  uuzz  pprriimmjjeennuu  ppoorreezznniihh  

ssttooppaa  vvaažžeeććiihh  nnaa  ddaann  bbiillaannccee,,  ttee  ssvviihh  kkoorreekkcciijjaa  iizznnoossaa  ppoorreezznnee  oobbvveezzee  zzaa  pprreetthhooddnnaa  rraazzddoobblljjaa..  

IIzznnooss  ooddggoođđeennoogg  ppoorreezzaa  iizzrraaččuunnaavvaa  ssee  mmeettooddoomm  bbiillaannččnnee  oobbvveezzee,,  pprrii  ččeemmuu  ssee  uuzziimmaajjuu  uu  oobbzziirr  pprriivvrreemmeennee  

rraazzlliikkee  iizzmmeeđđuu  kknnjjiiggoovvooddssttvveenniihh  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  kkoojjee  ssee  kkoorriissttee  zzaa  ppoottrreebbee  ffiinnaanncciijjsskkoogg  

iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa  ii  iizznnoossaa  kkoojjii  ssee  kkoorriissttii  zzaa  ppoottrreebbee  iizzrraaččuunnaa  ppoorreezzaa..    IIzznnooss  ooddggoođđeennoogg  ppoorreezzaa  tteemmeelljjii  ssee  nnaa  

pprreettppoossttaavvlljjeennoomm  nnaaččiinnuu  rreeaalliizzaacciijjee  iillii  nnaammiirree  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  ppoo  vvaažžeeććiimm  

ppoorreezznniimm  ssttooppaammaa  nnaa  ddaann  bbiillaannccee..    

OOddggoođđeennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  pprriizznnaajjee  ssee  uu  ttrreennuuttkkuu  kkaaddaa  jjee  vvjjeerroojjaattnnoo  ddaa  ććee  ooppoorreezziivvaa  ddoobbiitt  bbiittii  ddoossttaattnnaa  ddaa  ssee  

iizz  nnjjee  iisskkoorriissttii  ooddggoođđeennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa..  NNaa  ssvvaakkii  ddaattuumm  bbiillaannccee,,  DDrruuššttvvoo  mmoorraa  ooddrreeddiittii  nneerreeaalliizziirraannuu  

ooddggoođđeennuu  ppoorreezznnuu  iimmoovviinnuu  ii  kknnjjiiggoovvooddssttvveennuu  vvrriijjeeddnnoosstt  ooddggoođđeennee  ppoorreezznnee  iimmoovviinnee..  IIzzrraaččuunn  ooddggoođđeennee  

ppoorreezznnee  iimmoovviinnee  ooddrraažžaavvaa  ppoorreezznnee  ppoosslljjeeddiiccee  kkoojjee  bbii  pprrooiizzllaazziillee  iizz  nnaaččiinnaa  nnaa  kkoojjii  DDrruuššttvvoo  ooččeekkuujjee  ddaa  ććee,,  nnaa  

ddaattuumm  bbiillaannccee,,  nnaaddookknnaaddiittii  kknnjjiiggoovvooddssttvveennuu  vvrriijjeeddnnoosstt  ssvvoojjee  iimmoovviinnee..  

  

  

TTrroošškkoovvii  ppoosslloovvnnoogg  nnaajjmmaa    

PPllaaććaannjjaa  tteemmeelljjeemm  ppoosslloovvnnoogg  nnaajjmmaa  ssee  pprriizznnaajjuu  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  rraavvnnoommjjeerrnnoo  ttiijjeekkoomm  rraazzddoobblljjaa  

pprreeddmmeettnnoogg  nnaajjmmaa..  PPrriimmlljjeennii  ppoottiiccaajjii  zzaa  nnaajjaamm  ssee  pprriizznnaajjuu  kkaaoo  ssaassttaavvnnii  ddiioo  uukkuuppnniihh  ttrroošškkoovvaa  nnaajjmmaa  ttiijjeekkoomm  

rraazzddoobblljjaa  nnaajjmmaa..    

  

NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  

SSttaavvkkee  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  ssee  vvrreeddnnuujjuu  ppoo  ppoovviijjeessnnoomm  ttrroošškkuu  iillii  iisskkaazzaannoomm  ttrroošškkuu  uullaaggaannjjaa  

uummaannjjeennoomm  zzaa  aakkuummuulliirraannuu  aammoorrttiizzaacciijjuu  ii  uukkoolliikkoo  ppoossttoojjee,,  gguubbiittkkee  oodd  uummaannjjeennjjaa..  TTrrooššaakk  uullaaggaannjjaa  uukklljjuuččuujjee  

ttrroošškkoovvee  kkoojjii  ssee  iizzrraavvnnoo  mmoogguu  pprriippiissaattii  nnaabbaavvii  iimmoovviinnee..  TTrrooššaakk  ssrreeddssttvvaa  iizzggrraađđeennoogg  uu  vvllaassttiittoojj  iizzvveeddbbii  uukklljjuuččuujjee  

ttrroošškkoovvee  mmaatteerriijjaallaa  ii  ddiirreekkttnnoogg  rraaddaa,,  ii  ssvvee  oossttaallee  ttrroošškkoovvee  kkoojjii  ssee  mmoogguu  iizzrraavvnnoo  pprriippiissaattii  ddoovvoođđeennjjuu  ssrreeddssttvvaa  uu  

rraaddnnoo  ssttaannjjee  zzaa  nnaammjjeerraavvaannuu  uuppoorraabbuu,,  ii  ttrroošškkoovvee  ddeemmoonnttaažžee  ii  uukkllaannjjaannjjaa  ssrreeddssttvvaa  ii  oobbnnaavvlljjaannjjaa  mmjjeessttaa  nnaa  

kkoojjeemm  jjee  ssrreeddssttvvoo  ssmmjjeešštteennoo..  KKuupplljjeennii  ssooffttwwaarree  kkoojjii  jjee  kklljjuuččaann  zzaa  ffuunnkkcciioonnaallnnoosstt  ppoovveezzaannee  oopprreemmee  ssee  

kkaappiittaalliizziirraa  kkaaoo  ddiioo  ttee  oopprreemmee..  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  

TTaammoo  ggddjjee  ddiijjeelloovvii  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  iimmaajjuu  rraazzlliiččiitt  kkoorriissnnii  vviijjeekk  ttrraajjaannjjaa,,  eevviiddeennttiirraajjuu  ssee  kkaaoo  

ppoosseebbnnee  ssttaavvkkee  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee..    

DDrruuššttvvoo  pprriizznnaajjee  uunnuuttaarr  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  ssttaavvkkee  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  ii  ttrroošškkoovvee  zzaammjjeennee  

ddiijjeelloovvaa  ooddrreeđđeennee  ssttaavvkkee  uu  ttrreennuuttkkuu  nnaassttaannkkaa,,  uukkoolliikkoo  jjee  vvjjeerroojjaattnnoo  ddaa  ććee  bbuudduuććee  eekkoonnoommsskkee  kkoorriissttii  uuggrraađđeennee  

uu  ttaajj  ddiioo  pprriittjjeeccaattii  uu  DDrruuššttvvoo  ii  aakkoo  jjee  ttaajj  ttrrooššaakk  ppoouuzzddaannoo  mmjjeerrlljjiivv..  TTrroošškkoovvii  rreeddoovvnnoogg  ooddrržžaavvaannjjaa  ii  ppoopprraavvaakkaa  

nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  pprriizznnaajjuu  ssee  kkaaoo  ttrrooššaakk  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  nnaassttaajjuu..  TTrroošškkoovvii  ooddrržžaavvaannjjaa  

kkaappiittaalliizziirraajjuu  ssee  uu  iizznniimmnniimm  sslluuččaajjeevviimmaa  kkaaddaa  ooddrržžaavvaannjjee  rreezzuullttiirraa  pprrooššiirreennjjeemm  kkaappaacciitteettaa  iillii  zznnaaččaajjnniimm  

ppoobboolljjššaannjjeemm  iimmoovviinnee  nnaa  kkoojjuu  ssee  ooddnnoossii..  

AAmmoorrttiizzaacciijjaa  ssee  pprriizznnaajjee  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  pprriimmjjeennjjuujjuuććii  lliinneeaarrnnuu  mmeettoodduu  kkaakkoo  bbii  ssee  ttrroošškkoovvii  aammoorrttiizzaacciijjee  

rraassppoorreeddiillii  nnaa  pprreeoossttaallii  pprroocciijjeennjjeennii  kkoorriissnnii  vviijjeekk  ttrraajjaannjjaa  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee..  ZZeemmlljjiiššttee  ssee  nnee  

aammoorrttiizziirraa..    

PPrroocciijjeennjjeennii  vviijjeekk  ttrraajjaannjjaa  iimmoovviinnee  uu  tteekkuuććeemm  iillii  uussppoorreeddnnoomm  rraazzddoobblljjuu  jjee  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

      22000088..  22000077..  

UUrreeddsskkii  nnaammjjeeššttaajj    44  ggooddiinnee  44  ggooddiinnee  

OOpprreemmaa  44--1100  ggooddiinnaa  44--1100  ggooddiinnaa  

MMoottoorrnnaa  vvoozziillaa    55  ggooddiinnaa  55  ggooddiinnaa  

UUllaaggaannjjaa  nnaa  ttuuđđiimm  ssrreeddssttvviimmaa  33  ggooddiinnee  33  ggooddiinnee  

  

NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  

SSvvaa  nneemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  kkoojjuu  jjee  sstteekklloo  DDrruuššttvvoo  iisskkaazzaannaa  jjee  ppoo  ttrroošškkuu  uullaaggaannjjaa  uummaannjjeennoomm  zzaa  aakkuummuulliirraannuu  

aammoorrttiizzaacciijjuu  ii  gguubbiittkkee  oodd  uummaannjjeennjjaa..  

KKoorriissnnii  vviijjeekk  uuppoottrreebbee  ii  mmeettooddaa  oobbrraaččuunnaa  aammoorrttiizzaacciijjee  ppeerriiooddiiččnnoo  ssee  pprreegglleeddaavvaajjuu  kkaakkoo  bbii  ssee  oossiigguurraalloo  ddaa  ssuu  

mmeettooddaa  ii  rraazzddoobblljjee  oobbrraaččuunnaa  aammoorrttiizzaacciijjee  uu  sskkllaadduu  ss  ooččeekkiivvaanniimm  eekkoonnoommsskkiimm  kkoorriissttiimmaa  kkoojjee  nnoossee  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  

oopprreemmaa..  

KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt  ssttaavvkkee  iimmoovviinnee  oottppiissuujjee  ssee  ooddmmaahh  ddoo  nnjjeennoogg  nnaaddookknnaaddiivvoogg  iizznnoossaa  uukkoolliikkoo  jjee  nnjjeennaa  

kknnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt  vveeććaa  oodd  pprroocciijjeennjjeennoogg  nnaaddookknnaaddiivvoogg  iizznnoossaa..  DDoobbiiccii  ii  gguubbiiccii  oodd  pprrooddaajjee  ooddrreeđđuujjuu  ssee  

uussppoorreeddbboomm  pprrooddaajjnnee  cciijjeennee  ss  kknnjjiiggoovvooddssttvveennoomm  vvrriijjeeddnnooššććuu  ii  uukklljjuuččuujjuu  ssee  uu  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..  

TTrroošškkoovvii  rreeddoovvnnoogg  ooddrržžaavvaannjjaa  iizzrraavvnnoo  tteerreettee  rreezzuullttaatt  ppoosslloovvaannjjaa..  TTrroošškkoovvii  ooddrržžaavvaannjjaa  kkaappiittaalliizziirraajjuu  ssee  uu  

iizznniimmnniimm  sslluuččaajjeevviimmaa  kkaaddaa  ooddrržžaavvaannjjee  rreezzuullttiirraa  pprrooššiirreennjjeemm  kkaappaacciitteettaa  iillii  zznnaaččaajjnniimm  ppoobboolljjššaannjjeemm  iimmoovviinnee  nnaa  

kkoojjuu  ssee  ooddnnoossii..  

  

AAmmoorrttiizzaacciijjaa  ssee  pprriizznnaajjee  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  pprriimmjjeennjjuujjuuććii  lliinneeaarrnnuu  mmeettoodduu  kkaakkoo  bbii  ssee  ttrroošškkoovvii  aammoorrttiizzaacciijjee  

rraassppoorreeddiillii  nnaa  pprreeoossttaallii  pprroocciijjeennjjeennii  kkoorriissnnii  vviijjeekk  ttrraajjaannjjaa  nneemmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

      22000088..  22000077..  

SSooffttwwaarree  55  ggooddiinnaa  55  ggooddiinnaa  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

UUmmaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  nneeffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  

NNaaddookknnaaddiivvaa  vvrriijjeeddnnoosstt  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  ttee  nneemmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  jjee  vvrriijjeeddnnoosstt  vveeććaa  oodd  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  uummaannjjeennjjee  zzaa  ttrroošškkoovvee  pprrooddaajjee  ii  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  uu  uuppoottrreebbii..  ZZaa  ppoottrreebbee  ooddrreeđđiivvaannjjaa  

uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii,,  iimmoovviinnaa  ssee  ggrruuppiirraa  nnaa  nnaajjmmaannjjee  jjeeddiinniiccee  ččiijjii  ssee  nnoovvččaannii  ttookkoovvii  mmoogguu  zzaasseebbnnoo  iiddeennttiiffiicciirraattii  

((““jjeeddiinniiccee  kkoojjee  ggeenneerriirraajjuu  nnoovvaacc””))..  UU  pprrooccjjeennjjiivvaannjjuu  vvrriijjeeddnnoossttii  uu  uuppoottrreebbii,,  ssaaddaaššnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  pprroocciijjeennjjeenniihh  

bbuudduuććiihh  nnoovvččaanniihh  ttookkoovvaa  iizzrraaččuunnaavvaa  ssee  uuppoottrreebboomm  ddiisskkoonnttnnee  ssttooppee  pprriijjee  ooppoorreezziivvaannjjaa  kkoojjaa  ooddrraažžaavvaa  pprrooccjjeennuu  

vvrreemmeennsskkee  vvrriijjeeddnnoossttii  nnoovvccaa  nnaa  ttrržžiiššttuu  ii  rriizziikk  ssppeecciiffiiččaann  zzaa  ttuu  iimmoovviinnuu  iillii  zzaa  jjeeddiinniiccuu  kkoojjaa  ggeenneerriirraa  nnoovvaacc..  

NNeeffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  kkoodd  kkoojjee  jjee  ddooššlloo  ddoo  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii,,  pprroovvjjeerraavvaa  ssee  nnaa  ssvvaakkii  ddaattuumm  bbiillaannccee  kkaakkoo  bbii  

ssee  uuttvvrrddiillaa  mmoogguuććnnoosstt  ssmmaannjjeennjjaa  gguubbiittkkaa  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii..  GGuubbiittaakk  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  ssee  

ssmmaannjjuujjee  uukkoolliikkoo  jjee  ddooššlloo  ddoo  pprroommjjeennee  uu  pprrooccjjeennii  kkoorriišštteennoojj  zzaa  uuttvvrrđđiivvaannjjee  nnaaddookknnaaddiivvee  vvrriijjeeddnnoossttii,,  aallii  nnaajjvviiššee  

ddoo  iizznnoossaa  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  kkoojjaa  nnee  pprreellaazzii  kknnjjiiggoovvooddssttvveennuu  vvrriijjeeddnnoosstt  kkoojjaa  bbii  bbiillaa  uuttvvrrđđeennaa,,  

uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  aammoorrttiizzaacciijjuu,,  ddaa  nniijjee  ddooššlloo  ddoo  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii..  

  

FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii    

KKllaassiiffiikkaacciijjaa  

DDrruuššttvvoo  kkllaassiiffiicciirraa  ssvvoojjuu  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  ii  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  uu  sslljjeeddeeććee  kkaatteeggoorriijjee::  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  

rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  uullaaggaannjjaa  kkoojjaa  ssee  ddrržžee  ddoo  ddoossppiijjeeććaa  ttee  zzaajjmmoovvee  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa..  UUpprraavvaa  ooddlluuččuujjee  oo  

kkllaassiiffiikkaacciijjii  ooddmmaahh  pprrii  iinniicciijjaallnnoomm  pprriizznnaavvaannjjuu..  

aa))  FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa    

KKaatteeggoorriijjaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  oobbuuhhvvaaććaa  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  

nnaammiijjeennjjeennuu  ttrrggoovvaannjjuu,,  kkoojjaa  uukklljjuuččuujjee  iizzvveeddeenniiccee,,  ttee  oonnuu  kkoojjaa  jjee  nnaa  ppooččeettkkuu  ooddrreeđđeennaa  ddaa  ssee  vvooddii  ppoo  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..  DDrruuššttvvoo  pprriizznnaajjee  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  ii  oobbvveezzee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  

ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkaaddaa  ssee::  

  iimmoovviinnoomm  ii  oobbvveezzaammaa  uupprraavvlljjaa,,  vvrreeddnnuujjee  iillii  iinntteerrnnoo  pprriikkaazzuujjee  nnaa  oossnnoovvii  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii,,  

  pprriizznnaavvaannjjeemm  eelliimmiinniirraa  iillii  zznnaaččaajjnnoo  uummaannjjuujjee  rraaččuunnoovvooddssttvveennaa  nneeuusskkllaađđeennoosstt  kkoojjaa  bbii  uu  pprroottiivvnnoomm  nnaassttaallaa,,  

iillii  

  iimmoovviinnaa  ii  oobbvveezzee  ssaaddrržžee  uuggrraađđeennii  ddeerriivvaattiivv  kkoojjii  zznnaaččaajjnnoo  mmiijjeennjjaa  nnoovvččaannee  ttookkoovvee  kkoojjii  bbii  iinnaaččee  pprrooiizzllaazziillii  iizz  

uuggoovvoorraa..  

bb))    UUllaaggaannjjaa  kkoojjaa  ssee  ddrržžee  ddoo  ddoossppiijjeeććaa    

UUllaaggaannjjaa  uu  ppoossjjeedduu  ddoo  ddoossppiijjeeććaa  ssuu  nneeddeerriivvaattiivvnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  ss  ffiikkssnniimm  iillii  ooddrreeddiivviimm  ppllaaććaannjjiimmaa  ii  

ffiikkssnniimm  ddoossppiijjeeććeemm  kkoojjuu  uupprraavvaa  nnaammjjeerraavvaa  ii  ssppoossoobbnnaa  jjee  ddrržžaattii  ddoo  ddoossppiijjeeććaa..    

cc))  ZZaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  

ZZaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ssuu  nneeddeerriivvaattiivvnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  ss  ooddrreeđđeenniimm  iillii  ooddrreeddiivviimm  ppllaaććaannjjiimmaa  kkoojjaa  nnee  kkoottiirraa  

nnaa  aakkttiivvnnoomm  ttrržžiiššttuu..  OOnnii  uukklljjuuččuujjuu  ppllaassmmaannee  bbaannkkaammaa,,  ddeeppoozziittee  kkoodd  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttiittuucciijjaa  ii  oossttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa..    

dd))  OOssttaallee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  

OOssttaallee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  uukklljjuuččuujjuu  ssvvee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  kkoojjee  ssee  nnee  vvooddee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  

gguubbiittkkaa..  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  ((nnaassttaavvaakk))    

PPrriizznnaavvaannjjee    

DDrruuššttvvoo  pprriizznnaajjee  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  ii  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  nnaa  ddaattuumm  nnaa  kkoojjii  ppoossttaajjee  jjeeddnnaa  oodd  uuggoovvoorrnniihh  ssttrraannaa  

iinnssttrruummeennttaa..  

KKuuppnnjjaa  ii  pprrooddaajjaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  rreeddoovvnniimm  ppuutteemm  oobbrraaččuunnaavvaajjuu  ssee  nnaa  ddaattuumm  ttrrggoovvaannjjaa..  OOdd  ttoogg  ssee  ddaattuummaa  

eevviiddeennttiirraajjuu  ssvvii  ddoobbiiccii  ii  gguubbiiccii  pprrooiizzaaššllii  iizz  pprroommjjeennaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  iillii  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee..  

ZZaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ii  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  ppoo  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu  pprriizznnaajjuu  ssee  kkaaddaa  ssuu  ddaannii,,  ooddnnoossnnoo  

pprriimmlljjeennii..  

MMjjeerreennjjee    

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  ssee  ppooččeettnnoo  mmjjeerrii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  uuvveeććaannoojj,,  aakkoo  ssee  rraaddii  oo  ffiinnaanncciijjsskkoojj  iimmoovviinnii  iillii  ffiinnaanncciijjsskkoojj  

oobbvveezzii  kkoojjaa  ssee  nnee  vvooddii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  zzaa  ttrraannssaakkcciijjsskkee  ttrroošškkoovvee  kkoojjii  ssuu  ddiirreekkttnnoo  

ppoovveezzaannii  ssaa  ssttjjeeccaannjjeemm  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  iillii  iizzddaavvaannjjeemm  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee..  TTrraannssaakkcciijjsskkii  ttrroošškkoovvii  ffiinnaanncciijjsskkee  

iimmoovviinnee  ii  ffiinnaanncciijjsskkiihh  oobbvveezzaa  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  ooddmmaahh  ssee  rraasshhoodduujjuu,,  ddookk  ssee  kkoodd  

ddrruuggiihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  aammoorrttiizziirraajjuu..  

NNaakkoonn  ppooččeettnnoogg  pprriizznnaavvaannjjaa  ssvvii  iinnssttrruummeennttii  kkllaassiiffiicciirraannii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  mmjjeerree  ssee  

ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii,,  aa  rraazzlliikkee  uu  nnjjiihhoovvoojj  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  pprriizznnaajjuu  ssee  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..  

UUllaaggaannjjaa  uu  ppoossjjeedduu  ddoo  ddoossppiijjeeććaa  ssee  iisskkaazzuujjuu  ppoo  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu  pprriimmjjeennoomm  mmeettooddee  eeffeekkttiivvnnee  kkaammaattee,,  

uummaannjjeennoomm  zzaa  gguubbiittkkee  uusslliijjeedd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii..  AAmmoorrttiizziirraannii  ttrrooššaakk  ssee  iizzrraaččuunnaavvaa  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  ssvvee  

nnaakknnaaddee,,  ppllaaććeennee  iillii  pprriimmlljjeennee  ssttaavvkkee,,  ttrroošškkoovvee  ttrraannssaakkcciijjee,,  pprreemmiijjee  ii  ddiisskkoonnttee  oossttvvaarreennee  pprriilliikkoomm  ssttjjeeccaannjjaa....    

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  kkllaassiiffiicciirraannaa  kkaaoo  zzaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  vvooddii  ssee  ppoo  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu  pprriimmjjeennoomm  mmeettooddee  

eeffeekkttiivvnnee  kkaammaattnnee  ssttooppee,,  uummaannjjeennoo  zzaa  gguubbiittkkee  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  aakkoo  ppoossttoojjee..  PPrreemmiijjee  ii  ddiisskkoonnttii  

uukklljjuuččeennii  ssuu  uu  kknnjjiiggoovvooddssttvveennuu  vvrriijjeeddnnoosstt  ppoovveezzaannoogg  iinnssttrruummeennttaa  ii  aammoorrttiizziirraajjuu  ssee  pprriimmjjeennoomm  eeffeekkttiivvnnee  

kkaammaattnnee  ssttooppee  iinnssttrruummeennttaa..  

OOddrreeđđiivvaannjjee  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa    

FFeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  ssee  tteemmeelljjii  nnaa  nnjjiihhoovviimm  cciijjeennaammaa  kkoojjee  kkoottiirraajjuu  nnaa  ttrržžiiššttuu  nnaa  ddaann  bbiillaannccee,,  

bbeezz  ooddbbiittkkaa  bbuudduuććiihh  pprroocciijjeennjjeenniihh  ttrroošškkoovvaa  pprrooddaajjee..  FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  vvrreeddnnuujjee  ssee  ppoo  zzaakklljjuuččnnoojj  cciijjeennii  

ppoonnuuddee  nnaa  kkrraajjuu  ddaannaa..    

AAkkoo  kkoottiirraannaa  cciijjeennaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iinnssttrruummeennttaa  kkoojjiimm  ssee  ttrrgguujjee  nnaa  uurreeđđeennoojj  bbuurrzzii  nniijjee  ddoossttuuppnnaa  nnaa  ooddrreeđđeennoojj  bbuurrzzii  

iillii  oodd  bbrrookkeerraa,,  ooddnnoossnnoo  ddiilleerraa  aakkoo  jjee  rriijjeečč  oodd  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iinnssttrruummeennttiimmaa  kkoojjiimmaa  ssee  ttrrgguujjee  iizzvvaannbbuurrzzoovvnnoo,,  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoosstt  iinnssttrruummeennttaa  pprrooccjjeennjjuujjee  ssee  pprriimmjjeennoomm  tteehhnniikkaa  pprrooccjjeennee,,  uukklljjuuččuujjuuććii  nneeddaavvnnee  ttrraannssaakkcciijjee  kkoojjaa  jjee  

oobbaavvlljjeennaa  pprreemmaa  ttrržžiiššnniimm  uuvvjjeettiimmaa,,  ppoozziivvaannjjee  nnaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  ddrruuggoogg  iinnssttrruummeennttaa  kkoojjii  jjee  ssuuššttiinnsskkii  iissttii,,  tteehhnniikkee  

ddiisskkoonnttiirraanniihh  nnoovvččaanniihh  ttookkoovvaa,,  iillii  bbiilloo  kkoojjuu  ddrruugguu  tteehhnniikkuu  pprrooccjjeennee  kkoojjaa  oommoogguuććaavvaa  ppoouuzzddaannuu  pprrooccjjeennuu  cciijjeennaa  

ddoobbiivveenniihh  uu  ssttvvaarrnniimm  ttrržžiiššnniimm  ttrraannssaakkcciijjaammaa..  FFeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  kkrraattkkoorrooččnniihh  vvrriijjeeddnnoossnniihh  ppaappiirraa  kkoojjee  jjee  iizzddaallaa  

RReeppuubblliikkaa  HHrrvvaattsskkaa  kkoojjee  nnee  kkoottiirraajjuu  nnaa  ttrržžiiššttuu,,  tteemmeelljjii  ssee  nnaa  pprreeoossttaalloomm  ddoossppiijjeeććuu  ii  nnaajjnnoovviijjoojj  ddoossttuuppnnoojj  

aauukkcciijjsskkoojj  cciijjeennii  iissttoovvjjeettnniihh  iinnssttrruummeennaattaa..  
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  ((nnaassttaavvaakk))    

OOddrreeđđiivvaannjjee  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  ((nnaassttaavvaakk))  

KKoodd  pprriimmjjeennee  tteehhnniikkaa  ddiisskkoonnttiirraannoogg  nnoovvččaannoogg  ttookkaa,,  pprroocciijjeennjjeennii  bbuudduuććii  nnoovvččaannii  ttookkoovvii  tteemmeelljjee  ssee  nnaa  nnaajjbboolljjoojj  

pprrooccjjeennii  rruukkoovvooddssttvvaa,,  aa  pprriimmiijjeennjjeennaa  ddiisskkoonnttnnaa  ssttooppaa  jjee  ttrržžiiššnnaa  ssttooppaa  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  kkoojjaa  jjee  pprriimmjjeennjjiivvaa  nnaa  

iinnssttrruummeennttee  ssaa  sslliiččnniimm  uuvvjjeettiimmaa..  KKoodd  pprriimmjjeennee  oossttaalliihh  mmooddeellaa  ooddrreeđđiivvaannjjaa  cciijjeennee,,  uullaazznnii  ppooddaaccii  tteemmeelljjee  ssee  nnaa  

ttrržžiiššnniimm  ppooddaacciimmaa  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee..  

UUmmaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  

NNaa  ddaattuumm  ssvvaakkee  bbiillaannccee  pprreegglleeddaavvaa  ssee  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  kkoojjaa  ssee  vvooddii  ppoo  ttrroošškkuu  iillii  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu  kkaakkoo  

bbii  ssee  uussttaannoovviilloo  ppoossttoojjaannjjee  oobbjjeekkttiivvnniihh  rraazzllooggaa  zzaa  uummaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii..  UUkkoolliikkoo  ppoossttoojjee  ttaakkvvee  iinnddiikkaacciijjee,,  

gguubbiittaakk  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  pprriizznnaajjee  ssee  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkaaoo  rraazzlliikkaa  iizzmmeeđđuu  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  

vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  ii  ssaaddaaššnnjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  pprroocciijjeennjjeenniihh  bbuudduuććiihh  nnoovvččaanniihh  ttookkoovvaa  ddiisskkoonnttiirraanniihh  oorriiggiinnaallnnoomm  

eeffeekkttiivvnnoomm  kkaammaattnnoomm  ssttooppoomm  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee..  KKuummuullaattiivvnnii  gguubbiittaakk  kkoojjii  jjee  iisskklljjuuččeenn  iizz  bbiillaannccee  ii  pprriizznnaatt  uu  

rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  jjee  rraazzlliikkaa  iizzmmeeđđuu  ttrroošškkaa  kkuuppnnjjee  ((uummaannjjeennoo  zzaa  oottppllaattuu  ggllaavvnniiccee  ii  aammoorrttiizzaacciijjuu))  ii  ttrreennuuttnnee  

ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  uummaannjjeennee  zzaa  pprreetthhooddnnoo  pprriizznnaattaa  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii..  

KKrraattkkoorrooččnnaa  ssttaannjjaa  ssee  nnee  ddiisskkoonnttiirraajjuu..  AAkkoo  ssee  uu  nnaarreeddnnoomm  rraazzddoobblljjuu  iizznnooss  gguubbiittkkaa  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  kkoojjii  

jjee  pprriizznnaatt  zzaa  ooddrreeđđeennuu  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  kkoojjaa  ssee  vvooddii  ppoo  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu  ssmmaannjjii  ii  ssmmaannjjeennjjee  ssee  mmoožžee  

oobbjjeekkttiivvnnoo  ppoovveezzaattii  ss  ddooggaađđaajjeemm  nnaassttaalliimm  nnaakkoonn  ssmmaannjjeennjjaa,,  ssmmaannjjeennjjee  ssee  ppoonniiššttaavvaa  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  

gguubbiittkkaa..  

  

PPrreessttaannaakk  pprriizznnaavvaannjjaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  

DDrruuššttvvoo  pprreessttaajjee  pprriizznnaavvaattii  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  kkaaddaa  uuggoovvoorrnnaa  pprraavvaa  nnaa  nnoovvččaannee  ttookkoovvee  oodd  ttee  ffiinnaanncciijjsskkee  

iimmoovviinnee  iisstteekknnuu  iillii  uu  sslluuččaajjuu  pprriijjeennoossaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  kkaaddaa  ttaajj  pprriijjeennooss  uuddoovvoolljjaavvaa  uuvvjjeettiimmaa  pprreessttaannkkaa  

pprriizznnaavvaannjjaa  uu  sskkllaadduu  ss  MMRRSS--oomm  3399  FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  pprriizznnaannjjee  ii  mmjjeerreennjjee..  DDrruuššttvvoo  zzaa  ooddrreeđđiivvaannjjee  

rreeaalliizziirraanniihh  ddoobbiittaakkaa  ii  gguubbiittaakkaa  kkoodd  pprreessttaannkkaa  pprriizznnaavvaannjjaa  pprriimmjjeennjjuujjee  mmeettoodduu  pprrvvii--uullaazz  pprrvvii--iizzllaazz  ((FFIIFFOO  

mmeettooddaa))..  

FFiinnaanncciijjsskkaa  oobbvveezzaa  pprreessttaajjee  ssee  pprriizznnaavvaattii  iissppuunnjjeennjjeemm,,  oottkkaazziivvaannjjeemm  iillii  iisstteekkoomm  uuggoovvoorrnnee  oobbvveezzee..    

  

NNoovvaacc  ii  nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii  

NNoovvaacc  oobbuuhhvvaaććaa  tteekkuuććee  rraaččuunnee  ii  ddeeppoozziittee  kkoodd  bbaannaakkaa  ss  oorriiggiinnaallnniimm  uuggoovvoorrnniimm  ddoossppiijjeeććeemm  ddoo  ttrrii  mmjjeesseeccaa..  

NNoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii  ssuu  kkrraattkkoorrooččnnaa,,  vvrrlloo  lliikkvviiddnnaa  uullaaggaannjjaa  kkoojjaa  ssee  mmoogguu  zzaammiijjeenniittii  zzaa  ppoozznnaatt  iizznnooss  nnoovvccaa  ii  

ppooddlloožžnnaa  ssuu  rriizziikkuu  pprroommjjeennee  vvrriijjeeddnnoossttii  kkoojjii  nniijjee  zznnaaččaajjaann  ttee  ssee  ddrržžee  ss  nnaammjjeerroomm  ppooddmmiirriivvaannjjaa  kkrraattkkoorrooččnniihh  

nnoovvččaanniihh  oobbvveezzaa,,  aa  nnee  rraaddii  uullaaggaannjjaa  iillii  ddrruuggiihh  rraazzllooggaa..  

  

PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa  ii  oossttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  

PPoottrraažžiivvaannjjaa  ssee  vvooddee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  iizznnoossaa  ddaannoogg  zzaa  nnjjiihh,,  aa  vvrreeddnnuujjuu  ssee  ppoo  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu,,  

kkoorriišštteennjjeemm  eeffeekkttiivvnnee  kkaammaattnnee  ssttooppee..  PPoottrraažžiivvaannjjaa  ssee  oottppiissuujjuu  ddoo  nnjjiihhoovvee  pprroocciijjeennjjeennee  nnaaddookknnaaddee  vvrriijjeeddnnoossttii  

ppuutteemm  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii..  OOssttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ssee  uuggllaavvnnoomm  ooddnnoossee  nnaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  zzaa  nnaakknnaaddee  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  kkoojjiimm  DDrruuššttvvoo  uupprraavvlljjaa..  

  

DDoobbiitt    

DDiivviiddeennddee  ssee  pprriizznnaajjuu  nnaakkoonn  ššttoo  ssuu  iizzggllaassaannee  nnaa  SSkkuuppššttiinnii  DDrruuššttvvaa..    
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22..  SSAAŽŽEETTAAKK  ZZNNAAČČAAJJNNIIJJIIHH  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

  

UUppiissaannii  kkaappiittaall  ii  rreezzeerrvvee    

UUppiissaannii  kkaappiittaall  jjee  iisskkaazzaann  uu  kkuunnaammaa  ppoo  nnoommiinnaallnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii..  

DDoobbiitt  pprreeoossttaallaa  nnaakkoonn  rraassppooddjjeellee  ssee  pprreennoossii  uu  rreezzeerrvvee,,  ssuukkllaaddnnoo  ooddlluuccii  GGllaavvnnee  sskkuuppššttiinnee..  ZZaakkoonnsskkaa  pprriiččuuvvaa  

ffoorrmmiirraa  ssee  uu  sskkllaadduu  ss  hhrrvvaattsskkiimm  zzaakkoonniimmaa  ii  pprrooppiissiimmaa,,  kkoojjii  nnaallaažžuu  ddaa  ssee  ssvvaakkee  ggooddiinnee  55%%  ddoobbiittii  tteekkuuććee  ggooddiinnee  

iizzddvvaajjaa  uu  rreezzeerrvvuu  ddookk  oonnaa  nnee  ddoosseeggnnee  55  %%  vviissiinnee  tteemmeelljjnnoogg  kkaappiittaallaa..  ZZaakkoonnsskkaa  rreezzeerrvvaa,,  kkoojjaa  iizznnoossii  ddoo  55%%  

tteemmeelljjnnoogg  kkaappiittaallaa,,  mmoožžee  ssee  iisskkoorriissttiittii  zzaa  ppookkrriiććee  gguubbiittaakkaa  tteekkuuććee  ggooddiinnee  ii  pprreetthhooddnniihh  ggooddiinnaa..    

  

OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa  ii  oossttaallee  oobbvveezzee    

OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa  ii  oossttaallee  oobbvveezzee  pprriizznnaajjuu  ssee  ppoo  aammoorrttiizziirraannoomm  ttrroošškkuu  nnaabbaavvee  uuzz  kkoorriišštteennjjee  mmeettooddee  

eeffeekkttiivvnnee  kkaammaattnnee  ssttooppee..  

  

PPrriimmaannjjaa  zzaappoosslleenniihh  

DDoopprriinnoossii  zzaa  mmiirroovviinnsskkoo  oossiigguurraannjjee  

DDrruuššttvvoo  uuppllaaććuujjee  ddoopprriinnoossee  uu  oobbvveezznnee  mmiirroovviinnsskkee  ffoonnddoovvee  pprreemmaa  oobbvveezznnoojj,,  uuggoovvoorrnnoojj  oossnnoovvii..  DDrruuššttvvoo  nneemmaa  

ddrruuggiihh  oobbvveezzaa  ppllaaććaannjjaa  nnaakkoonn  uuppllaattee  ddoopprriinnoossaa..  DDoopprriinnoossii  ssee  pprriikkaazzuujjuu  kkaaoo  ttrrooššaakk  pprriimmaannjjaa  zzaappoosslleenniihh  uu  rraaččuunn  

ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  nnaassttaajjuu..      
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22..  KKLLJJUUČČNNEE  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVEENNEE  PPRROOCCJJEENNEE  II  PPRREETTPPOOSSTTAAVVKKEE    
  

DDrruuššttvvoo  kkoorriissttii  pprroossuuddbbee  ii  pprreettppoossttaavvkkee  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  bbuudduuććnnoosstt..  PPoo  ddeeffiinniicciijjii  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  pprrooccjjeennee  

ssuu  rriijjeettkkoo  jjeeddnnaakkee  ssttvvaarrnniimm  rreezzuullttaattiimmaa..  PPrrooccjjeennee  ii  pprreettppoossttaavvkkee  kkoojjee  nnoossee  zznnaaččaajjaann  rriizziikk  ssttvvaarraannjjaa  mmaatteerriijjaallnniihh  

rraazzlliikkaa  uu  kknnjjiiggoovvooddssttvveennoojj  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  uu  sslliijjeeddeeććoojj  ffiinnaanncciijjsskkoojj  ggooddiinnii  ssuu  nnaakknnaaddee  uu  nnaassttaavvkkuu..  

  

aa))  PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt  

DDrruuššttvvoo  jjee  oobbvveezznniikk  ppoorreezzaa  nnaa  ddoobbiitt  uu  HHrrvvaattsskkoojj..  DDrruuššttvvoo  pprriizznnaajjee  oobbvveezzee  zzaa  ooččeekkiivvaannaa  mmoogguuććaa  ppoorreezznnaa  

ppiittaannjjaa  pprriilliikkoomm  ppoorreezznnee  rreevviizziijjee,,  kkoojjee  ssee  tteemmeelljjee  nnaa  pprrooccjjeennaammaa  ddaa  llii  ććee  nnaassttaattii  ddooddaattnnaa  ppoorreezznnaa  oobbvveezzaa..  

UUkkoolliikkoo  ssee  kkoonnaaččaann  ppoorreezznnii  iisshhoodd  ttiihh  ppoorreezznniihh  ppiittaannjjaa  rraazzlliikkuujjee  oodd  iizznnoossaa  pprrvvoobbiittnnoo  oobbrraaččuunnaattoogg,,  nnaassttaallee  

rraazzlliikkee  uuttjjeeccaatt  ććee  nnaa  rreezzeerrvvaacciijjee  zzaa  ppoorreezz  nnaa  ddoobbiitt  ii  ooddggoođđeennii  ppoorreezz  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  jjee  nnaassttaallaa  nnaavveeddeennaa  

ooddrreeddbbaa..  OObbrraaččuunnii  kkoojjii  ppoottkkrrjjeepplljjuujjuu  ppoorreezznnuu  pprriijjaavvuu,,  mmoogguu  bbiittii  pprreeddmmeett  pprreegglleeddaa  ii  ooddoobbrreennjjaa  llookkaallnniihh  ppoorreezznniihh  

vvllaassttii..  

  

bb))  GGuubbiiccii  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  dduuggoottrraajjnniihh  zzaajjmmoovvaa  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  

DDrruuššttvvoo  pprrooccjjeennjjuujjee  nnaajjmmaannjjee  jjeeddnnoomm  uu  ggooddiinnii  ssvvoojj  ppoorrttffeelljj  zzaajjmmoovvaa  kkaakkoo  bbii  oocciijjeenniilloo  nnjjeeggoovvoo  uummaannjjeennjjee  

vvrriijjeeddnnoossttii..  OOddrreeđđuujjuuććii  ddaa  llii  gguubbiittaakk  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  ttrreebbaa  bbiittii  pprriizznnaatt  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  DDrruuššttvvoo  

pprroossuuđđuujjee  ddaa  llii  ppoossttoojjee  vviiddlljjiivvii  zznnaaccii  kkoojjii  uukkaazzuujjuu  nnaa  mmjjeerrlljjiivvoo  ssmmaannjjeennjjee  bbuudduuććiihh  nnoovvččaanniihh  ttookkoovvaa  oodd  ppoorrttffeelljjaa  

zzaajjmmoovvaa  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  pprriijjee  nneeggoo  ssmmaannjjeennjjee  mmoožžee  bbiittii  vveezzaannoo  uuzz  ooddrreeđđeennii  zzaajjaamm  iillii  ppoottrraažžiivvaannjjee  iizz  ppoorrttffeelljjaa..  

DDookkaazzii  mmoogguu  uukklljjuuččiivvaattii  vviiddlljjiivvee  zznnaakkoovvee  kkoojjii  uukkaazzuujjuu  nnaa  nneeppoovvoolljjnnuu  pprroommjjeennuu  uu  ppllaatteežžnnoomm  ssttaattuussuu  

ppoojjeeddiinnaaččnnoogg  zzaajjmmoopprriimmccaa  iillii  ggrruuppee  zzaajjmmoopprriimmaaccaa,,  iillii  nnaacciioonnaallnniihh  iillii  llookkaallnniihh  uuvvjjeettaa  kkoojjii  uuttjjeeččuu  nnaa  ppaarraammeettrree  

vvaažžnnee  zzaa  iimmoovviinnuu  uu  ttoojj  ggrruuppii..    
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44..  PPrriihhoodd  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm    

  

  
22000088.. 22000077.. 

    

    

NNaakknnaaddaa  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  5566..773366 5566..007744 

NNaakknnaaddaa  oodd  uuppllaaććeenniihh  ddoopprriinnoossaa  88..886611 77..554499 

IIzzllaazznnee  nnaakknnaaddee  117711 8899 

                                                      

  6655..776688 6633..771122 

                                                      

NNaakknnaaddaa  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  

DDrruuššttvvoo  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee,,  kkoojjaa  ttrreennuuttnnoo  iizznnoossii  00,,8855  %%  ggooddiiššnnjjee  ((uu  22000077..gg::  00,,9955  %%))  ii  

oobbrraaččuunnaavvaa  ssee  nnaa  oossnnoovvuu  uukkuuppnnee  iimmoovviinnee  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  uummaannjjeennee  zzaa  oobbvveezzee  oodd  uullaaggaannjjaa  ((ttrreennuuttnnoo  

uukklljjuuččuujjuu  oobbvveezzee  uu  ppoossttuuppkkuu  nnaammiirree  kkuupplljjeenniihh  vvrriijjeeddnnoossnniiccaa))..  PPoossttoottaakk  ppoo  kkoojjeemm  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  nnaakknnaaddaa  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  jjee  22000088..  ggooddiinnee  pprroommiijjeennjjeenn,,  ooddnnoossnnoo  ssnniižžeenn  nnaa  00,,8855%%  tteemmeelljjeemm  ooddlluukkee  HHrrvvaattsskkee  aaggeenncciijjee  zzaa  

nnaaddzzoorr  ffiinnaanncciijjsskkiihh  uusslluuggaa  ((““HHAANNFFAA””))..  NNaakknnaaddaa  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  ddnneevvnnoo  ii  ppllaaććaa  mmjjeesseeččnnoo..    

UUllaazznnee  nnaakknnaaddee    

UU  pprrvvee  ddvviijjee  ggooddiinnee  uupprraavvlljjaannjjaa  MMiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  ((ppooččeevvššii  oodd  22000022..  ggooddiinnee)),,  DDrruuššttvvoo  jjee  iimmaalloo  pprraavvoo  nnaa  

uullaazznnuu  nnaakknnaadduu  uu  vviissiinnii  00,,7755%%  uuppllaaććeenniihh  ddoopprriinnoossaa  uu  MMiirroovviinnsskkii  ffoonndd..  UU  iidduuććiimm  ggooddiinnaammaa,,  nnaakknnaaddaa  jjee  

ssmmaannjjiivvaannaa  zzaa  00,,0055  ppoossttoottnniihh  bbooddoovvaa  ggooddiiššnnjjee,,  ssvvee  ddookk  uu  22000066..  ggooddiinnii  nniijjee  ddoosseeggnnuullaa  rraazziinnuu  oodd  00,,66%%  ggooddiiššnnjjee..  

UU  22000088..  ggooddiinnii,,  DDrruuššttvvoo  jjee  pprroommiijjeenniilloo  iizznnooss  uullaazznnee  nnaakknnaaddee,,  kkoojjaa  jjee  ddoo  2211..1100..22000088..  ggooddiinnee  bbiillaa  00,,66%%,,  nnaa  aa  oodd  

2222..1100..22000088..  ggooddiinnee  uu  vviissiinnii  ddoo  00,,88%%..  NNaakknnaaddaa  ssee  iizzrraavvnnoo  oobbrraaččuunnaavvaa  nnaa  iizznnooss  ddoopprriinnoossaa  kkoojjee  uuppllaaććuujjuu  ččllaannoovvii  

MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa..  BBuudduuććii  ddaa  ssee  nnaakknnaaddaa  uusstteežžee  iizzrraavvnnoo  oodd  ddnneevvnniihh  uuppllaattaa  ččllaannoovvaa  uu  MMiirroovviinnsskkii  ffoonndd  ii  ddaa  jjuu  

DDrruuššttvvoo  pprreennoossii  uu  SSrreeddiiššnnjjii  rreeggiissttaarr  oossiigguurraanniikkaa  ((““RREEGGOOSS””)),,  oonnaa  ssee  uu  MMiirroovviinnsskkoomm  ffoonndduu  nnee  pprriizznnaajjee  kkaaoo  

rraasshhoodd,,  ddookk  ssee  ddoopprriinnoossii  kkoojjee  ssuu  ččllaannoovvii  uuppllaattiillii  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeeššttaajjiimmaa  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  pprriizznnaajjuu  uummaannjjeennii  

zzaa  iizznnooss  nnaakknnaaddee..    

IIzzllaazznnee  nnaakknnaaddee    

DDrruuššttvvoo  ttaakkoođđeerr  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  iizzllaazznnuu  nnaakknnaadduu,,  kkoojjuu  oobbrraaččuunnaavvaa  ččllaannoovviimmaa  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  pprriilliikkoomm  

nnjjiihhoovvoogg  iizzllaasskkaa  iizz  ffoonnddaa..  NNaakknnaaddaa  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  nnaa  tteemmeelljjuu  iizznnoossaa  nnaa  rraaččuunnuu  ččllaannaa  ffoonnddaa  ii  uusstteežžee  oodd  ttooggaa  

iizznnoossaa..  IIzzllaazznnaa  nnaakknnaaddaa  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  kkaakkoo  sslliijjeeddii::    

  22000088.. 22000077..

VVrriijjeemmee  iizzllaasskkaa  iizz  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  SSttooppaa  iizzllaazznnee

nnaakknnaaddee
SSttooppaa  iizzllaazznnee

nnaakknnaaddee

  

UU  pprrvvoojj  ggooddiinnii  ččllaannssttvvaa    00,,88%% 00,,88%%

UU  ddrruuggoojj  ggooddiinnii  ččllaannssttvvaa   00,,44%% 00,,44%%

UU  ttrreeććoojj  ggooddiinnii  ččllaannssttvvaa  00,,22%% 00,,22%%

IIzzllaazz  nnaakkoonn  ttrreeććee  ggooddiinnee  --ll --
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55..  RRaasshhooddii  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  ffoonnddoomm  

  

    

22000088..  
  

22000077..
     

     

TTrroošškkoovvii  pprrooddaajjee  99..997766  44..000044 

TTrroošškkoovvii  mmaarrkkeettiinnggaa  33..110011  11..557755 

TTrroošškkoovvii  ffiinnaanncciijjsskkoogg  ssaavvjjeettoovvaannjjaa  11..008833  11..110000 

TTrroošškkoovvii  HHAANNFFAA--ee  11..552255  440066 

TTrroošškkoovvii  RREEGGOOSS--aa  335533  333399 

                                                      

  1166..003388  77..442244 

                                                      

  

RRaasshhooddii  oodd  uupprraavvlljjaannjjaa  MMiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  tteerreettee  DDrruuššttvvoo  ssuukkllaaddnnoo  ZZaakkoonnuu  oo  oobbvveezznniimm  ii  ddoobbrroovvoolljjnniimm  

mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoovviimmaa  ii  rreegguullaattiivvoomm  HHAANNFFAA--ee..    

TTrroošškkoovvii  pprrooddaajjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  nnaakknnaaddee  aaggeennttiimmaa,,  pprraavvnniimm  ii  ffiizziiččkkiimm  oossoobbaammaa,,  zzaa  pprriibbaavvlljjaannjjee  nnoovviihh  ččllaannoovvaa  

MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa..    

DDrruuššttvvoo  jjee  22000055..  ggooddiinnee  ss  ffiinnaanncciijjsskkiimm  ssaavvjjeettnniikkoomm  RRaaiiffffeeiisseenn  VVeerrmmööggeennssvveerrwwaallttuunnggssbbaannkk  AAGG  zzaakklljjuuččiilloo  

uuggoovvoorr  oo  pprruužžaannjjuu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  uusslluuggaa..  OObbvveezzee  DDrruuššttvvaa  pprreemmaa  ffiinnaanncciijjsskkoomm  ssaavvjjeettnniikkuu  ssuu  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  

22000088..  ggooddiinnee  iizznnoossiillee  227755  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..gg..::  227755  ttiissuuććaa  kkuunnaa))..    

TTrroošškkoovvii  RREEGGOOSS--aa  oobbuuhhvvaaććaajjuu  nnaakknnaaddee  zzaarraaččuunnaattee  ččllaannoovviimmaa  pprriilliikkoomm  pprroommjjeennee  oobbvveezznnoogg  ffoonnddaa  ii  nnaa  

ddoopprriinnoossee  kkoojjee  ssuu  uuppllaattiillii  uu  MMiirroovviinnsskkii  ffoonndd..    

TTrroošškkoovvii  HHAANNFFAA--ee  oobbuuhhvvaaććaajjuu  nnaakknnaaddee  oobbrraaččuunnaattee  nnaa  uukkuuppnnuu  iimmoovviinnuu  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  ppoo  ssttooppii  oodd  00,,0033%%  

ggooddiiššnnjjee  ii  ssnnoossii  iihh  DDrruuššttvvoo  ttee  ssee  nnee  pprreeffaakkttuurriirraavvaajjuu  MMiirroovviinnsskkoomm  ffoonndduu..  NNaakknnaaddaa  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  ddnneevvnnoo  ii  

ppllaaććaa  mmjjeesseeččnnoo..  DDaannaa  11..  ttrraavvnnjjaa  22000077..  ggooddiinnee  HHAANNFFAA  jjee  ddoonniijjeellaa  ooddlluukkuu  kkoojjoomm  jjee  DDrruuššttvvoo  iizzuuzzeellaa  oodd  oobbvveezzee  

ppllaaććaannjjaa  nnaakknnaaddee  ddoo  kkrraajjaa  22000077..  ggooddiinnee,,  nnaakkoonn  ččeeggaa  jjee  ddoonniijjeellaa  nnoovvuu  ooddlluukkuu  kkoojjoomm  jjee  DDrruuššttvvoo  iizzuuzzeettoo  oodd  

oobbvveezzee  ppllaaććaannjjaa  nnaakknnaaddee  oodd  11..  ssiijjeeččnnjjaa  ddoo  3311..  oožžuujjkkaa  22000088..  ggooddiinnee..    
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66..  OOssttaallii  pprriihhooddii  oodd  ppoosslloovvaannjjaa    

  
22000088.. 

  

22000077..
    

PPrriihhooddii  oodd  uukkiiddaannjjaa  oobbvveezzaa    110000 119922 

PPrriihhooddii  oodd  IITT  uusslluuggaa    116699 116699 

NNeettoo  ddoobbiitt  oodd  pprrooddaajjee  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa ii oopprreemmee  -- 22 

OOssttaallii  ppoosslloovvnnii  pprriihhooddii    88 1144 

                                                      

  227777 337777 

                                                      

  

PPrriihhooddii  oodd  IITT  uusslluuggaa  oobbuuhhvvaaććaajjuu  pprriihhooddee  rreeaalliizziirraannee  tteemmeelljjeemm  pprruužžaannjjaa  uusslluuggaa  rraaččuunnaallnnee  oobbrraaddee  nneekkiimm  

ččllaannoovviimmaa  ggrruuppee  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  ZZaaggrreebb  ((RRaaiiffffeeiisseenn  IInnvveesstt,,  RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  oossiigguurraavvaajjuuććee  

ddrruuššttvvoo  ii  RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  ddoobbrroovvoolljjnniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoovviimmaa))..    

  

77..  RRaasshhooddii  oodd  ppoosslloovvaannjjaa    

  

  
22000088.. 

  

22000077..
    

    

TTrroošškkoovvii  oossoobblljjaa  77..773344 77..887755 

TTrroošškkoovvii  uusslluuggaa  33..007799 22..004455 

TTrroošškkoovvii  zzaakkuuppaa    11..331177 11..337755 

AAmmoorrttiizzaacciijjaa  880088 669944 

RRaaččuunnoovvooddssttvveennee  uusslluuggee  ii  uusslluuggee  uupprraavvlljjaannjjaa  lljjuuddsskkiimm  

rreessuurrssiimmaa    
887711  771144  

TTrroošškkoovvii  mmaatteerriijjaallaa    775533 446633 

PPoorreezzii  ii  ddoopprriinnoossii    552211 339966 

SSaavvjjeettooddaavvnnee  uusslluuggee    442244 557700 

IITT  uusslluuggee    441133 227700 

OOssttaallii  ttrroošškkoovvii  ppoosslloovvaannjjaa  11..446622 22..113300 

NNeettoo  gguubbiittaakk  oodd  rraasshhooddoovvaannjjaa  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  

oopprreemmee    
--  1111  

OOttppiiss  ppoottrraažžiivvaannjjaa  -- 1122 

                                                      

  1177..338822 1166..555555 

                                                      

TTrroošškkoovvii  oossoobblljjaa  uukklljjuuččuujjuu  330033  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..gg..::  110088  ttiissuuććee  kkuunnaa))  ddeeffiinniirraanniihh  ddoopprriinnoossaa  zzaa  mmiirroovviinnsskkoo  

oossiigguurraannjjee  uuppllaaććeenniihh  iillii  oobbrraaččuunnaattiihh  zzaa  ppllaaććaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoovviimmaa..  DDoopprriinnoossii  ssuu  oobbrraaččuunnaattii  kkaaoo  

ppoossttoottaakk  oodd  bbrruuttoo  ppllaaććee  ddjjeellaattnniikkaa..  KKrraajjeemm  22000088..  ggooddiinnee  DDrruuššttvvoo  jjee  zzaappooššlljjaavvaalloo  2255  ddjjeellaattnniikkaa  ((22000077..  gg..::  2233  

ddjjeellaattnniikkaa))..  

TTaakkoođđeerr,,  ttrroošškkoovvii  oossoobblljjaa  uukklljjuuččuujjuu  11..005577  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..gg..::  11..558811  ttiissuuććaa  kkuunnaa))  bboonnuussaa  ppllaaććeenniihh  iillii  

oobbrraaččuunnaattiihh  zzaa  iissppllaattuu  ččllaannoovviimmaa  UUpprraavvee  ii  ddjjeellaattnniicciimmaa..  NNaakknnaaddee  ččllaannoovviimmaa  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  nniissuu  

iissppllaaććiivvaannee  ttiijjeekkoomm  22000088..  ii  22000077..  ggooddiinnee..    
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88..  NNeettoo  ffiinnaanncciijjsskkii  pprriihhoodd    

  

  
22000088.. 

  

22000077..
    

FFiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii    

PPrriihhooddii  oodd  kkaammaattaa  nnaa  ddeeppoozziittee  uu  bbaannkkaammaa  55..660066 33..114499 

PPrriihhooddii  oodd  kkaammaattaa  nnaa  žžiirroo rraaččuunn    1122 1111 

PPrriihhooddii  oodd  kkaammaattaa  nnaa  dduužžnniiččkkee  vvrriijjeeddnnoossnnee ppaappiirree  44..002233 44..774488 

NNeettoo  ddoobbiitt  oodd  pprrooddaajjee  iinnssttrruummeennaattaa  iisskkaazzaanniihh  ppoo  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  ddoobbiitt  iillii  gguubbiittaakk    

--  dduužžnniiččkkii  vvrriijjeeddnnoossnnii  ppaappiirrii    -- 11..335511 

NNeettoo  ddoobbiitt  oodd  pprreerraaččuunnaavvaannjjaa  mmoonneettaarrnnee  iimmoovviinnee  ii  

mmoonneettaarrnniihh  oobbvveezzaa    
111199  2288  

                                                      

  99..776600 99..228877 

                                                      

FFiinnaanncciijjsskkii  rraasshhooddii      

RRaasshhooddii  oodd  kkaammaattaa  nnaa  bbaannkkoovvnnee  kkrreeddiittee    ((3333)) ((4466)) 

NNeettoo  gguubbiiccii  oodd  rreevvaalloorriizzaacciijjee  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  ppoo  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  ((116655)) ((33..886666)) 

NNeettoo  gguubbiiccii  oodd  pprrooddaajjee  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  

kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa    ((33..003377)) -- 

--  ddeerriivvaattiivvnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa    -- ((6611)) 

    

                                                      

  ((33..223355)) ((33..997733)) 

                                                      

NNeettoo  ffiinnaanncciijjsskkii  pprriihhoodd  66..552255 55..331144 
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99..  PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt    

TTaabblliiccaa  uu  nnaassttaavvkkuu  pprriikkaazzuujjee  uusskkllaađđeennjjee  iizzmmeeđđuu  rraaččuunnoovvooddssttvveennee  ddoobbiittii  ii  ttrroošškkaa  ppoorreezzaa  nnaa  ddoobbiitt::    

  

PPoorreezznnii  rraasshhoodd  pprriizznnaatt uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii ii gguubbiittkkaa
  

22000088..
  

22000077..
    

    

TTeekkuuććii  ppoorreezzii    ((66..998811)) ((99..558833)) 

OOddggoođđeennii  ppoorreezznnii  ((rraasshhoodd))  //  pprriihhoodd  ((886699)) 447799 

                                                      

  ((77..885500)) ((99..110044)) 

                                                      

  

UUsskkllaađđeennjjee  ppoorreezznnoogg  rraasshhooddaa    
22000088.. 

  

22000077..
    

    

DDoobbiitt  pprriijjee  ppoorreezzaa    3399..115500 4455..442244 

                                                      

PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt  ppoo  ssttooppii  oodd 2200%%  ((uu  22000077..::  2200%%)) ((77..883300)) ((99..008855))

PPoorreezznnoo  nneepprriizznnaattii  rraasshhooddii    ((2299)) ((2277))

PPoorreezznnii  ooddbbiiccii    99 88 

                                                      

  ((77..885500)) ((99..110044)) 

                                                      

PPoorreezznnii  rraasshhoodd    ((77..885500)) ((99..110044)) 

                                                      

  %%  %%  

EEffeekkttiivvnnaa  ppoorreezznnaa  ssttooppaa  2200,,0055  2200,,0044  
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1100..  NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa    

  

22000088..  
UUrreeddsskkii  

nnaammjjeeššttaajj 

  

  

  

OOpprreemmaa 
MMoottoorrnnaa  

vvoozziillaa 

  

  

UUllaaggaannjjaa  nnaa  

ttuuđđiimm  

ssrreeddssttvviimmaa  UUkkuuppnnoo 

  uu  ttiiss..  kknn  uu  ttiiss..  kknn   uu  ttiiss..  kknn uu  ttiiss..  kknn    uu  ttiiss..  kknn

        

NNaabbaavvnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt         

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000088..  330066  44..005566  --  222299  44..559911  

PPoovveeććaannjjaa  77  11..000033  3377  --  11..004477  

OOttppiissii  --  -- --  --  --

SSmmaannjjeennjjaa  --  --  -- --  --

                                                                                                                                

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  331133  55..005599  3377  222299  55..663388  

                                                                                                                                

IIsspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii            

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000088..  228877  22..770000  --  222277  33..221144  

TTrrooššaakk  tteekkuuććee  ggooddiinnee  77  559977  44  11  660099  

OOttppiissii    --  -- --  --  --

SSmmaannjjeennjjaa  --  --  -- --  --

                                                                                                                                

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  229944  33..229977  44  222288  33..882222  

                                                                                                                            

KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt            

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000088..  1199  11..335566  --  33  11..337777  

                                                                                                                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  1199  11..776622  3333  11  11..881155  
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1100..  NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  ((nnaassttaavvaakk))    

22000077..  
UUrreeddsskkii  

nnaammjjeeššttaajj 

  

  

  

OOpprreemmaa 
MMoottoorrnnaa  

vvoozziillaa 

  

  

UUllaaggaannjjaa  nnaa  

ttuuđđiimm  

ssrreeddssttvviimmaa  UUkkuuppnnoo 

  uu  ttiiss..  kknn  uu  ttiiss..  kknn   uu  ttiiss..  kknn uu  ttiiss..  kknn    uu  ttiiss..  kknn

        

NNaabbaavvnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt         

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  229922  44..003344  3377  222266  44..558899  

PPoovveeććaannjjaa  1144  776644  --  33  778811  

OOttppiissii  --  ((774422)) --  --  ((774422))

SSmmaannjjeennjjaa  --  --  ((3377)) --  ((3377))

                                                                                                                                

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  330066  44..005566  --  222299  44..559911  

                                                                                                                                

IIsspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii            

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  228800  22..993366  1177  222266  33..445599  

TTrrooššaakk  tteekkuuććee  ggooddiinnee  77  449933  11  11  550022  

OOttppiissii    --  ((772299)) --  --  ((772299))

SSmmaannjjeennjjaa  --  --  ((1188)) --  ((1188))

                                                                                                                                

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  228877  22..770000  --  222277  33..221144  

                                                                                                                            

KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt            

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  1122  11..009988  2200  --  11..113300  

                                                                                                                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  1199  11..335566  --  22  11..337777  
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1111..  NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa    

  

22000088..  SSooffttwwaarree 

    

NNaabbaavvnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt    

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000088..  22..557799  

PPoovveeććaannjjaa  224433  

                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  22..882222  

                            

IIsspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii    

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000088..  22..227733  

TTrrooššaakk  tteekkuuććee  ggooddiinnee  119999  

                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  22..447722  

                            

KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt    

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000088..  330066  

                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  335500  
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1111..  NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  ((nnaassttaavvaakk))    

22000077..  SSooffttwwaarree 

    

NNaabbaavvnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt    

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  22..338899  

PPoovveeććaannjjaa  119900  

                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  22..557799  

                            

IIsspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii    

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  22..008811  

TTrrooššaakk  tteekkuuććee  ggooddiinnee  119922  

                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  22..227733  

                            

KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt    

NNaa  ddaann  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22000077..  330088  

                            

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  330066  
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1122..        FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa    

  22000088..  22000077..  

      

DDuuggoottrraajjnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa      

ZZaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa      

--  jjaammssttvveennii  ppoolloogg,,  ddeennoommiinniirraann  uu  kkuunnaammaa  4466..664444  4433..114422 

--  oossttaallii  jjaammssttvveennii  ppoolloozzii,,  ddeennoommiinniirraannii  uu  eeuurriimmaa  114444  116644  

      

DDuužžnniiččkkii  vvrriijjeeddnnoossnnii  ppaappiirrii  uu  ppoossjjeedduu  ddoo  ddoossppiijjeeććaa      

--  uuvvrršštteennii  dduužžnniiččkkii  vvrriijjeeddnnoossnnii  ppaappiirrii  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee    5511..776699  4433..330066  

                                                      

  9988..555577  4433..330066  

                                                      

KKrraattkkoottrraajjnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa      

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa      

DDuužžnniiččkkii  vvrriijjeeddnnoossnnii  ppaappiirrii::       

--  uuvvrršštteennii  dduužžnniiččkkii  vvrriijjeeddnnoossnnii  ppaappiirrii  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee    55..117733  8811..119988 

--  ttrreezzoorrsskkii  zzaappiissii  MMiinniissttaarrssttvvaa  ffiinnaanncciijjaa    2244..227722  -- 

ZZaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa       

--  kkuunnsskkii  ddeeppoozziittii  uu  bbaannkkaammaa  2222..550000  5500..000000 

                                                      

  5511..994455  113311..119988 

                                                      

  

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee  jjaammssttvveennii  ppoolloogg  uukkuuppnnoogg  iizznnoossaa  4466..664444  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..gg..::  4433..114422  

ttiissuuććee  kkuunnaa  kkoodd  SSoocciieettee  GGeenneerraallee  SSpplliittsskkaa  bbaannkkaa  dd..dd))  ssee  ooddnnoossii  nnaa  oorrooččeennee  ddeeppoozziittee  kkoodd  HHyyppoo  AAllppee--AAddrriiaa  

BBaannkk  dd..dd..,,  sskkrrbbnniiččkkee  bbaannkkee  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa,,  ppoo  pprroossjjeeččnnoojj  kkaammaattnnoojj  ssttooppii  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee  

oodd  66,,8855%%  ggooddiiššnnjjee  ((  uu  22000077..gg..::  44,,3322%%))..  UU  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  oo  oobbvveezznniimm  ii  ddoobbrroovvoolljjnniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  

ffoonnddoovviimmaa,,  jjaammssttvveennii  ppoolloogg  ssee  iizzddvvaajjaa  uu  iizznnoossuu  oodd  11  mmiilliijjuunn  kkuunnaa  zzaa  pprrvviihh  5500..000000  ččllaannoovvaa  ttee  ddooddaattnniihh  11  mmiilliijjuunn  

kkuunnaa  zzaa  ssvvaakkiihh  1100..000000  nnoovviihh  ččllaannoovvaa..  JJaammssttvveennii  ppoolloogg  mmoožžee  ssee  kkoorriissttiittii  zzaa  ppookkrriiććee  nneeoossttvvaarreennoogg  zzaajjaammččeennoogg  

pprriinnoossaa  ččllaannoovviimmaa  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa..  SSrreeddssttvvaa  jjaammssttvveennoogg  ppoollooggaa  ssee  nnee  mmoogguu  zzaalloožžiittii  nniittii  ttaa  ssrreeddssttvvaa  uullaazzee  uu  

sstteeččaajjnnuu  mmaassuu  DDrruuššttvvaa  iillii  bbaannkkee  sskkrrbbnniikkaa..  JJaammssttvveennii  ppoolloozzii  ssuu  ppllaassiirraannii  kkaaoo  kkrraattkkoorrooččnnii  ddeeppoozziittii  ddooppuuššttaajjuuććii  

DDrruuššttvvuu  ddaa  ttaakkoo  mmiinniimmiizziirraa  ttrržžiiššnnii  rriizziikk,,  aallii  pprriirrooddaa  ddeeppoozziittaa  jjee  dduuggoorrooččnnaa..  SSvvaakkoo  ppoovveeććaannjjee  iillii  ssmmaannjjeennjjee  

jjaammssttvveennoogg  ppoollooggaa  ooddoobbrraavvaa  HHAANNFFAA..  

UUpprraavvaa  jjee  rraazzmmoottrriillaa  ddaa  llii  bbii  tteemmeelljjeemm  eevveennttuuaallnnee  nneemmoogguuććnnoossttii  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  ddaa  oossttvvaarrii  mmiinniimmaallaann  pprriinnooss  

zzaajjaammččeenn  ččllaannoovviimmaa  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  mmooggllee  nnaassttaattii  nneepprreeddvviiđđeennee  oobbvveezzee  ii  zzaakklljjuuččiillaa  jjee  nnaa  tteemmeelljjuu  ppoossttoojjeeććiihh  

pprroojjeekkcciijjaa  ddaa  jjee  vvjjeerroojjaattnnoosstt  nneeppoossttiizzaannjjaa  mmiinniimmaallnnoogg  zzaajjaammččeennoogg  pprriinnoossaa  ččllaannoovviimmaa  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  mmaallaa..    
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1122..  FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  ((nnaassttaavvaakk))    
  

OOssttaallii  jjaammssttvveennii  ppoolloozzii  ssee  ooddnnoossee  nnaa  bbeesskkaammaattnnee  ppoollooggee  ddrruuššttvvuu  RRaaiiffffeeiisseenn  LLeeaassiinngg  dd..oo..oo..  zzaa  mmoottoorrnnaa  vvoozziillaa  

kkoojjaa  ssuu  pprreeddmmeettoomm  ppoosslloovvnnoogg  nnaajjmmaa  nnaa  rrookk  oodd  ttrrii  ddoo  ččeettiirrii  ggooddiinnee..    

BBaannkkoovvnnii  ddeeppoozziittii  oobbuuhhvvaaććaajjuu  nneekkoolliikkoo  kkuunnsskkiihh  ddeeppoozziittaa  kkoodd  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  ii  EErrssttee  &&  

SStteeiieerrmmaarrkkiisscchhee  BBaannkk  dd..dd..  DDeeppoozziitt  kkoodd  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  iizznnoossii  22,,55  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa,,  uuzz  ffiikkssnnuu  kkaammaattnnuu  

ssttooppuu  uu  vviissiinnii  33,,55%%  ggooddiiššnnjjee  ii  iissttjjeeččee  uu  ssiijjeeččnnjjuu  22000099..  ggooddiinnee..  TTrrii  ddeeppoozziittaa  kkoodd  EErrssttee  &&  SStteeiieerrmmaarrkkiisscchhee  BBaannkk  

dd..dd..  uukkuuppnnee  vvrriijjeeddnnoossttii  2200  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa,,  nnaa  kkoojjee  ssee  kkaammaattaa  oobbrraaččuunnaavvaa  ppoo  ssttooppii  oodd  77,,1100%%,,  66,,9900%%,,  ooddnnoossnnoo  

66,,6600%%  ddoossppiijjeevvaajjuu  uu  ssiijjeeččnnjjuu,,  lliippnnjjuu,,  ooddnnoossnnoo  rruujjnnuu  22000099..  ggooddiinnee..    

  

KKrraattkkoottrraajjnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  oobbuuhhvvaaććaa  ii  dduužžnniiččkkee  vvrriijjeeddnnoossnnee  ppaappiirree  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee  kkoojjii  kkoottiirraajjuu  nnaa  

ZZaaggrreebbaaččkkoojj  bbuurrzzii::    

  KKuuppoonnsskkaa  

ssttooppaa  
EEffeekkttiivvnnaa  

kkaammaattnnaa  

ssttooppaa 

22000088..  22000077..  

  %%  %%      

OObbvveezznniiccee  ii  ttrreezzoorrsskkii  zzaappiissii  uu  eeuurriimmaa            

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  pprroossiinnaacc  22000088..  66,,887755  --  1111,,113311 

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  vveelljjaaččaa  22001144..  55,,550000  --  66,,558800 

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  vveelljjaaččaa  22001144..  55,,550000  --  66,,558800 

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  RRHHMMFF--TT--995511EE  -- 77,,9955   66,,558800 
  

1144,,996699    

                                                      

    1144..996699  1177..771111 

                                                          

OObbvveezznniiccee  ii  ttrreezzoorrsskkii  zzaappiissii  uu  kkuunnaammaa            

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  vveelljjaaččaa  22001177..  44..775500    11..889900 

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  pprroossiinnaacc  22001155..  55..225500    6611..559977 

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  pprroossiinnaacc  22001155..  55..225500 66..0022 55..117733  6611..559977 

MMiinniissttaarrssttvvoo  ffiinnaanncciijjaa,,  RRHHMMFF--TT--995511AA  
  

77..9955 99..330033  
                                              --  

                                                      

    1144..447766  6633..448877 

                                                          

    2299..444455  8811..119988 
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1133..  OOddggoođđeennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa    

PPrriizznnaattaa  ooddggoođđeennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa    

PPrroommjjeennee  pprriivvrreemmeenniihh  rraazzlliikkaa  ii  eelleemmeennaattaa  ooddggoođđeennee  ppoorreezznnee  iimmoovviinnee  ssuu  kkaakkoo  sslliijjeeddii::    

  

22000088.. 22000077.. 

NNaa  tteerreett  

rraaččuunnaa  ddoobbiittii  

ii  gguubbiittkkaa  

22000088..    

NNaa  tteerreett  

rraaččuunnaa  

ddoobbiittii  ii  

gguubbiittkkaa  

22000077.. 

          

          

FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  

rraaččuunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  ((nneerreeaalliizziirraannii  gguubbiiccii)) 6600 993311 ((887711))  444466 

OOssttaallee  oobbvveezzee  ((rreezzeerrvviirraannjjaa  zzaa  nneeiisskkoorriišštteennee  

ggooddiiššnnjjee  ooddmmoorree))    8800 7788 22  3333 

                                                                                                          

OOddggoođđeennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  114400  11,,000099  ((886699))  447799  

                                                                                                          

  

1144..  PPoottrraažžiivvaannjjaa    

  

  22000088..  22000077..  

      

PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  ppoo  nnaakknnaaddii  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee    44..884400 55..116655 

OObbrraaččuunnaattaa  kkaammaattaa::      

              --  ppoo  dduužžnniiččkkiimm  vvrriijjeeddnnoossnniimm  ppaappiirriimmaa  113399 335577 

              --  ppoo  ddeeppoozziittiimmaa    881133 778822 

              --  ppoo  žžiirroo  rraaččuunnuu  -- 77 

PPoottrraažžiivvaannjjaa  zzaa  pprreeppllaaććeennii  ppoorreezz  nnaa  ddoobbiitt    11..339944 7744 

OOssttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  4400 7744 

                                                      

  77..222266  66..338855  

                                                      



Bilješke uz financijske izvještaje (nastavak) 

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine 

(Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna) 

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.                                             32 

  

1155..  OOssttaallaa  iimmoovviinnaa    

  

  22000088..  22000077..  

      

      

DDaannii  pprreedduujjmmoovvii  ii  ppllaaććeennii  ttrroošškkoovvii  bbuudduuććeegg  rraazzddoobblljjaa    3344  8822  

                                                      

  

1166..    NNoovvaacc  ii  nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii    

  

  22000088..  22000077..  

      

    

SSttaannjjee  nnaa  tteekkuuććeemm  rraaččuunnuu  kkoodd  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  226688  884455  

SSttaannjjee  nnaa  tteekkuuććiimm  rraaččuunniimmaa  kkoodd  ddrruuggiihh  bbaannaakkaa    --  11  

NNoovvaacc  uu  bbllaaggaajjnnii    77  33  

                                                      

  227755  884499  
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1177..  UUppiissaannii  kkaappiittaall    

  

  22000088..  22000077..  

      

      

UUppiissaannii  kkaappiittaall    111100..000000  111100..000000  

                                                      

  

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  oossnnoovvaannoo  jjee  kkaaoo  ddiioonniiččkkoo  ddrruuššttvvoo  

ssaa  ssjjeeddiišštteemm  uu  ZZaaggrreebbuu,,  HHrrvvaattsskkaa..  DDrruuššttvvoo  jjee  uu  110000%%  vvllaassnniiššttvvuu  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  ZZaaggrreebb  ((22000044::  

110000%%))..  KKrraajjnnjjee  mmaattiiččnnoo  ddrruuššttvvoo  jjee  RRaaiiffffeeiisseenn  ZZeennttrraallbbaannkk  OOsstteerrrreeiicchh  AAGG  ((““RRZZBB““)),,  bbaannkkaa  rreeggiissttrriirraannaa  uu  AAuussttrriijjii..  

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee,,  uuppiissaannii  kkaappiittaall  ddrruuššttvvaa  ssee  ssaassttoojjii  oodd  111100..000000  ((22000077..gg..::  111100..000000))  

aauuttoorriizziirraanniihh,,  iizzddaanniihh  ii  uu  ppoottppuunnoossttii  uuppllaaććeenniihh  rreeddoovvnniihh  ddiioonniiccaa,,  uu  uukkuuppnnoojj  uuppiissaannoojj  vvrriijjeeddnnoossttii  oodd  111100..000000  

ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((22000077..gg..::  111100..000000  ttiissuuććaa  kkuunnaa))..  NNoommiinnaallnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt  jjeeddnnee  ddiioonniiccee  iizznnoossii  11..000000  kkuunnaa  ((22000077..gg..::  

11..000000  kkuunnaa))..  RReeddoovvnnii  ddiioonniiččaarrii  iimmaajjuu  pprraavvoo  nnaa  ddiivviiddeenndduu  iizzggllaassaannuu  nnaa  GGllaavvnnoojj  sskkuuppššttiinnii  ii  pprraavvoo  nnaa  jjeeddaann  ggllaass  

ppoo  ddiioonniiccii  uu  GGllaavvnnoojj  sskkuuppššttiinnii..    

DDiivviiddeennddee    

UU  22000088..  ggooddiinnii  jjee  iizz  zzaaddrržžaannee  ddoobbiittii  DDrruuššttvvaa  iissppllaaććeennaa  uukkuuppnnaa  ddiivviiddeennddaa  ppoo  rreeddoovvnnoojj  ddiioonniiccii  uu  iizznnoossuu  445544,,4455  

kkuunnaa  ppoo  ddiioonniiccii,,  ššttoo  uukkuuppnnoo  iizznnoossii  5500  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa..    

  

UUpprraavvlljjaannjjee  kkaappiittaalloomm    

CCiilljjeevvii  DDrruuššttvvaa  kkoodd  uupprraavvlljjaa  kkaappiittaalloomm  ssuu::  

  ooččuuvvaattii  ssppoossoobbnnoosstt  ddrruuššttvvaa  ddaa  nnaassttaavvii  ppoosslloovvaattii  nnaa  pprreettppoossttaavvccii  vvrreemmeennsskkii  nneeooggrraanniiččeennoogg  ppoosslloovvaannjjaa,,  

kkaakkoo  bbii  nnaassttaavviilloo  oossttvvaarriivvaattii  pprriinnooss  vvllaassnniicciimmaa  ii  ppooggooddnnoossttii  zzaa  oossttaallee,,    

  zzaaddoovvoolljjiittii  zzaahhttjjeevvee  zzaa  kkaappiittaallnniimm  zzaahhttjjeevviimmaa,,  uuzz  ššttoo  jjee  vviiššee  mmoogguuććee,,  zzaaddrržžaavvaannjjeemm  ddoobbiittii;;  ii  

  ooddrržžaavvaattii  bbiillaannccuu  ss  zznnaaččaajjnniimm  kkoommppoonneennttaammaa  nnoovvccaa  ii  kkrraattkkoottrraajjnnee  iimmoovviinnee,,  kkaaoo  ii  ss  kkaappiittaalloomm  ii  oossttaalliimm  

uullaaggaannjjiimmaa..  

DDrruuššttvvoo  nneemmaa  uuggoovvoorreenniihh  uuzzeettiihh  zzaajjmmoovvaa  kkoojjii  bbii,,  uu  sslluuččaajjuu  pprroommjjeennee  kkrreeddiittnnoogg  rreejjttiinnggaa,,  rreezzuullttiirraallii  mmaatteerriijjaallnniimm  

nneeggaattiivvnniimm  eeffeekkttiimmaa  nnaa  ffiinnaanncciijjsskkuu  ppoozziicciijjuu  iillii  lliikkvviiddnnoosstt..  NNaaddaalljjee,,  DDrruuššttvvoo  ggeenneerriirraa  ddoovvoolljjnnoo  nnoovvccaa  iizz  ppoosslloovvnniihh  

aakkttiivvnnoossttii  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  oobbvveezzaa  kkaakkoo  oonnee  ddoossppiijjeevvaajjuu..  DDooddaattnnaa  lliikkvviiddnnoosstt,,  aakkoo  jjee  ppoottrreebbnnaa,,  ddoossttuuppnnaa    jjee  kkrroozz  

pprriissttuupp  nnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  ttrržžiiššttaa..  
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1177..  UUppiissaannii  kkaappiittaall  ((nnaassttaavvaakk))    

DDrruuššttvvoo  uupprraavvlljjaa  kkaappiittaalloomm  kkoorriisstteeććii  nneettoo  iimmoovviinnuu  iillii  kkaappiittaall  ii  rreezzeerrvvee..  NNeettoo  vvrriijjeeddnnoosstt  iimmoovviinnee  iillii  kkaappiittaallaa  

uukklljjuuččuujjee  uukkuuppnnuu  iimmoovviinnuu  uummaannjjeennuu  zzaa  uukkuuppnnee  oobbvveezzee  kkoojjee  ssee  ssaassttoojjee  oodd  sslliijjeeddeeććiihh  ssttaavvkkii::    

  

  22000088..  22000077..  

    

    

DDuuggoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa  110000..886622 4455..999988 

NNoovvaacc  ii  nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii    227755 884499 

KKrraattkkoottrraajjnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa iimmoovviinnaa  5511..994455 113311..119988 

PPoottrraažžiivvaannjjaa  77..222266 66..338855 

OOssttaallaa  iimmoovviinnaa  3344 8822 

  ______________  ______________  

UUkkuuppnnaa  iimmoovviinnaa  116600..334422 118844..551122 

MMaannjjee::  uukkuuppnnee  oobbvveezzee   ((33..225544)) ((88..772244)) 

  ______________  ______________  

NNeettoo  iimmoovviinnaa  115577..008888 117755..778888 
                                                    

     

  

1188..  OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa    

  22000088..  22000077..  

      

     

OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa  118811  222299  

OObbvveezzee  pprreemmaa  ffiinnaanncciijjsskkoomm  ssaavvjjeettnniikkuu    227755  227755  

OObbvveezzee  zzaa  ttrroošškkoovvee  pprriibbaavvee  4455  223377  

                                                      

  550011  774411  

                                                      

DDrruuššttvvoo  jjee  22000055..  ggooddiinnee  ss  ffiinnaanncciijjsskkiimm  ssaavvjjeettnniikkoomm  RRaaiiffffeeiisseenn  VVeerrmmööggeennssvveerrwwaallttuunnggssbbaannkk  AAGG  iizz  BBeeččaa  

zzaakklljjuuččiilloo  uuggoovvoorr  oo  pprruužžaannjjuu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  uusslluuggaa..  TTrroošškkoovvee  ssaavvjjeettoovvaannjjaa  ssnnoossii  DDrruuššttvvoo,,  aa  oobbvveezzee  DDrruuššttvvaa  pprreemmaa  

ffiinnaanncciijjsskkoomm  ssaavvjjeettnniikkuu  ssuu  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee  iizznnoossiillee  227755  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..gg..::  227755  ttiissuuććaa  

kkuunnaa))..    
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1199..  OOssttaallee  oobbvveezzee    

  

  22000088..  22000077..  

      

     

UUkkaallkkuulliirraannii  ttrroošškkoovvii  551155  11..222244  

OObbvveezzee  pprreemmaa  HHAANNFFAA--ii  117711  --  

OObbvveezzee  pprreemmaa  zzaappoosslleenniimmaa    11..664433  22..007799  

OObbvveezzee  tteemmeelljjeemm  nneeiisskkoorriišštteenniihh  ggooddiiššnnjjiihh  ooddmmoorraa  ddjjeellaattnniikkaa    440022  339911  

OOssttaallee  oobbvveezzee    2222  33  

                                                      

  22..775533  33..669977  
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2200..  FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  ii  uupprraavvlljjaannjjee  rriizziicciimmaa    

  

UU  oovvoojj  bbiilljjeeššccii  iizznneesseennii  ssuu  ddeettaalljjii  oo  iizzlloožžeennoossttii  DDrruuššttvvaa  rriizziicciimmaa  ii  ooppiissaannee  ssuu  mmeettooddee  kkoojjee  rruukkoovvooddssttvvoo  kkoorriissttii  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  rriizziicciimmaa..  NNaajjzznnaaččaajjnniijjee  vvrrssttee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  rriizziikkaa  kkoojjiimmaa  jjee  DDrruuššttvvoo  iizzlloožžeennoo  ssuu  kkrreeddiittnnii  rriizziikk,,  rriizziikk  

lliikkvviiddnnoossttii  ii  ttrržžiiššnnii  rriizziikk..  TTrržžiiššnnii  rriizziikk  uukklljjuuččuujjee  rriizziikk  pprroommjjeennee  tteeččaajjaa,,  rriizziikk  pprroommjjeennee  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  ii  ccjjeennoovvnnii  

rriizziikk..  

KKrreeddiittnnii  rriizziikk  

KKrreeddiittnnii  rriizziikk  jjee  rriizziikk  pprreessttaannkkaa  oottppllaaććiivvaannjjaa  oobbvveezzee  iillii  ppootteenncciijjaallnnee  oobbvveezzee  ddrruuggee  ssttrraannee  kkoojjoomm  jjee  DDrruuššttvvoo  

iizzvvrrššiilloo  ttrraannssaakkcciijjuu..  IIzzlloožžeennoosstt  DDrruuššttvvaa  kkrreeddiittnnoomm  rriizziikkuu  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  kkoojjaa  pprrooiizzllaazzee  iizz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iinnssttrruummeennaattaa  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraaččuunn  ddoobbiittii  iillii  gguubbiittkkaa  ii  ddeeppoozziittaa  kkoodd  bbaannaakkaa,,  pprrooiizzllaazzii  iizz  ffeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  

iinnssttrruummeennttaa,,  ččiijjaa  jjee  ppoozziittiivvnnaa  vvrriijjeeddnnoossttii  nnaa  ttaajj  ddaann  pprriikkaazzaannaa  uu  bbiillaannccii..  RRiizziikk  mmoogguuććeegg  nneeppllaaććaannjjaa  oobbvveezzaa,,  kkoojjii  

ppoossttoojjii  kkoodd  ppoojjeeddiinniihh  ssttrraannaa  uu  ttrraannssaakkcciijjaammaa  ss  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iinnssttrruummeennttiimmaa  ssaa  pprroommjjeennaammaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  

rraaččuunn  ddoobbiittii  iillii  gguubbiittkkaa,,  ssttaallnnoo  ssee  pprraattii..  PPrriilliikkoomm  pprraaććeennjjaa  kkrreeddiittnnoogg  rriizziikkaa,,  uuzziimmaajjuu  ssee  uu  oobbzziirr  iinnssttrruummeennttii  kkoojjiimmaa  

ssee  ttrrgguujjee  ii  kkoojjii  iimmaajjuu  ppoozziittiivvnnuu  ffeerr  vvrriijjeeddnnoosstt,,  kkaaoo  ii  pprroommjjeennjjiivvoosstt  nnjjiihhoovvee  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii..  

  

NNaa  ddaattuumm  bbiillaannccee,,  kkrreeddiittnnii  rriizziikk  DDrruuššttvvaa  pprrooiizzllaazzii  iizz  iizzlloožžeennoossttii  pprreemmaa  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..,,  mmaattiiččnnoomm  

ddrruuššttvvuu,,  pprreemmaa  HHyyppoo  AAllppee  AAddrriiaa  bbaannkk  dd..dd..,,  bbaannccii  sskkrrbbnniikkuu  MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  ii  RReeppuubblliiccii  HHrrvvaattsskkoojj..  

KKaammaattnnii  rriizziikk  

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  DDrruuššttvvaa  uuggllaavvnnoomm  jjee  kkaammaattoonnoossnnaa,,  ddookk  jjee  vveeććiinnaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  oobbvveezzaa  nneekkaammaattoonnoossnnaa..  

IImmoovviinnaa  ii  oobbvveezzee  ddoossppiijjeevvaajjuu  iillii  iimm  ssee  mmiijjeennjjaajjuu  kkaammaattnnee  ssttooppee  uu  rraazzlliiččiittiimm  rraazzddoobblljjiimmaa  iillii  uu  rraazzlliiččiittiimm  iizznnoossiimmaa..  

SSuukkllaaddnnoo  ttoommee,,  iizzlloožžeennoosstt  DDrruuššttvvaa  rriizziikkuu  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  jjee  lliimmiittiirraannaa  zzbboogg  fflluukkttuuaacciijjaa  uu  

pprreevvllaaddaavvaajjuuććiimm  ttrržžiiššnniimm  kkaammaattnniimm  ssttooppaammaa..  

UU  sslluuččaajjuu  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  kkoojjee  nnoossee  pprroommjjeennjjiivvuu  kkaammaattnnuu  ssttooppuu,,  DDrruuššttvvoo  jjee  ttaakkoođđeerr  iizzlloožžeennoo  bbaazziiččnnoomm  rriizziikkuu  

kkoojjii  pprreeddssttaavvlljjaa  rraazzlliikkuu  uu  kkaarraakktteerriissttiikkaammaa  pprroommjjeennaa  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  rraazzlliiččiittiihh  iinnddeekkssaa  vvaarriijjaabbiillnniihh  ssttooppaa..  

IIzzlloožžeennoosstt  DDrruuššttvvaa  kkaammaattnnoomm  rriizziikkuu  ppoo  ppllaassmmaanniimmaa  kkoodd  bbaannaakkaa  ii  kkaammaattoonnoossnniimm  dduužžnniiččkkiimm  vvrriijjeeddnnoossnniiccaammaa  ss  

ffiikkssnnoomm  kkaammaattnnoomm  ssttooppoomm  iizznnoossii  uukkuuppnnoo  115500..335599  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..::  117744,,334400  ttiissuuććaa  kkuunnaa)),,  ttaakkoo  ddaa  

pprroommjjeennaa  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  nnaa  iizzvvjjeeššttaajjnnii  ddaattuumm  nnee  bbii  uuttjjeeccaallaa  nnaa  ddoobbiitt  ii  gguubbiittaakk..  
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2200..  FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  ii  uupprraavvlljjaannjjee  rriizziicciimmaa  ((nnaassttaavvaakk))    

TTeeččaajjnnii  rriizziikk  

DDrruuššttvvuu  jjee  ddoozzvvoolljjeennoo  uullaaggaannjjee  uu  ffiinnaanncciijjsskkee  iinnssttrruummeennttee,,  ttee  iizzvvrrššaavvaattii  ttrraannssaakkcciijjee  ddeennoommiinniirraannee  uu  vvaalluuttaammaa  

kkoojjee  nniissuu  nnjjeeggoovvaa  ffuunnkkcciioonnaallnnaa  vvaalluuttaa..  SSuukkllaaddnnoo  ttoommee,,  DDrruuššttvvoo  jjee  iizzlloožžeennoo  rriizziikkuu  ddaa  ssee  rreellaattiivvaann  ooddnnooss  nnjjeeggoovvee  

ffuunnkkcciioonnaallnnee  vvaalluuttee  ii  ddrruuggiihh  ssttrraanniihh  vvaalluuttaa  mmoožžee  pprroommiijjeenniittii,,  ššttoo  ććee  iimmaattii  oobbrrnnuuttii  uuttjjeeccaajj  nnaa  vvrriijjeeddnnoosstt  ttooggaa  ddiijjeellaa  

iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  DDrruuššttvvaa  kkoojjii  jjee  ddeennoommiinniirraann  uu  ssttrraannoojj  vvaalluuttii..  IIaakkoo  ssee  uussppjjeeššnnoosstt  ppoosslloovvaannjjaa  DDrruuššttvvaa  vvrreeddnnuujjee  uu  

kkuunnaammaa,,  ddiioo  iimmoovviinnee  DDrruuššttvvaa  jjee  nnoommiinniirraann  uu  eeuurriimmaa,,  ttee  ssuu  zzbboogg  ttooggaa  pprriihhoodd  ii  vvrriijjeeddnnoosstt  DDrruuššttvvaa  iizzlloožžeennii  

uuttjjeeccaajjuu  pprroommjjeennee  tteeččaajjaa..    

IIzzlloožžeennoosstt  DDrruuššttvvaa  tteeččaajjnnoomm  rriizziikkuu  jjee  ppoovveezzaannoo  ss  nnjjeeggoovvoomm  iizzlloožžeennooššććuu  ppoo  dduužžnniiččkkiimm  vvrriijjeeddnnoossnniimm  ppaappiirriimmaa,,    

pprriimmaarrnnoo  nnoommiinniirraanniihh  uu  eeuurriimmaa,,  ii  iizznnoossii  1144..996699  ttiissuuććaa  kkuunnaa  ((uu  22000077..gg..  1177,,771111  ttiissuuććaa  kkuunnaa))..  

  

NNaa  ddaann  bbiillaannccee,,  1188,,4433%%  iinnvveessttiicciijjsskkoogg  ppoorrttffeelljjaa  DDrruuššttvvaa  jjee  bbiilloo  nnoommiinniirraannoo  uu  eeuurriimmaa,,  ttaakkoo  ddaa  bbii  ppoovveeććaannjjee  

vvaalluuttnnoogg  tteeččaajjaa  kkuunnee  uu  ooddnnoossuu  nnaa  eeuurroo  zzaa  jjeeddaann  ppoossttoottnnii  bboodd  ((aapprreecciijjaacciijjaa  kkuunnee))  uuttjjeeccaalloo  nnaa  iinnvveessttiicciijjsskkii  ppoorrttffeelljj  

nnaa  nnaaččiinn  ddaa  bbii  ssee  nnjjeeggoovvaa  vvrriijjeeddnnoosstt  ssnniizziillaa  zzaa  00,,1188%%,,  ooddnnoossnnoo  115500  ttiissuuććaa  kkuunnaa..    

CCjjeennoovvnnii  rriizziikk  

CCjjeennoovvnnii  rriizziikk  jjee  rriizziikk  ddaa  ććee  vvrriijjeeddnnoosstt  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iinnssttrruummeennttaa  fflluukkttuuiirraattii  kkaaoo  rreezzuullttaatt  pprroommjjeennee  ttrržžiiššnniihh  cciijjeennaa,,  

bbiilloo  ppoodd  uuttjjeeccaajjeemm  ffaakkttoorraa  ssppeecciiffiiččnniihh  zzaa  iinnddiivviidduuaallaann  iinnssttrruummeenntt,,  zzaa  iizzddaavvaatteelljjaa  iillii  ssvviihh  ffaakkttoorraa  kkoojjii  uuttjjeeččuu  nnaa  ssvvee  

iinnssttrruummeennttee  kkoojjiimmaa  ssee  ttrrgguujjee  nnaa  ttrržžiiššttuu..  

BBuudduuććii  ddaa  ssee  vveeććiinnaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  DDrruuššttvvaa  vvooddii  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  ss  pprroommjjeennaammaa  uu  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  uu  

rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  ssvvee  pprroommjjeennee  ttrržžiiššnniihh  uuvvjjeettaa  iimmaajjuu  ddiirreekkttaann  uuttjjeeccaajj  nnaa  ddoobbiittkkee  ii  gguubbiittkkee  oodd  iinnssttrruummeennaattaa  

pprriizznnaattiihh  uu  rraaččuunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..    

UUkkoolliikkoo  bbii  nnaa  ttrržžiiššttuu  ddooššlloo  ddoo  ppaaddaa  cciijjeennaa  vvrriijjeeddnnoossnniihh  ppaappiirraa  kkoojjee  DDrruuššttvvoo  iimmaa  uu  ssvvoomm  ppoorrttffeelljjuu  zzaa  11  ppoossttoottnnii  

bboodd,,  vvrriijjeeddnnoosstt  ppoorrttffeelljjaa  vvrriijjeeddnnoossnniihh  ppaappiirraa  ppaallaa  bbii  zzaa  11,,0011%%  iillii  229944  ttiissuuććee  kkuunnaa..  

RRiizziikk  lliikkvviiddnnoossttii  

RRiizziikk  lliikkvviiddnnoossttii,,  ttaakkoođđeerr  ppoozznnaatt  ppoodd  nnaazziivvoomm  rriizziikk  ffiinnaanncciirraannjjaa,,  jjee  rriizziikk  ppootteešškkooććaa  ss  kkoojjiimmaa  ssee  DDrruuššttvvoo  mmoožžee  

ssuuooččiittii  pprriilliikkoomm  pprriibbaavvlljjaannjjaa  ssrreeddssttaavvaa  kkaakkoo  bbii  iissppuunniilloo  pprreeuuzzeettee  oobbvveezzee  ppoovveezzaannee  ss  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iinnssttrruummeennttiimmaa,,  

BBuudduuććii  ddaa  DDrruuššttvvoo  nneemmaa  nniikkaakkvviihh  pprreeuuzzeettiihh  oobbvveezzaa  ppoo  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iinnssttrruummeennttiimmaa,,  oovvaajj  rriizziikk  pprrooiizzllaazzii  ssaammoo  iizz  

ssvvaakkooddnneevvnnoogg  ppoosslloovvaannjjaa  DDrruuššttvvaa..  DDrruuššttvvoo  ppoommnnoo  pprraattii  ssvvoojjee  nnoovvččaannee  pprriilljjeevvee  ii  ooddlljjeevvee  ii  ssttaannjjee  ssvvaakkooddnneevvnnoo  

oobbnnaavvlljjaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssttvvaarrnniimm  kkrreettaannjjiimmaa  ttee  mmjjeesseeččnniimm  pprrooggnnoozzaammaa,,  kkoojjee  ssee  ttaakkoođđeerr  oobbnnaavvlljjaajjuu..    
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2200..  FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  ii  uupprraavvlljjaannjjee  rriizziicciimmaa  ((nnaassttaavvaakk))    

FFeerr  vvrriijjeeddnnoossttii    

FFeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  pprreeddssttaavvlljjaa  iizznnooss  zzaa  kkoojjii  ssee  nneekkaa  iimmoovviinnaa  mmoožžee  rraazzmmiijjeenniittii  iillii  oobbvveezzaa  iizzmmiirriittii  iizzmmeeđđuu  oobbaavviijjeešštteenniihh  

ii  vvoolljjnniihh  ssttrraannaakkaa  uu  uuoobbiiččaajjeenniimm  ttrržžiiššnniimm  uuvvjjeettiimmaa..      

VVeeććiinnaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  DDrruuššttvvaa  ssee  iisskkaazzuujjuu  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee..  FFeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  ssee  

uuggllaavvnnoomm  mmoožžee  ooddrreeddiittii  uunnuuttaarr  pprriihhvvaattlljjiivviihh  ookkvviirraa  pprrooccjjeennee..  VVrriijjeeddnnoosstt  ooddrreeđđeenniihh  oossttaalliihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  

iinnssttrruummeennttaa,,  ppllaassmmaannaa  kkoodd  bbaannaakkaa,,  oobbvveezzaa  ii  uukkaallkkuulliirraanniihh  ttrroošškkoovvaa  pprriibblliižžnnoo  jjee  jjeeddnnaakkaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  zzbboogg  

nneeppoossrreeddnnoogg  ddoossppiijjeeććaa  iillii  kkrraattkkoorrooččnnoossttii  nnaavveeddeenniihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa..  

ZZaa  vveeććiinnuu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  DDrruuššttvvaa,,  kkoottiirraannaa  cciijjeennaa  jjee  ddoossttuuppnnaa..  

NNaajjvvaažžnniijjii  ffiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  DDrruuššttvvaa  kkoojjii  ssee  nnee  vvooddee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  ssuu  nnoovvaacc  ii  eekkvviivvaalleennttii  nnoovvccaa,,  

ppoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa,,  oossttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa,,  dduuggoorrooččnnii  zzaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ttee  oobbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaaččiimmaa  ii  

oossttaallee  oobbvveezzee..  FFeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa,,  zzaajjeeddnnoo  ss  pprriippaaddaajjuuććiimm  kknnjjiiggoovvooddssttvveenniimm  vvrriijjeeddnnoossttiimmaa  

iisskkaazzaanniimmaa  uu  bbiillaannccii  ssuu  kkaakkoo  sslliijjeeddii::    

  KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  

vvrriijjeeddnnoosstt 
FFeerr  

vvrriijjeeddnnoosstt 
KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  

vvrriijjeeddnnoosstt  
FFeerr  

vvrriijjeeddnnoosstt 

  22000088.. 22000088.. 22000077..  22000077.. 

UUllaaggaannjjaa  115500..550022 115511..334411 117744..550044  117744..550044 

PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa  ii  

oossttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa    77..222266 77..222266 66..338855  66..338855 

NNoovvaacc  ii  nnoovvččaannii  eekkvviivvaalleennttii  227755 227755 884499  884499 

OObbvveezzee  pprreemmaa  

ddoobbaavvlljjaaččiimmaa  ii  oossttaallee  

oobbvveezzee    ((550011)) ((550011)) ((774411))  ((774411)) 

OOssttaallee  oobbvveezzee  ((22..775533)) ((22..775533)) ((33..669977))  ((33..669977)) 

  ________________ ________________ ________________  ________________ 

  115544..774499 116622..009966 117777..330000  117777..330000 
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2211..  TTrraannssaakkcciijjee  ss  ppoovveezzaanniimm  oossoobbaammaa    

  

UU  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  oo  oobbvveezznniimm  ii  ddoobbrroovvoolljjnniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoovviimmaa,,  ppoovveezzaanniimm  oossoobbaammaa  DDrruuššttvvaa  ii  

MMiirroovviinnsskkoogg  ffoonnddaa  ssmmaattrraajjuu  ssee  ddiioonniiččaarrii,,  ssuubbjjeekktt  uu  kkoojjeemm  ddiioonniiččaarr  iizzrraavvnnoo  iillii  nneeiizzrraavvnnoo  ppoossjjeedduujjee  vviiššee  oodd  1100%%  

iizzddaanniihh  ddiioonniiccaa,,  ččllaannoovvii  UUpprraavvee  ii  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa,,  nnjjiihhoovvii  nnaajjbblliižžii  ssrrooddnniiccii  ttee  oossttaallii  ppoojjeeddiinnccii  kkoojjii  mmoogguu  

uuttjjeeccaattii  nnaa  ddoonnooššeennjjee  ooddlluukkaa  uu  DDrruuššttvvuu  ii  MMiirroovviinnsskkoomm  ffoonndduu..  

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  oobbvveezznniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoomm  dd..dd..  uu  vvllaassnniiššttvvuu  jjee  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  

AAuussttrriiaa  dd..dd..  ZZaaggrreebb,,  bbaannkkee  rreeggiissttrriirraannee  uu  HHrrvvaattsskkoojj  kkoojjaa  jjee  uu  ppoottppuunnoossttii  uu  vvllaassnniiššttvvuu  RRaaiiffffeeiisseenn  ZZeennttrraallbbaannkk  

OOsstteerrrreeiicchh  AAGG  ((““RRZZBB““)),,  AAuussttrriijjaa..  DDrruuššttvvoo  oobbaavvlljjaa  ssvvee  ppoosslloovvee  ssaa  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..,,  RRaaiiffffeeiisseenn  

ZZeennttrraallbbaannkk  OOsstteerrrreeiicchh  AAGG  ii  oossttaalliimm  ččllaanniiccaammaa  GGrruuppee  ppoo  ttrržžiiššnniimm  cciijjeennaammaa..    

  

aa))  NNaajjzznnaaččaajjnniijjee  ttrraannssaakkcciijjee  ss  nneeppoossrreeddnnoo  ppoovveezzaanniimm  oossoobbaammaa    

DDrruuššttvvoo  jjee  zzaakklljjuuččiilloo  nneekkoolliikkoo  ttrraannssaakkcciijjaa  ss  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  ii  nnjjeezziinniimm  ppoovveezzaanniimm  ssuubbjjeekkttiimmaa..    

DDrruuššttvvoo  vvooddii  tteekkuuććee  rraaččuunnee  kkoodd  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  TTiijjeekkoomm  22000088..  ggooddiinnee,,  DDrruuššttvvoo  jjee  kkoodd  

RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  ddrržžaalloo  ddeeppoozziittee  ii  kkoorriissttiilloo  kkrreeddiittiirraannjjee  ppuutteemm  ddooppuušštteennoogg  pprreekkoorraaččeennjjaa..    

DDrruuššttvvoo  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  ii  oossttaalliimm  ssuubbjjeekkttiimmaa  ggrruuppee  ttaakkoođđeerr  ppllaaććaa  ttrroošškkoovvee  mmaarrkkeettiinnšškkiihh  uusslluuggaa,,  

uusslluuggaa  pprrooddaajjee  ii  oossttaallee  ttrroošškkoovvee..  TTiijjeekkoomm  22000088..  ggooddiinnee,,  DDrruuššttvvoo  jjee  RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoomm  ddrruuššttvvuu  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  ddoobbrroovvoolljjnniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  ffoonnddoovviimmaa  dd..oo..oo..,,  RRaaiiffffeessiieenn  IInnvveessttuu  dd..oo..oo..  ii    RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoomm  

oossiigguurraavvaajjuuććeemm  ddrruuššttvvuu  dd..oo..oo..,,  oovviissnniimm  ddrruuššttvviimmaa  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..,,  pprruužžaalloo  ooddrreeđđeennee  uusslluuggee  

rraaččuunnaallnnee  oobbrraaddee..    

DDrruuššttvvoo  iimmaa  zzaakklljjuuččeenn  uuggoovvoorr  oo  pprruužžaannjjuu  uusslluuggaa  ssaa  ssvvoojjiimm  ffiinnaanncciijjsskkiimm  ssaavvjjeettnniikkoomm  RRaaiiffffeeiisseenn  

VVeerrmmooggeennssvveerrwwaallttuunnggssbbaannkk  AAGG..      

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000088..  ggooddiinnee  DDrruuššttvvoo  jjee  iimmaalloo  ppeett  vvaažžeeććiihh  uuggoovvoorraa  oo  ooppeerraattiivvnnoomm  nnaajjmmuu  mmoottoorrnniihh  vvoozziillaa  

zzaakklljjuuččeenniihh  ss  RRaaiiffffeeiisseenn  LLeeaassiinnggoomm  dd..oo..oo..,,  oovviissnniimm  ddrruuššttvvoomm  RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..    

TTrroošškkoovvii  UUpprraavvee  uukklljjuuččuujjuu  ttrroošškkoovvee  rreeddoovvnnee  ppllaaććee  ii  ttrroošškkoovvee  bboonnuussaa..  KKaakkoo  jjee  oobbjjaavvlljjeennoo  uu  bbiilljjeeššccii  77..,,  ttiijjeekkoomm  

22000088..  ii  22000077..  ggooddiinnee  DDrruuššttvvoo  nniijjee  iissppllaaććiivvaalloo  nnaaggrraaddee  ččllaannoovviimmaa  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa..  
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2211..  TTrraannssaakkcciijjee  ss  ppoovveezzaanniimm  oossoobbaammaa  ((nnaassttaavvaakk))    

bb))    IIzznnoossii  kkoojjii  pprrooiizzllaazzee  iizz  ttrraannssaakkcciijjaa  ss  nneeppoossrreeddnnoo  ppoovveezzaanniimm  oossoobbaammaa  

22000088..  
IImmoovviinnaa  

uu ttiiss.. kknn 
OObbvveezzee  

uu ttiiss.. kknn 
PPrriihhooddii  

uu  ttiiss..  kknn  
RRaasshhooddii  

uu  ttiiss.. kknn 

       

GGllaavvnnii  ddiioonniiččaarr       

RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  22..776699 5544 113333  11..448811 

       

OOssttaallee  ččllaanniiccee  GGrruuppee       

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  ddoobbrroovvoolljjnniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  

ffoonnddoovviimmaa  dd..oo..oo..  -- -- --  -- 

RRaaiiffffeeiisseenn  IInnvveesstt  dd..oo..oo..  -- -- 1199  -- 

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  oossiigguurraavvaajjuuććee  

ddrruuššttvvoo  dd..oo..oo  -- -- 114411   

RRaaiiffffeeiisseenn  VVeerrmmooggeennssvveerrwwaallttuunnggssbbaannkk  AAGG -- 227755 88  11..008833 

RRaaiiffffeeiisseenn  CCoonnssuullttiinngg  dd..oo..oo..  -- 1188 --  33..007700 

RRaaiiffffeeiisseenn  LLeeaassiinngg  dd..oo..oo.. 113333 -- --  113322 

       

KKlljjuuččnnoo  rruukkoovvooddssttvvoo       

KKrraattkkoorrooččnnaa  pprriimmaannjjaa  UUpprraavvee  ((bboonnuussii,,  

ppllaaććee,,  nnaakknnaaddee))  -- 11..113366 --  22..990099 

                                                                                                          

  22..990022 11..448833 330022  88..667755 

                                                                                                          

  

22000077..  
IImmoovviinnaa  

uu ttiiss.. kknn 
OObbvveezzee  

uu ttiiss.. kknn 
PPrriihhooddii  

uu  ttiiss..  kknn  
RRaasshhooddii  

uu ttiiss.. kknn 

       

GGllaavvnnii  ddiioonniiččaarr       

RRaaiiffffeeiisseennbbaannkk  AAuussttrriiaa  dd..dd..  885511 1177 660044  11..665555 

       

OOssttaallee  ččllaanniiccee  GGrruuppee       

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  ddrruuššttvvoo  zzaa  

uupprraavvlljjaannjjee  ddoobbrroovvoolljjnniimm  mmiirroovviinnsskkiimm  

ffoonnddoovviimmaa  dd..oo..oo..  -- -- 2244  -- 

RRaaiiffffeeiisseenn  IInnvveesstt  dd..oo..oo..  -- -- 117722  -- 

RRaaiiffffeeiisseenn  mmiirroovviinnsskkoo  oossiigguurraavvaajjuuććee  

ddrruuššttvvoo  dd..oo..oo  -- -- 1100  -- 

RRaaiiffffeeiisseenn  VVeerrmmooggeennssvveerrwwaallttuunnggssbbaannkk  AAGG -- 227755 --  11..110000 

RRaaiiffffeeiisseenn  CCoonnssuullttiinngg  dd..oo..oo..  5522 117777 --  11..117788 

RRaaiiffffeeiisseenn  LLeeaassiinngg  dd..oo..oo.. 115511 -- --  119911 

KKlljjuuččnnoo  rruukkoovvooddssttvvoo       

KKrraattkkoorrooččnnaa  pprriimmaannjjaa  UUpprraavvee  ((bboonnuussii,,  

ppllaaććee,,  nnaakknnaaddee))  -- 11..445577 --  33..000033 

                                                                                                          

  11..005544 11..992266 881100  77..112277 
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2222..  UUggoovvoorrnnee  ii  ppootteenncciijjaallnnee  oobbvveezzee    

SSlljjeeddeeććaa  ttaabblliiccaa  pprriikkaazzuujjee  uuggoovvoorrnnee  iizznnoossee  kkoojjii  ssee  ooddnnoossee  nnaa  oobbvveezzee  ppoo  nneeooppoozziivvoomm  ooppeerraattiivvnnoomm  nnaajjmmuu::  

  22000088..  22000077..  

      

      

UUggoovvoorrnnee  oobbvveezzee  ss  ddoossppiijjeeććeemm  ddoo  ggooddiinnuu  ddaannaa  11..229933 11..225577 

UUggoovvoorrnnee  oobbvveezzee  ss  ddoossppiijjeeććeemm  oodd  jjeeddnnee  ddoo  ppeett  

ggooddiinnaa  22..880000 33..448800 

                                                      

  44..009933  44..773377  

                                                      

DDrruuššttvvoo  kkoorriissttii  mmoottoorrnnaa  vvoozziillaa  ii  ppoosslloovvnnii  pprroossttoorr  tteemmeelljjeemm  uuggoovvoorraa  oo  ooppeerraattiivvnnoomm  nnaajjmmuu  nnaa  rrookk  oodd  ppeett  ggooddiinnaa..  

OOttppllaattee  nnaajjmmaa  ssuu  iizzvvoorrnnoo  nnoommiinniirraannee  uu  eeuurriimmaa..    
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RRuukkoovvooddssttvvoo  DDrruuššttvvaa    

ČČllaannoovvii  UUpprraavvee  DDrruuššttvvaa  ii  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  ttiijjeekkoomm  ggooddiinnee  ssuu  bbiillii  sslljjeeddeeććii::    

UUpprraavvaa    

DDaammiirr  GGrrbbaavvaacc  ––  pprreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee    

SSrreeććkkoo  ŽŽggaanneecc  ––  ččllaann  UUpprraavvee    

NNaaddzzoorrnnii  ooddbboorr    

BBrraannkkoo  DDeevviićć  ––  pprreeddssjjeeddnniikk  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa    

AAnnttoonn  SSttaarrččeevviićć  ––  zzaammjjeenniikk  pprreeddssjjeeddnniikkaa  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa    

AAnniittaa  MMiimmiiccaa  ––  ččllaanniiccaa  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa    

BBaarrbboorraa  VVoollkkoovvaa  ––  ččllaanniiccaa  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  oodd  1111..  kkoolloovvoozzaa  22000088..    

HHaarraalldd  SSeeiisseennbbaacchheerr  ––  ččllaann  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  ddoo  1111..  kkoolloovvoozzaa  22000088..    

CChhrriissttaa  BBeerrnnbbaacchheerr  ––  ččllaanniiccaa  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  ddoo  1100..  ssttuuddeennoogg  22000088..    

VVeerrnneerr  NNiieeppeell  ––  ččllaann  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  ddoo  1100..  ssttuuddeennoogg  22000088..    

  

  


