HRVATSKA NARODNA BANKA
�

V

SKRACENI FINANCIJSKI IZVJESTAJI ZA RAZDOBLJE TIJEKOM
GODINE KOJE JE ZAVRSILO 30. LIPNJA 2020.
u skladu sa zahtjevima
Međunarodnoga računovodstvenog standarda 34

SADRŽAJ

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske informacije za razdoblje tijekom godine
Savjetu Hrvatske narodne banke

2

Izvještaj o dobiti ili gubitku

3

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

4

Izvještaj o financijskom položaju

5

Izvještaj o promjenama kapitala

6

Izvještaj o novčanim tokovima

7

Odabrane bilješke uz financijske izvještaje

8

�

Izvješće neovisnog revizora o uvidu u financijske informacije za
razdoblje tijekom godine Savjetu Hrvatske narodne banke
Uvod
Obavili smo uvid u priloženi skraćeni izvještaj o financijskom položaju Hrvatske narodne banke na
dan 30. lipnja 2020. godine te povezane skraćene izvještaj o dobiti ili gubitku, izvještaj o
sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima za tada
završeno šestomjesečno razdoblje i bilješke uz skraćene financijske informacije za razdoblje
tijekom godine (,, skraćene financijske informacije za razdoblje tijekom godine"). Rukovodstvo je
odgovorno za pripremanje i prezentaciju tih skraćenih financijskih informacija za razdoblje
tijekom godine u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 34 „Financijsko
izvještavanje za razdoblja tijekom godine". Naša je odgovornost izraziti zaključak o tim skraćenim
financijskim informacijama za razdoblje tijekom godine temeljen na našem uvidu.

Djelokrug uvida
Obavili smo naš uvid u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane uvida 2410 „Uvid u
financijske informacije međurazdoblja kojeg je obavio neovisni revizor subjekta". Uvid u
financijske informacije za razdoblje tijekom godine se sastoji od postavljanja upita, prvenstveno
osobama odgovornim za financijska i računovodstvena pitanja te primjenjivanja analitičkih i
drugih postupaka uvida. Uvid je značajno manji u djelokrugu od revizije obavljene u skladu s
Međunarodnim revizijskim standardima te nam sukladno tome ne omogućava stjecanje uvjerenja
da bismo postali svjesni svih značajnih pitanja koja bi se mogla uočiti u reviziji. U skladu s tim, ne
izražavamo revizijske mišljenje.

Zaključak
Temeljene na našem uvidu, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo
kako priložene skraćene financijske informacije za razdoblje tijekom godine na 30. lipnja 2020.,
nisu pripremljene, u svim značajnim odrednicama, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim
standardom 34 „Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine".
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31. srpnja 2020.
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Htvatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.

IZVJEŠTAJ O DOBITI ILI GUBITKU
1. 1.-30. 6.
2020.

t. 1.-30. 6.
2019.

291.255
53.096
(54.800)

316.838
86.549
(145.362)

Neto kamatni prihod/(rashod)

289.551

258.025

Prihodi od naknada i provizija
Troškovi naknada i provizija

27.169
(10.976)

49.127
(10.682)

16.193

38.445

108

1.099

30.300

37.961

113.699

75.222

1.952.129

(237.294)

2.927

3.835

2.404.907

177.293

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Kamatni prihodi izračunati metodom efektivne
kamate
Ostali kamatni prihodi
Kamatni rashodi

Bilješka

2
2
3

Neto prihod/(rashod) od naknada i provizija
Neto rezultat od ulaganja metoda udjela
Neto rezultat od financijske imovine po fer
vrijednosti kroz dobit ili gubitak
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Neto rezultat od dužničkih vrijednosnih papira po
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Neto tečajne razlike

5

Ostali prihodi

Prihod/(rashod) od poslovanja
Troškovi poslovanja

6

(204.084)

(185.729)

Umanjenje vrijednosti

7

(9.718)

(776)

Smanjenje/ (povećanje) rezervacija

8

8.796

7.669

25

2.199.901

(1.543)

Dobit ili gubitak

Odabrane bilješke na stranicama od 8. do 32. sastavni su dio ovih skraćenih financijskih izvještaja za razdoblje tijekom godine.

H111atska narodna banka
Skrac'eni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

1. 1.-30. 6.
2020.

1. 1. -30. 6.
2019.

2.199.901

(1.543)

Ostala sveobuhvatna dobit

630.220

1.305.885

Stavke koje su prenesene ili će se naknadno prenijeti u
dobit ili gubitak

630.220

1.305.885

Dužnički vrijednosni papiri po fer vrijednosti kroz
ostalu sveobuhvatnu dobit:

630.220

1.305.885

Dobici/ (gubici) iz ponovnog mjerenja

745.606

1.381.564

(113.699)

(75.222)

(1.687)

(457)

2.830.121

1.304.342

Dobit ili gubitak

(Dobici)/gubici od prodaje preneseni u dobit ili
gubitak
Neto promjene rezervacija za umanjenje vrijednosti
za očekivane kreditne gubitke
Ukupna sveobuhvatna dobit

Bilješka

Odabrane bilješke na stranicama od 8. do 32. sastavni su dio ovih skraćenih financijskih izvještaja za razdoblje tijekom godine.

Hrvatska narodna banka
Skra/eni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Bilješka

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

9
JO
12
13
14
15

21.631.752
9.613.344
25.226.649
4.285.554
7.316.352
34.214.991
9.430.179

7.351.114
15.321.900
39.405.122
1.914.408
11.467.170
14.365.394
9.428.524

16

45.860.912

47.439.374

17
18
19

61.948
25.844
2.513.087
604.284
160. 784.896

59.165
25.736
5.007.400
620.824
152.406.131

20
21

42.309.200
71.662.752
793.253
17.097.314
9.414.397
444.152

38.734.616
74.624.796
5.998.829
6.712.594
9.414.492
687.097

141.721.068

136.172.424

2.500.000
14.363.927
2.199.901

2.500.000
13.733.707

19.063.828

16.233.707

160. 784.896

152.406.131

Imovina

Gotovina i sredstva na tekućim računima kod drugih banaka
Depoziti kod drugih banaka
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Krediti
Obratni repo ugovori
Dužnički vrijednosni papiri po amortiziranom trošku
Sredstva kod Međunarodnoga monetarnog fonda
Dužnički vrijednosni papiri po fer vrijednosti kroz ostalu
sveobuhvatnu dobit
Vlasnički vrijednosni papiri po fer vrijednosti kroz ostalu
sveobuhvatnu dobit - neopoziva odluka
Ulaganja obračunata metodom udjela
Ostala imovina
Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina
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UKUPNO IMOVINA
Obveze

Novčanice i kovani novac u optjecaju
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Repo ugovori
Obveze prema državi i državnim institucijama
Obveze prema Međunarodnome monetarnom fondu
Ostale obveze

22

Ukupno obveze
Kapital

Temeljni kapital
Pričuve
Dobit ili gubitak razdoblja tijekom godine
Ukupno kapital
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE

23
23

Skraćene financijske izvještaje na stranicama od 3. do 32. odobrili su 31. srpnja 2020.

Direktor Direkcije računovodstva:
Madfe.

Odabrane bilješke na stranicama od 8. do 32. sastavni su dio ovih skraćenih financijskih izvještaja za razdoblje tijekom godine.

Hrvatska narodna bonka
Skraćeni jitmncijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je zal'ršilo 30. lipnja 2020.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

(sl'i iznosi izraženi su u
tisućama kww)

Temeljni
kapital

Stanje L siječnja 2019.

2.500.000

Opće
pričuve

10.820.897

Rezerva fer vrijednosti
za dužničke vrijednosne
papire po fer vrijednosti
kroz ostalu
sveobuhvatnu dobit

821.893

Revalorizacljske
pričuve za
nekretnine

328.647

Ukupno
pričuve

Dobit ili
gubitak

razdoblja
tijekom godine

l 1.971.437
(1.543)

1.305,885

kapital

14.471.437

Dobit ili gubitak
Ostala sveobuhvatna dobil

Ukupno

L305.885

(L543)
1.305.885

1.305.885

l.305.885

(1.543)

1.304.342

Stanje 30. lipnja 2019.

2,500,000 10.820.897

2.127.778

328.647 13.277.322

(I.543)

15.775.779

Stanje l. siječnja 2020.

2.500,000

11.635.860

l.751.126

Ukupna sveobuhvatna dobit

346.721

13.733.707

Dobit ili gubitak

16.233.707
2.199.901

2,199.901

Ostala sveobuhvatna dobit

630.220

630.220

Ukupna sveobuhvatna dobit

630.220

630.220

2.199.901

2.830.121

2.381.346

346.721 14.363.927

2.199.901

19.063.828

Stanje 30. lipnja 2020.

2.500.000

I 1.635.860

630.220

Odabrane biljdke na stranicama od 8, dv )2, sastai,ni su dio ol'ih skraćenrli financijskih iziještajc1 za razdoblje lijekom godine.
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Hn,atska narodna banka
Skraćeni financijski iwještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Novčani tok od poslovnih aktivnosti
P rimljene kamate
Plaćene kamate
Primljene naknade i provizije
Plaćene naknade i provizije
Ostali primici
Plaćanje materijalnih, administrativnih i ostalih troškova, usluga i
troškova zaposlenika
Priljevi/(odljevi) na osnovi depozita i obratnih repo ugovora kod
drugih banaka
Priljevi/ (odljevi) na osnovi kredita
Prodaja/ (kupnja) vrijednosnih papira koji se drže radi trgovanja
Prodaja/ (kupnja) deviznih dužničkih vrijednosnih papira
po amortiziranom trošku
Prodaja/ (kupnja) kunskih obveznica RH
po amortiziranom trošku
Prodaja/ (kupnja) vrijednosnih papira koji se mjere po fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Priljevi/ (odljevi) na osnovi ostalih sredstava
Priljevi/(odljevi) na osnovi obveza prema MMF-u
Emisija/ (povlačenje) gotovog novca u optjecaju
Priljevi/(odljevi) na osnovi obveza po repo ugovorima i ostalih
obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama
Priljevi/ (odljevi) na osnovi obveza prema državi i državnim
institucijama
Priljevi/ (odljevi) na osnovi ostalih obveza
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. t . - 30. 6.
2019.

567.750
(76.1 45)
3.588
(9.220)
67.886

498.406
( 1 53.055)
48.863
(10.463)
56.943

(1 80.454)

(1 54.6 1 6)

10.309.434
(2.390.997)
1 4.753.940

( 1 7.834. 1 3 1 )
3
(4.604.642)

(3. 783 . 1 5 7)

(1 . 1 1 4.674)

(1 5.833.360)
2.790.471
4. 1 89
(44)
3 .574.583

1 . 103.440
( 1 08.804)
(50)
4.703 . 1 75

(5.936.5 7 1 )

3.047.700

9.62 1.38 1
652.781
1 4. 1 36.055

8 . 5 1 7.243
293.380
(5, 7 11 .282)

Novčani tok od ulagačkih aktivnosti
Kupnja nekretnina, opreme i nematerijalne imovine
Povrat/(uplata) dijela uplaćenoga kapitala u ESB
Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti

(22.926)
(2.783)
(25.709)

( 1 2. 156)
1 .053
(1 1.1 03)

Novčani tok od financijskih aktivnosti
Uplata raspoređenog viška prihoda u proračun RH
Priljevi/ ( odljevi) na osnovi obveza za najmove
Neto novčani tok od financijskih aktivnosti

( 1 1 7.409)
(1.223)
( 1 1 8.632)

Učinak promjene tečaja - pozitivne/ (negativne) tečajne razlike
- na novac i novčane ekvivalente

290.539

(1 8.505)

Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

1 4.282.253
10. 1 55 . 1 3 8

(5. 7 40.890)
1 2. 278.3 1 7

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

24.437.391

6.537.42 7

Odabrane bilješke na stranicama od 8. do 32. sastavni su dio ovih skraćenih financijskih izvje.lftaja za razdoblje tijekom godine.
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Hn,atska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
ODABRANE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
BILJEŠKA br. 1 - OPĆI PODACI I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
1 . 1 . Subjekt izvještavanja
Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, na Trgu hrvatskih
velikana 3 . Njezin je status utvrđen Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008.,
54/20 1 3 . i 47/2020.).
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci koji je objavljen u "Narodnim
novinama", br. 4 7 od 1 7. travnja 2020. izmijenjene su odredbe Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kojima se
omogućuje uspostava bliske suradnje Europske središnje banke s Hrvatskom narodnom bankom, kao i ulazak
u jedinstveni sanacijski mehanizam, a dodatno se usklađuju odredbe koje stupaju na snagu danom uvođenja
eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske. U području monetarne politike uvode se izmjene koje
imaju za cilj omogućiti korištenje instrumenta koji, zbog postojećih ograničenja u domaćem zakonodavstvu,
dosad nije korišten. To se odnosi na negativne kamatne stope koje su, u praksi središnjih banaka posljednjih
nekoliko godina, postale važan instrument monetarne politike i upravljanja likvidnošću te poticanja novčanog
tržišta. U dijelu sastavljanja financijskih izvještaja Hrvatske narodne banke, ovim Zakonom propisuje se
obvezna primjena Smjernice (EU) 20 1 6/2249 Europske središnje banke od 3. studenoga 2 0 1 6. o pravnom
okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/20 1 6/34)
od 1 . siječnja 202 1 .
Hrvatska narodna banka u vlasništvu je Republike Hrvatske, koja jamči za njezine obveze, a u ostvarivanju
svojeg cilja i u izvršavanju svojih zadataka samostalna je i neovisna. Cilj Hrvatske narodne banke jest održavanje
stabilnosti cijena.
Na temelju Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci skraćene financijske izvještaje donosi Savjet Hrvatske narodne
banke, koji se sastoji od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera Hrvatske
narodne banke.
Članovi su Savjeta Hrvatske narodne banke:
prof. dr. se. Boris Vujčić, guverner
dr. se. Sandra Švaljek, zamjenica guvernera
dr. se. Michael Faulend, viceguverner
Bajan Fras, viceguverner

8

J-I,vatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
-

mr. se. Slavko Tešija, viceguverner
dr. se. Roman Šubić, viceguverner
mr. se. Martina Drvar, viceguvernerka.

1 .2. Računovodstvena osnovica

Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine izrađeni su u skladu s Međunarodnim
računovodstvenim standardom 34, Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine, koji je utvrđen od
Europske komisije i objavljen u službenom listu Europske unije. Skraćeni financijski izvještaji ne uključuju sve
informacije koje se zahtijevaju kao dio cjelovitog seta financijskih izvještaja pripremljenih u skladu s
Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u
službenom listu Europske unije.
Sastavni dio skraćenih financijskih izvještaja jesu odabrane bilješke u kojima se objašnjavaju događaji i
transakcije značajne za razumijevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti Hrvatske narodne banke u
odnosu na godišnje financijske izvještaje za 20 1 9. Priprema skraćenih financijskih izvještaja Hrvatske narodne
banke u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 34 regulirana je odredbama Zakona o
Hrvatskoj narodnoj banci i Zakona o računovodstvu.
1 .3. Primjena izmjena i dopuna standarda i računovodstvenih politika

Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine izrađeni su prema istim računovodstvenim politikama
i načelima priznavanja imovine, obveza, prihoda i rashoda koji su se primjenjivali u izradi posljednjih godišnjih
financijskih izvještaja Hrvatske narodne banke.
U 20 1 9 . i 2020. objavljene su, s obveznom p rimjenom u EU-u za godišnja razdoblja koja počinju od 1 . siječnja
2020., izmjene standarda kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Standard

Službeni list EU-a
SL L 3 1 6, 6. 1 2. 20 1 9.

Izmjene upućivanja na Koncepcijski okvir u Međunarodnim standardima
financijskog izvještavanja (više standarda i tumačenja)
Definicija izraza "značajno":

S1 1 3 1 8, 1 0. 1 2. 201 9 .

MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja (izmjene i dopune)
MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i
pogreške (izmjene i dopune)
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Hrvatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
Službeni list EU-a

Standard
Reforma referentnih kamatnih stopa:

SL 1 2, 1 6. 1 . 2020.

MRS 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (izmjene i dopune)
MSFI 7 - Financijski instrumenti: objavljivanje (izmjene i dopune)
M SFI 9 - Financijski instrumenti (izmjene i dopune)

SL 1 27, 22. 4. 2020.

M SFI 3 - Poslovna spajanja (izmjene i dopune)

Navedeni standardi i tumačenje primijenjeni su u sastavljanju skraćenih financijskih izvještaja za razdoblje
tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020., a njihova primjena nije imala znatnog utjecaja na financijske
izvještaje Hrvatske narodne banke.
1 . 3 . 1 . Standardi i tumačenja utvrđeni u EU-u koji nisu primijenjeni u sastavljanju financijskih izvještaja za
2020.
U izvještajnom razdoblju nije bilo standarda, izmjena i dopuna standarda te njihovih tumačenja s obveznom
primjenom u EU-u koje Hrvatska narodna banka nije primijenila u sastavljanju financijskih izvještaja za 2020.
1 .3 .2. Standardi koji nisu doneseni u EU-u
Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (engl. International Accounting Standards Board - IASB)
objavio je određeni broj novih standarda koji još nisu doneseni u EU-u. Procjenjuje se da njihova primjena neće
imati znatnog utjecaja na pripremu financijskih izvještaja Hrvatske narodne banke.
1 .4. Primjena procjena i prosudba
Pri pripremi ovih financijskih izvještaja rukovodstvo se koristilo određenim prosudbama, procjenama
pretpostavkama koje utječu na primjenu računovodstvenih politika te na objavljene iznose imovine, obveza,
prihoda i rashoda. Te se procjene zasnivaju na najboljim saznanjima rukovodstva o aktualnim događajima i
radnjama, a stvarni se rezultati na kraju mogu razlikovati od tih procjena.
Značajne prosudbe rukovodstva u primjeni računovodstvenih politika te osnovni izvori neizvjesnosti procjena
razlikuju se od onih koji su primijenjeni pri pripremi godišnjih financijskih izvještaja za 2019, s obzirom na to
da se pri pripremi ovih financijskih izvještaja razmatrao i utjecaj pandemije koronavirusa COVID - 1 9 na
financijske izvještaje Hrvatske narodne banke.
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Hrvatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
Hrvatska narodna banka ograničuje izloženost kreditnom riziku ulaganjem međunarodnih pričuva u
visokokvalitetne instrumente s najmanjim stupnjem rizičnosti poput državnih obveznica, obveznica za koje
jamči država, bankovnih obveznica s državnim jamstvom i osiguranih obveznica, u instrumente međunarodnih
financijskih institucija visokoga kreditnog rejtinga te u kolateralizirane i nekolateralizirane depozite.
Kolateralizirani depoziti osigurani su državnim obveznicama iste vrijednosti ili vrijednosti veće od one samog
depozita, a nekolateralizirani depoziti ulažu se samo kod središnjih banaka i međunarodnih financijskih
institucija. Pri određivanju je li došlo do znatnog povećanja kreditnog rizika nakon početnog priznavanja uzet
je u obzir utjecaj pandemije koronavirusa COVID- l 9 na izračun očekivanih kreditnih gubitaka te su u obzir
uzeti svi razumni i pouzdani podaci koji su bili dostupni bez nepotrebnih troškova i truda, a koji mogu utjecati
na kreditni rizik financijskog instrumenta. Financijski instrumenti koji imaju investicijski kreditni rejting
smatraju se financijskim instrumentima niskog kreditnog rizika, a budući da se sredstva međunarodnih pričuva
ulažu kod financijskih institucija i država investicijskoga kreditnog rejtinga pandemija koronavirusa COVID 1 9 nije znatno utjecala na povećanje kreditnog rizika nakon početnog priznavanja.
1 .4. 1 . Mjerenje fer vrijednosti
Fer vrijednost je cijena koja bi se primila za prodanu imovinu ili platila za prenesenu obvezu u uobičajenoj
transakciji između sudionika na tržištu na dan mjerenja (izlazna cijena) .
Tehnike mjerenja koje se primjenjuju pri određivanju fer vrijednosti jesu tržišni, troškovni i dobitni pristup.
Tržišni pristup koristi se cijenama i drugim relevantnim informacijama iz tržišnih transakcija identičnom ili
sličnom imovinom ili obvezama. Troškovni pristup tehnika je vrednovanja kojom se dobiva iznos koji bi bio
potreban u sadašnjem trenutku da bi se zamijenio uslužni kapacitet neke imovine (koji se često naziva i tekućim
troškom zamjene) . Dobitni pristup svodi buduće iznose (npr. novčani tok ili prihode i rashode) na jedan tekući
(tj. diskontirani) iznos.
Hijerarhija fer vrijednosti sastoji se od tri razine podataka koji ulaze u tehnike vrednovanja kojima se mjeri fer
vrijednost:
•

razina 1 - ulazni podaci jesu cijene koje kotiraju na aktivnim tržištima za identičnu imovinu, odnosno
obveze koje su subjektu dostupne na datum mjerenja

•

razina 2 - ulazni podaci jesu ulazni podaci koji nisu cijene koje kotiraju i vidljive su za predmetnu imovinu,
odnosno obvezu, izravno ili neizravno

•

razina 3 - ulazni podaci jesu ulazni podaci o predmetnoj imovini odnosno obvezi koji nisu vidljivi (nije riječ
o dostupnim provjerljivim tržišnim podacima) .
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Hrvatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipuja 2020.
U postupku mjerenja fer vrijednosti primjenjuju se primjerene tehnike mjerenja za koje su dostupni potrebni
podaci, uz maksimalnu upotrebu vidljivih i minimalnu upotrebu ulaznih podataka koji nisu vidljivi na aktivnom
tržištu.
Ako se ulazni podaci za mjerenje fer vrijednosti imovine ili obveza mogu razvrstati u različite razine hijerarhije
fer vrijednosti, tada se mjera fer vrijednosti razvrstava u kategoriju hijerarhije fer vrijednosti kojoj pripada ulazni
podatak najniže razine koji je značajan za mjerenje gledano u cjelini.
Hrvatska narodna banka priznaje reklasifikacije između pojedinih razina fer vrijednosti na kraju izvještajnog
razdoblja u kojemu se dogodila promjena.
l .5. Mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemi.i e koronavirusa COVID-1 9
Zbog globalnog širenja pandemije koronavirusa COVID- 1 9 središnje banke diljem svijeta poduzele su različite
mjere kako bi se pružila ekonomska potpora usmjerena na suočavanje s ekonomskim posljedicama izbijanja
pandemije na pojedince, kućanstva i poduzeća. Kao odgovor na krizu, središnje su banke upotrijebile niz mjera
koje su im bile na raspolaganju: smanjenje kamatnih stopa, odobravanje kredita, programi kupnje imovine i
druge mjere za osiguranje likvidnosti i stabilnosti financijskog sustava.
Hrvatska narodna banka poduzela je niz mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa:
•

Provela je paket mjera monetarne politike radi održavanja povoljnih uvjeta financiranja poduzetnika i
građana. Deviznim intervencijama Hrvatska narodna banka očuvala je stabilnost tečaja.

•

Prilagodila je pristup superviziji poslovanja kreditnih institucija kako bi banke lakše osigurale likvidnost
i time poduprle održavanje gospodarske aktivnosti i očuvanje radnih mjesta.

•

Na području platnog prometa i poslovanja s klijentima banaka izdala je niz preporuka s ciljem olakšanja
poslovanja za građane u ovome kriznom razdoblju.

•

U odnosu na svoje ključne zadaće, zaposlenike, poslovne procese i poslovne prostore Hrvatska
narodna banka provodi mjere koje osiguravaju nesmetano i redovito obavljanje svih ključnih funkcija
središnje banke, ali i kreditnih institucija koje Hrvatska narodna banka nadzire. U cilju zaštite
zaposlenika, kao i zaštite posjetitelja, odnosno prevencije daljnjeg širenja zaraze, Hrvatska narodna
banka poduzela je i sljedeće mjere: držanja fizičke udaljenosti, nošenje zaštitnih maski, izbjegavanje
okupljanja većeg broja ljudi (osobito u zatvorenim prostorima) , pranje/dezinfekcija ruku, mjerenje
temperature te dezinfekcija obuće p ri dolasku na posao na barijerama koje su postavljene na svim
lokacijama.

12

Hroatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
1 .6. Sezonski i ciklički poslovi

U poslovanju Hrvatske narodne banke u razdoblju o kojemu se izvještava nisu postojali sezonski ni ciklički
poslovi. Sve su se aktivnosti obavljale prema predmetu i vremenu realizacije po načelu kontinuiteta na
neograničeno razdoblje.
1 . 7. Funkcijska valuta i valuta prezentiranja

Funkcijska valuta i valuta prezentiranja Hrvatske narodne banke jest kuna. Financijski izvještaji izraženi su u
tisućama kuna.
1 .8. Prihodi i rashodi na osnovi tečajnih razlika

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se u kune prema tečaju važećem na dan transakcije. Stavke
iskazane u stranim valutama ponovo se preračunavaju na datum izvještaja o financijskom položaju primjenom
tečaja važećeg na taj datum. Dobici i gubici nastali preračunavanjem priznaju se u dobit ili gubitak razdoblja u
kojemu su nastali. Preračunavanje se obavlja prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
Prihodi i rashodi nastali pri kupoprodaji deviza uključuju se u realizirane prihode i rashode razdoblja u kojemu
su nastali. Sve ostale tečajne razlike iskazuju se kao nerealizirani dobici ili gubici u razdoblju kada se pojave.
Nemonetarna imovina i obveze u stranim valutama koje su iskazane po povijesnom trošku primjenom tečaja
na datum transakcije ne preračunavaju se ponovo na datum izvještaja o financijskom položaju, tj. tečajne se
razlike ne utvrđuju.
Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke (najznačajnijih valuta) na dan 30. lipnja 2020. iznosili su:
1 U SD = 6, 70762 1 HRK (3 1 . 1 2. 20 1 9.: 6,6499 1 1 HRK; 30. 6. 20 1 9.: 6,495329 HRK)
1 EUR = 7,55881 8 HRK (3 1 . 1 2 . 201 9.: 7,442580 HRK; 30. 6 . 20 1 9.: 7,393 633 HRK)
1 XDR = 9,227674 HRK (3 1. 1 2. 201 9.: 9,227696 HRK; 30. 6. 2 0 1 9.: 9,033487 HRK) .
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Hri,atska narodna banka
Skraćeni financijski iwještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
1 .9. Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina
Preispitivanjem korisnog vijeka uporabe nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine, a kao rezultat
većeg iskustva i novih informacija, u 2020. godini došlo je do promjene računovodstvene procjene korisnog
vijeka trajanja u amortizacijskoj skupini namještaj i oprema, kao što je i prikazano u tablici koja slijedi.
Korisni vijek uporabe nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine:
Naziv amortizacijske skupine
Nekretnine
Računala i računalna infrastruktura
Namieštai i oprema
Motorna vozila
Programska oprema i licenciie

Korisni vijek uporabe
za 2020.
(broi godina uporabe)
20 - 50
5-8
2 - 20
4
2 - 10

Korisni vijek uporabe
za 2019.
(broi godina uporabe)
20 - 50
5-8
4 - 20
4
2 - 10

Rezultat primjene nove procjene korisnog vijeka uporabe unutar amortizacijske skupine namještaj i oprema
jest taj da je trošak amortizacije nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine u izvještajnom
razdoblju veći za 1 45 tisuća kuna od troška koji bi bio priznat da nije došlo do promjene procjene korisnog
vijeka uporabe.
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Hrvatska narodna banka
Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
BILJEŠKA br. 2 - KAMATNI PRIHODI
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
2019.

2.860
9.453
1 0.486
5 .582

7. 7 1 5
12.523
62.258
1.673

Devizni depoziti
Krediti domaćim bankama
Devizni obratni repo ugovori
Devizni vrijednosni papiri po amortiziranom trošku
Obveznice Republike Hrvatske u kunama po amortiziranom
trošku
Vrijednosni papiri po fer vrijednosti
kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Devizni repo ugovori (negativne kamate)
Ostalo

227.327
1 0.639
266

20 1 .398
30.874
397

Ukupno kamatni prihodi izračunati metodom efektivne
kamate
Vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja

291 .255
53 .096

31 6.838

53.096

86.549

344.35 1

403 .387

Ukupno ostali kamatni prihodi
Ukupno kamatni prihodi

24.642

86.549

BILJEŠKA br. 3 - KAMATNI RASHODI
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Devizni repo ugovori
Depoziti državnog proračuna
Devizni depoziti (negativne kamate)
Devizni obratni repo ugovori (negativne kamate)
Ostalo

1. 1. - 30. 6.
2020.

1 . 1. - 30. 6.
20 1 9.

8 .765
3 .220
1 7.244
25.20 1
3 70

54.523
1 . 103
20.620
64.504
4.6 1 2

54.800

1 45 .362

BILJEŠKA br. 4 - NETO REZULTAT OD FINANCIJSKE IMOVINE PO FER VRIJEDNOSTI
KROZ DOBIT I LI GUBITAK
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Neto rezultat kupoprodaje i promjena fer vrijednosti vrijednosnih
papira namijenjenih trgovanju
Neto rezultat od sredstava povjerenih na upravljanje međunarodnim
financijskim institucijama
Neto rezultat revalorizacije plemenitih metala

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
20 1 9.

8.437

1 4.904

2 1 .082
781

22.772
285

30.300

3 7.96 1
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Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
BILJEŠKA br. 5 - NETO TEČAJNE RAZLIKE
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Neto nerealizirane tečajne razlike
Neto realizirane tečajne razlike

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
2019.

1.93 1 .235
20.894

(262.336)
25.042

1.952.129

(23 7.294)

Najveći utjecaj na neto tečajne razlike u izvještajnom razdoblju imao je rast tečaja EUR/HRK {1 ,56%) te rast
tečaja USD/HRK (0,87%) u prvom polugodištu 2020.

BILJEŠKA br. 6 - TROŠKOVI POSLOVANJA

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Troškovi za zaposlenike (bilješka br. 6.a)
Materijalni i administrativni troškovi i usluge
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca kuna
Troškovi amortizacije

1. L - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
2019.

99.424
49.270
34.076
2 1.3 1 4

90. 1 97
45.338
32.965
1 7.229

204.084

185. 729

U sklopu materijalnih i administrativnih troškova i usluga iskazani su troškovi održavanja zgrada i druge
materijalne imovine, režijski troškovi, troškovi održavanja mrežnih programa, troškovi uredskog materijala,
troškovi sitnog inventara, troškovi stručnog usavršavanja te drugi tekući troškovi. Troškovi najamnina koji se
odnose na kratkoročne najmove, odnosno najmove imovine niske vrijednosti na dan 30. lipnja 2020. iznosili
su 946 tisuća kuna (30. lipnja 20 1 9 . : 655 tisuća kuna) .
Troškovi amortizacije imovine s pravom uporabe na dan 30. lipnja 2020. iznose 1 .4 1 5 tisuća kuna (30. lipnja
20 1 9.: 73 tisuće kuna) i iskazuju se u okviru Troškova amortizacije. Imovina s pravom uporabe amortizira se
primjenom linearne metode, od datuma početka najma do kraja njezina korisnog vijeka uporabe ili do kraja
razdoblja najma, ovisno o tome koji je datum raniji.
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Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
a) Troškovi za zaposlenike

(1wi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Neto plaće
Doprinosi iz plaća i na plaće
Porezi i prirezi
Ostali troškovi za zaposlenike

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
2019.

5 1 .005
26.81 7
1 1 .2 1 2
1 0.390

44.723
23.932
9.629
1 1.9 1 3

99.424

90.197

Prosječan broj zaposlenika u izvještajnom razdoblju 2020. bio je 686 (20 1 9.: 665) . Ukupni troškovi za
zaposlenike na dan 30. lipnja 2020. iznose 99.424 tisuće kuna, od čega se iznos od 1 6. 1 87 tisuća kuna odnosi
na doprinose za mirovinsko osiguranje (na dan 30. lipnja 20 1 9.: 90. 1 97 tisuća kuna, od čega se 14.9 1 0 tisuća
kuna odnosilo na doprinose za mirovinsko osiguranje) .
BILJEŠKA br. 7 - UMANJENJE VRIJEDNOSTI
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Nova umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke prema
MSFI-ju 9
Poništenja umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke prema
MSFI-ju 9

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
2019.

25.086

17.2 1 7

(15.368)

(16.44 1 )

9.71 8

7 76

U izvještajnom razdoblju nije bilo naplate po financijskoj imovini koja se nalazi u razini 3 (engl. stage) kreditne
kvalitete financijskih instrumenata. Kretanja u rezervacijama za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne
gubitke tijekom godine prikazana su u bilješci 27.

BILJEŠKA br. 8 - (SMANJENJE)/POVEĆANJE REZERVACIJA
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

1. 1. - 30. 6.
2020.

1. 1. - 30. 6.
2019.

(8.796)

(7.669)

(8.796)

(7.669)

Rezervacije za rizike i troškove

Ukinute rezervacije
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Hrvatska narodna banka
Skraćeni financijski iwještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
BILJEŠKA br. 9 - GOTOVINA I SREDSTVA NA TEKUĆIM RAČUNIMA KOD DRUGIH BANAKA

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Novac u blagajni HNB-a
Devizna efektiva u trezoru HNB-a
Sredstva na tekućim računima kod stranih banaka
Sredstva na računu HNB-a u sustavu TARGET2

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2 0 1 9.

2.2 1 9
1 7.679.328
3 ,907.4 1 3
42.975

970
2.962.825
4.327.949
59.574

2 1 .63 1 .935

7.35 1.3 1 8

(1 83)

(204)

2 1.63 1.752

7.35 1 . 11 4

Povećanje devizne efektive u trezoru HNB-a za 1 4. 7 1 6.503 tisuće kuna na dan 30. lipnja 2020., u odnosu na
20 1 9 ., rezultat je strateške odluke o povećanju držanja efektive. Ova strateška odluka pridonijela je, među
ostalim, podmirivanju potrebe banaka za gotovinom eura u situaciji izrazito otežane opskrbe u ožujku i travnju
2020.
BILJEŠKA br. 1 O - DEPOZITI KOD DRUGIH BANAKA

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Depoziti kod stranih središnjih banaka
Depoziti kod međunarodnih financijskih institucija
Depoziti kod domaćih poslovnih banaka

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2 0 1 9.

9.482.240
134. 1 72
2.405

1 5. 1 94.343
1 33 .421
2.946

9.6 1 8.8 1 7

1 5.330.710

(5.473)

(8.81 0)

9.6 1 3.344

1 5.321.900

BILJEŠKA br. 1 1 - FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja (bilješka br. 1 1 .a)
Sredstva povjerena na upravljanje međunarodnim financijskim
institucijama (bilješka br. 1 1 .b)
Plemeniti metali

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2 0 1 9.

23.854.339

38.065.903

1 .364.002

1 .33 1.694

8.308

7.525

25.226.649

39.405. 1 22
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Skraćeni financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2020.
a) Vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Vrijednosni papiri nominirani u EUR
Vrijednosni papiri nominirani u USD

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

1 8.5 1 6.024
5.338.3 1 5

32.265.349
5.800.554

23.854.339

38.065.903

Vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja uključuju obračunate kamate u iznosu od 34.22 1 tisuće kuna na
dan 30. lipnja 2020. (3 1. prosinca 20 1 9. : 93.281 tisuća kuna) .

b) Sredstva povjerena na upravljanje međunarodnim financijskim institucijama
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Sredstva povjerena na upravljanje međunarodnim financijskim
institucijama nominirana u U SD

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

1 .364.002

1 .3 3 1 .694

1.364.002

1.331.694

BILJEŠKA br. 12 - KREDITI
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Krediti domaćim bankama
Ostali krediti

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

4.286. 7 1 7
32

1.9 1 4.9 1 4
34

4.286.749

1.914.948

(1. 1 95)

(540)

4.285.554

1.914.408

BILJEŠKA br. 13 - OBRATNI REPO UGOVORI
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Devizni obratni repo ugovori

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

7.3 1 6.630

1 1.467.74 1

7.316.630

11.467.741

(278)

(57 1 )

7.3 1 6.352

1 1.467. 1 70
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BILJEŠKA br. 1 4 - DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Devizni dužnički vrijednosni papiri (bilješka br. 14.a)
Obveznice Republike Hrvatske u kunama (bilješka br. 1 4.b)
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2019.

1 8.409.953
1 5 .827.367

1 4.373 .08 1

34.237.320

1 4.373.081

(22.329)

(7.687)

34.2 1 4.991

1 4.365.394

30. 6. 2020.

3 1 . 1 2. 2019.

1 8.327. 1 45
82.808

1 4.308.359
64.722

1 8.409.953

1 4.373.081

(8.725)

(7.687)

18.401.228

1 4.365.394

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2019.

a) Devizni dužnički vrijednosni papiri

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Devizni dužnički vrijednosni papiri
Obračunate kamate
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

b) Obveznice Republike Hrvatske u kunama

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Obveznice Republike Hrvatske u kunama
Obračunate kamate
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

1 5 . 7 1 2.642
11 4.725

1 5.827.367
(13.604)

1 5.81 3.763

Hrvatska narodna banka s ciljem održavanja likvidnosti i stabilnosti financijskog sustava zbog pandemije
koronavirusa ( COVID- 19) poduzela je niz mjera iz područja monetarne politike, uključujući kupnju obveznica
Republike Hrvatske.
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BILJEŠKA br. 15 - S REDSTVA KOD M EĐUNARODNOGA MONETARNOG FONDA
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Članska kvota
Sredstva u posebnim pravima vučenja (SDR)
Depoziti

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

6.61 9.933
2.805 .455
4.791

6.619.913
2.803.820
4.791

9.430.179

9 .428.524

BILJEŠKA br. 16 - DUŽNIČKI VRIJ EDNOSNI PAPIRI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU
SVEOBUHVATNU DOBIT
Struktura ulaganja u vrijednosne papire po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit jest sljedeća:

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Devizni dužnički vrijednosni papiri
Obračunate kamate

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

45.653.798
207.1 14

47.1 74.201
265.1 73

45.860.912

47 .439.37 4

Rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke za dužničke vrijednosne papire po fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit iznose 10.676 tisuća kuna na dan 30. lipnja 2020. (31 . prosinca
2019.: 1 2.363 tisuće kuna) .

BILJEŠKA br. 1 7 - VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU
SVEOBUHVATNU DOBIT - NEOPOZIVA ODLUKA
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Dionice BIS-a
Dionice SWIFT -a
Uplaćeni kapital ESB-a

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

41.914
80
1 9.954

41 .914
80
1 7.1 71

61.948

59.165

------

Uplaćeni kapital Europske središnje banke - ESB-a (engl. European Centra! Bank

ECB) čini sudjelujući

interes Hrvatske narodne banke u ESB-u. Prema članku 28. Statuta Europskog sustava središnjih banaka ESSB-a (engl. European System of Centra! Banks - ESCB), nacionalne središnje banke - NSB (engl. National

Centra! Bank - NCB) - ESSB-a jedini su upisnici kapitala ESB-a. Upisi kapitala ovise o udjelima koji su
utvrđeni u skladu s člankom 29. Statuta ESSB-a, a koji se prilagođuju svakih pet godina nakon osnivanja ESBa.
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Budući da Republika Hrvatska nije dio europodručja, primjenjuju se prijelazne odredbe članka 4 7. Statuta
ESSB-a, prema kojemu je Hrvatska narodna banka imala obvezu platiti ESB-u 3, 75% iznosa upisanoga kapitala
kao doprinos za pokriće troškova poslovanja ESB-a. Hrvatska narodna banka, kao nacionalna središnja banka
izvan europodručja, nema pravo na primitak odgovarajućeg udjela pri raspodjeli dobiti ESB-a, a nema ni
obvezu pokrića gubitka ESB-a.
Bank of England napustila je Europski sustav središnjih banaka zbog izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske
unije 3 1 . siječnja 2020., a ponderi u ključu za upis kapitala Europske središnje banke, pripisani preostalim
nacionalnim središnjim bankama, prilagođeni su s učinkom od 1 . veljače 2020.

Tablica 1 . Prilagodba ključa za upis kapitala ESB-a od 1 . 2. 2020.

NSB
Nationale Bank van Belgie/
Banoue Nationale de Belgioue
Deutsche Bundesbank
Eesti Pank
Centra! Bank of Ireland
Bank of Greece
Banco de Espafia
Banque de France
Banca d'Italia
Centra! Bank of Cyprus
Latviias Banka
Lietuvos bankas
Banque centrale du Luxembourg
Centra! Bank of Malta
De N ederlandsche Bank
Oesterreichische Nationalbank
Banco de Portugal
Banka Slovenije
Narodna banka Slovenska
Suomen Pankki - Finlands Bank
Ukupno za NSB-e europodručja
6bnrapcKa HapoAHa 6aHKa

(Bulgarian National Bank)
Ceska narodni banka
Danmarks Nationalbank
Hrvatska narodna banka
Magyar N emzeti Bank
Narodowy Bank Polski
Banca Nationala a Romaniei
Sveriges Riksbank
Bank of England
Ukupno za NSB-e izvan
europodruč;a
SVEUKUPNO

Ključ za upis kapitala ESB-a
do 3 1. 1. 2020. (%)

od l. 2 . 2020. (%)

2 ,5280

2,9630

1 8,3670
0, 1 968
1 , 1 754
1 , 7292
8,3391
1 4,206 1
1 1 ,8023
0, 1 503
0,273 1
0,4059
0,2270
0,0732
4,0677
2,0325
1 ,6367
0,3361
0,8004
1 ,2708
69,61 76

2 1 ,4394
0,2291
1 ,3772
2,0 11 7
9,6981
1 6,6 108
1 3,8 1 65
0, 1 750
0,3 1 69
0,4707
0,2679
0,0853
4,7662
2,3804
1 ,9035
0,3 9 1 6
0,93 1 4
1 ,49 3 9
81,3286

0,85 1 1

0,9832

1 ,6 1 72
1 ,4986
0,5673
1 ,3348
5,2068
2,4470
2,5222
14,3374

1,8794
1 , 7591
0,6595
1 ,5488
6,03 3 5
2,8289
2,9790

30,3824

18,6714

100,00

1 00,00

-
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Europska središnja banka održala je iznos upisanoga kapitala u visini 1 0.825 milijuna eura nakon što je Bank
of England napustila Europski sustav središnjih banaka. Udio Bank of England u upisanom kapitalu Europske
središnje banke iznosio je 1 4,3% i preraspoređen je među nacionalnim središnjim bankama europodručja i
preostalim nacionalnim središnjim bankama izvan europodručja. Posljedične, povećao se udio Hrvatske
narodne banke u upisanom kapitalu Europske središnje banke s 0,5673% na 0,6595%, pa je slijedom toga
Hrvatska narodna banka uplatila Europskoj središnjoj banci iznos od 374.274,62 eura u 2020.
Hrvatska narodna banka upisala je kapital E SB-a u iznosu od 7 1.390.92 1 ,62 eura, a uplatila iznos od
2.677. 1 59,56 eura.
BILJEŠKA br. 18 - ULAGANJA OBRAČUNATA METODOM UDJELA

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Ulaganje u Hrvatski novčarski zavod

30. 6. 2020.

31. 12. 2019.

25.844

25.736

25.844

25.736

Ulaganje Hrvatske narodne banke u Hrvatskom novčarskom zavodu čini udio u pridruženom subjektu u sldadu
s MRS-om 28 i evidentira se primjenom metode udjela. Vlasnički udio Hrvatske narodne banke u kapitalu
Hrvatskoga novčarskog zavoda iznosi 42,6%.

BILJEŠKA br. 19 - OSTALA IMOVINA
30. 6. 2020.

3 1. 12. 2019.

Obračunate kamate
Sredstva ostalih sudionika u sustavu TARGET2
Ostala financijska imovina

6.979
1.958. 1 4 1
27.9 1 5

7.9 1 7
4.467.861
27.889

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

1 .993.035
(7.52 4)

4.503.667
(7,526)

Ukupno ostala financijska imovina

1.985.51 1

4.496.141

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja
Numizmatika
Ostala nefinancijska imovina

445.305
9.349
72.922

443. 1 81
9.458
58.620

Ukupno ostala nefinancijska imovina

527.576

511. 259

2.513.087

5.007.400

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Ukupno ostala imovina
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Obračunate kamate obuhvaćaju obračunatu naknadu za neizdvojenu i neodržavanu deviznu obveznu pričuvu
te obračunate negativne kamate koje proizlaze iz negativnih kamatnih stopa na financijske obveze.
U plaćenim troškovima budućeg razdoblja najveći udio imaju unaprijed plaćeni troškovi izrade novčanica i
kovanog novca kuna, koji iznose 406.433 tisuće kuna na dan 30. lipnja 2020. (3 1. prosinca 201 9.: 429.393
tisuće kuna) .

BILJEŠKA br. 20 - NOVČANICE I KOVANI NOVAC U OPTJECAJU
30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2 0 1 9.

Gotov novac stavljen u optjecaj - početno stanje 1 . siječnja
Povećanje/ (smanjenje) gotovog novca u optjecaju tijekom godine

38.73 4.6 1 6
3 .574.584

3 5.046. 1 60
3.688.456

Gotov novac stavljen u optjecaj - ukupno stanje

42.309.200

38.734.61 6

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

BILJEŠKA br. 2 1 - OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Obvezna pričuva u kunama
Devizni računi sudionika u sustavu TARGET2
Ostali primljeni depoziti domaćih banaka
Primljeni depoziti stranih banaka i drugih financijskih institucija
Sredstva izdvojena po nalogu suda

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 2 0 1 9.

1 9.374.367
1.958. 1 4 1
50.059.3 1 1
72
270.86 1

24.890.304
4.467.861
44.993 . 1 53
72
2 73 .406

7 1 .662.752

74.624.796

Na poziciji Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iskazani su i devizni računi sudionika
u sustavu TARGET2. Poslovni događaji vezani uz TARGET2, osim u bilješci br. 2 1 , iskazani su i u bilančnim
pozicijama Gotovina i sredstva na tekućim računima kod drugih banaka (vidi bilješku br. 9) te Ostala imovina
(vidi bilješku br. 1 9) .

BILJEŠKA br. 2 2 - OBVEZE PREMA MEĐUNARODNOME MONETARNOM FONDU
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Mjenice nominirane u kunama
Obveze za neto kumulativnu alokaciju
Ostali računi Međunarodnoga monetarnog fonda

30. 6. 2020.

3 1. 1 2. 201 9 .

6.600.528
2 . 79 7.249
1 6.620

6.600 .6 1 8
2 . 797.255
1 6.61 9

9.4 1 4.397

9.4 1 4.492
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BILJEŠKA br. 23 - KAPITAL
Kapital Hrvatske narodne banke sastoji se od temeljnoga kapitala i pričuva.
Temeljni kapital u iznosu od 2.500.000 tisuća kuna nije prenosiv i ne može služiti kao sredstvo osiguranja.
Pričuve se sastoje od općih i posebnih pričuva. Opće pričuve formiraju se radi pokrića općih rizika poslovanja
Hrvatske narodne banke i njihova visina nije ograničena, a formiraju se u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj
narodnoj banci. Posebne pričuve formiraju se radi pokrića identificiranih gubitaka u skladu s odlukom koju
donosi Savjet Hrvatske narodne banke.

BILJEŠKA br. 24 - POTENCIJALNE I PREUZETE OBVEZE I SUSTAV TREZORSKIH ZALIHA
a) Preuzete obveze za kapitalna ulaganja: Na dan 30. lipnja 2020. Hrvatska narodna banka imala je
preuzetih obveza za kapitalna ulaganja u iznosu od 1 .529 tisuća kuna (3 1. prosinca 201 9.: 3 .754 tisuće
kuna) .
b) Sustav trezorskih zaliha

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Novčanice i kovani novac koji nisu u optjecaju
Zalihe državnih biljega i obrazaca mjenica

c)

30. 6. 2020.

3 1. 1 2 . 2019.

40. 71 0.023
48.405

44.546.507
102.3 1 8

40.758.428

44.648.825

Valutni ugovor o razmjeni s Europskom središnjom bankom

Hrvatska narodna banka ugovorila je s Europskom središnjom bankom (ESB) uspostavljanje linije za valutni
ugovor o razmjeni, tzv. valutni swap (engl. swap line) , koji će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe.
Valutni swap omogućuje razmjenu kuna za eure u iznosu od 2 milijarde eura. Njime će, bude li potrebno, HNB
moći osigurati hrvatskim financijskim institucijama dodatnu likvidnost u eurima, a da se pritom ne koristi
vlastitim međunarodnim pričuvama. Valutni ugovor o razmjeni traje do 3 1 . prosinca 2020., a po potrebi ga je
moguće i produžiti. Valutni swap nije bio aktiviran na datum izvještavanja.
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BILJEŠKA br. 2 5 - OSTVARENI REZULTAT
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Višak/ (manjak) prihoda nad rashodima

1. 1. - 30. 6.
2020.

1 . 1 . - 30. 6.
201 9.

2.1 99.901

(1 .543)

2. 1 99.90 1

( 1. 5 43)

Hrvatska narodna banka ostvarila je višak prihoda nad rashodima u izvještajnom razdoblju u iznosu od
2. 1 99.90 1 tisuće kuna (30. 6. 20 1 9. manjak prihoda nad rashodima iznosio je 1 .543 tisuće kuna). Na ostvareni
rezultat najviše su utjecale nerealizirane neto tečajne razlike, koje su za 2020. pozitivne i iznose 1.93 1 .235
tisuća kuna, a za 20 1 9. su bile negativne i iznosile su 262.336 tisuća kuna (vidi bilješku br. 5) .

BILJEŠKA br. 26 - FER VRIJEDNOST FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA
U postupku mjerenja fer vrijednosti financijske imovine i obveza primjenjuje se tržišni pristup kao tehnika
mjerenja, a u okviru hijerarhijskog pristupa određivanja fer vrijednosti Hrvatska narodna banka primjenjuje
prvu hijerarhijsku razinu vrednovanja (razina 1 ) , što znači da se kao ulaznim veličinama koristi provjerljivim
tržišnim vrijednostima koje su odraz kotacijskih cijena za istu imovinu ili obveze na aktivnom tržištu. Kad
kotacijske cijene nisu dostupne, fer vrijednost izračunava se na osnovi modela priznatih standardom GIPS
(engl. Global bwestment Performance Standards) , a kao ulazni podaci rabe se provjerljive tržišne vrijednosti
(kamatne stope) , što odgovara razini 2 hijerarhije fer vrijednosti. Za vrijednosne papire razine 2 rabi se
standardna formula za izračun cijene iz diskonta (za američke trezorske zapise) ili iz prinosa (za euro
komercijalne zapise) .
U izvještajnom razdoblju nije bilo reklasifikacija između različitih hijerarhijskih razina fer vrijednosti.
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26.1. Financijska imovina i obveze koje se mjere po fer vrijednosti
U sljedećoj tablici prikazana je financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti po razinama hijerarhije fer
vrijednosti.

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Razina 1

30. 6. 2020.
Razina 2

Ukupno

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit
ili gubitak
Devizni vrijednosni papiri koji se drže radi
trgovanja
Državni vrijednosni papiri
Osigurane obveznice
Bankovne obveznice s državnim jamstvom
Ukupno vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja
(bilješka br. 1 1.a)
Sredstva povjerena na upravljanje međunarodnim
financijskim institucijama (bilješka br. 1 1 . b)
Plemeniti metali
Ukupno financijska imovina po fer vrijednosti
kroz dobit ili gubitak

18.673 .262
4 13.016

4.566.860
201.201

23.240. 122
4 13 .0 16
20 1.201

19.086.278

4. 768.061

23.854.339

1 . 364.002

1 .364.002

8.308

8.308

20.458.588

4.768.061

25.226.649

Dužnički vrijednosni papiri po fer vrijednosti
kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Devizni vrijednosni papiri po fer vrijednosti kroz
ostalu sveobuhvatnu dobit
Državni vrijednosni papiri
Osigurane obveznice
Vrijednosni papiri međunarodnih financijskih
institucija
Bankovne obveznice s državnim jamstvom
Ukupno devizni vrijednosni papiri po fer vrijednosti
kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka br. 16)
Ukupno dužnički vrijednosni papiri po fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Sveukupno

66.319.500

4 1.306.834
562.943

4 1.306.834
562.943

3 . 1 17.22 1
8 73.9 14

3 .1 17.221
873.9 14

45.860.912

45.860.912

45.860.912

45.860.912
4. 768.061

71.087.561
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26.1. Financijska imovina i obveze koje se mjere po fer vrijednosti (nastavak)

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Razina 1

3 1. 12. 2019.
Razina 2

Ukupno

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit
ili gubitak
De11izni vrijednosni papiri koji se drže radi
trgovanja
Državni vrijednosni papiri
Osigurane obveznice
Vrijednosni papiri međunarodnih financijskih
institucija
Bankovne obveznice s državnim jamstvom
Ukupno vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja
(bilješka br. 1 1.a)
Sredstva povjerena na upravljanje međunarodnim
financijskim institucijama (bilješka br. 1 1 .b)
Plemeniti metali
Ukupno financijska imovina po fer vrijednosti
kroz dobit ili gubitak

24.949.8 1 8
3 .4 1 6 .440

7.673.427

3 2.623 .245
3 .4 1 6.440

685.3 3 7
677.569

2 1 9.450
443.862

904.787
1.1 2 1 .43 1

29. 729. 1 64

8.336. 739

38.065.903

1 .331.694

1 .331. 694

7.525

7.525

31.068.383

8.336.739

39.405.122

Dužnički vrijednosni papiri po fer vrijednosti
kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Devizni vrijednosni papiri po fer vrijednosti kroz
ostalu sveobuhvatnu dobit
Državni vrijednosni papiri
Osigurane obveznice
Vrijednosni papiri međunarodnih financijskih
institucija
Bankovne obveznice s državnim jamstvom
Ukupno devizni vrijednosni papiri po fer vrijednosti
kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (bilješka br. 1 6)
Ukupno dužnički vrijednosni papiri po fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Sveukupno

43. 1 70.073
657.082

43. 1 70.073
657.082
2.54 1 . 1 75
838.478

232.566

2.541 . 1 75
1.07 1 .044

47.206.808

232.566

47.439.374

47.206.808

232.566

47.439.374

78.275.191

8.569.305

86.844.496
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26.2. Financijska imovina i obveze koje se ne mjere po fer vrijednosti
Usporedba knjigovodstvenih i fer vrijednosti kredita i dužničkih vrijednosnih papira po amortiziranom trošku
prikazana je u sljedećoj tablici.

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Krediti
Devizni dužnički vrijednosni papiri
Obveznice Republike Hrvatske u
kunama

(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Krediti
Devizni dužnički vrijednosni papiri

Razina 1

30. 6. 2020.
Ukupno
Razina 2
tržišna
vrijednost

4.299.507

Knjigovodstvena
vrijednost

1 8.702.804

4.299.507
1 8.702.804

4.285.554
1 8.40 1.228

1 5.677. 1 09

1 5 .677 . 1 09

1 5.81 3.763

Razina 1

3 1. 12. 20 1 9.
Ukupno
Razina 2
tržišna
vrijednost

1 .9 1 2.469
1 4.292.21 7

1.9 1 2.469
1 4.292.21 7

Knjigovodstvena
vrijednost

1 .9 14.408
1 4.365.394

Ulaganja u vlasničke instrumente određena su kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu
sveobuhvatnu dobit i obuhvaćaju ulaganja u dionice BIS -a i SWIFT-a te uplaćeni kapital u ESB-u. U skladu s
dobrom praksom središnjih banaka ova se ulaganja vrednuju po trošku nabave jer nemaju kotiranu tržišnu
cijenu na aktivnom tržištu i njihova se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti. Hrvatska narodna banka
nema namjeru prodavati ova ulaganja u budućnosti.
Sredstva u posebnim pravima vučenja u okviru pozicije Sredstva kod Međunarodnoga monetarnog fonda jesu
kratkoročna imovina i preračunavaju se u kunsku protuvrijednost prema aktualnom tečaju na izvještajni datum
te se stoga knjigovodstvena vrijednost može smatrati njihovom fer vrijednošću. Članska kvota i obveze prema
Međunarodnome monetarnom fondu nemaju ugovorno dospijeće te se zbog svoje prirode smatraju
dugoročnim instrumentima i njihova se fer vrijednost ne može pouzdano procijeniti.
Fer vrijednosti ostale nenavedene financijske imovine i obveza Hrvatske narodne banke približno su jednake
knjigovodstvenim vrijednostima zbog kratkoročnosti instrumenata.
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BILJEŠKA br. 2 7 - REZERVACIJE ZA OČEKIVANE KREDITNE GUBITKE
Sljedeće tablice prikazuju promjene u rezervacijama za očekivane kreditne gubitke:

Promjene u rezervacijama za očekivane kreditne gubitke 1 . 1 . - 30. 6. 2020.
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)

Rezervacije za
očekivane
kreditne gubitke
na dan l.
si'ečn'a 2020.

(Smanjenje)
rezervacija
tijekom
razdoblja

Povećanje
rezervacija
tijekom
razdoblja

204

(292)

271

(2l)

1 83

8.8 1 0

(l 1 . 1 22)

7.785

(3.337)

5.473

Krediti

540

(532)

Ll 87

655

1 . 1 95

Obratni repo ugovori

571

( 747)

454

(293)

278

7.687

(873)

1.91 l

1 .038

8.725

(285)

1 3.889

1 3.604

1 3.604

(2.992)

1 .305

(l .687)

1 0.676

Financijska imovina

Gotovina i sredstva na
tekućim računima kod drugih
banaka
Depoziti kod drugih banaka

Devizni dužnički vrijednosni
papiri po amortiziranom
trošku
Obveznice Republike
Hrvatske u kunama po
amortiziranom trošku
Financijska imovina po fer
vrijednosti kroz ostalu
sveobuhvatnu dobit dužnički instrumenti
Ostala financijska imovina
UKUPNO

1 2.363

7.526

37.701

(6)

(1 6.849)

4

26.806

Neto efekt
(smanjenja)/
povećanja
rezervacija

(2)

9.957

Rezervacije za
očekivane kreditne
gubitke na dan 30.
lipnja 2020.

7.524

47.658

Povećanja i smanjenja rezervacija za očekivane kreditne gubitke preračunavaju se u kune prema tečaju važećem
na datum transakcije, a rezervacije za očekivane kreditne gubitke iskazane u stranim valutama ponovo se
preračunavaju na datum izvještaja o financijskom položaju primjenom tečaja važećeg na taj datum. Ukupno
povećanje rezervacija za očekivane kreditne gubitke u izvještajnom razdoblju iznosi 9.957 tisuća kuna. U
izvještaju o dobiti ili gubitku na poziciji Umanjenja vrijednosti iskazano je povećanje umanjenja vrijednosti za
očekivane kreditne gubitke u iznosu od 9.7 1 8 tisuća kuna (vidi bilješku br. 7), dok su neto negativne tečajne
razlike po stavkama rezervacija za očekivane kreditne gubitke u ukupnom iznosu od 239 tisuća kuna iskazane
na poziciji Neto nerealizirane tečajne razlike (vidi bilješku br. 5) .
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Promjene u rezervacijama za očekivane lcreditne gubitke 1. 1 . - 31. 12. 2019.
(svi iznosi izraženi su u tisućama kuna)
Rezervacije za
očekivane kreditne
Financijska imovina
gubitke na dan 1 .
siječnja 2019.
Gotovina i sredstva na
tekućim računima kod
drugih banaka
Depoziti kod drugih banaka
Krediti
Obratni repo ugovori
Devizni dužnički vrijednosni
papiri po amortiziranom
trošku
Financijska imovina po fer
vrijednosti kroz ostalu
sveobuhvatnu dobit dužnički instrumenti
Ostala financijska imovina
UKUPNO

(Smanjenje)
rezervacija
tijekom
razdoblja

Povećanje
rezervacija
tijekom
razdoblja

Neto efekt
(smanjenja)/
povećanja
rezervacija

Rezervacije za
očekivane kreditne
gubitke na dan 3 L
erosinca 2019.

297

(333)

240

(93 )

204

6.750

(29.2 1 7)

3 1 .277

2.060

8.810

575

(663)

628

(3 5 )

540

1 .079

(5.886)

5.378

(508)

571

84

(L 1 1 2)

8.7 1 5

7.603

7.687

1 1 .712

(2.3 1 7}

2.968

651

1 2363

7.564

28.061

(42)

(39.570)

4

49.2 1 0

(38)

9.640

7.526

37.701

Ukupno povećanje rezervacija za očekivane kreditne gubitke u 20 1 9 . iznosilo je 9.640 tisuća kuna. U izvještaju
o dobiti ili gubitku za 20 1 9. na poziciji Umanjenja vrijednosti iskazano je povećanje umanjenja vrijednosti za
očekivane kreditne gubitke u iznosu od 9 .5 1 9 tisuća kuna, dok su neto negativne tečajne razlike po stavkama
rezervacija za očekivane kreditne gubitke u ukupnom iznosu od 1 2 1 tisuću kuna iskazane na poziciji Neto
nerealizirane tečajne razlike.

BILJEŠKA br. 28 - POVEZANE OSOBE
U izvještajnom razdoblju nije bilo izmjena povezanih osoba u odnosu na one objavljene u posljednjim
financijskim izvještajima Hrvatske narodne banke niti je bilo značajnih promjena u transakcijama s povezanim
osobama osim što je Hrvatska narodna banka počela kupovati državne obveznice Republike Hrvatske (vidi
bilješku br. 1 4b) .

BILJEŠKA br. 29 - DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
Od 1 . srpnja 2020., u skladu s odredbama Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala sklopljenog
između Hrvatskoga novčarskog zavoda d.o.o. i Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Hrvatska narodna
banka upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu kao jedini član društva Hrvatski novčarski zavod
s poslovnim udjelom nominalne vrijednosti 1 7.426.300,00 kuna. Hrvatska narodna banka će, s obzirom na
utvrđenu vrijednost poslovnih udjela i imovine i obveza koje se dijele. zbog razlike u vrijednosti postojećih
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poslovnih udjela i poslovnih udjela i imovine koji se preuzimaju, kao član društva koje se dijeli (Hrvatski
novčarski zavod d.o.o.) isplatiti društvu preuzimatelju (Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.) naknadu u
novcu u iznosu od 1 5.27 1.000,00 kuna. Na datum izvještavanja vlasnički udio Hrvatske narodne banke u
kapitalu Hrvatskoga novčarskog zavoda d.o.o. iznosi 42,6%, a od 1 . srpnja 2020. Hrvatska narodna banka
postala je vlasnikom 1 00% udjela Hrvatskoga novčarskog zavoda d.o.o.
Republika Hrvatska ušla je u europski tečajni mehanizam (ERM II) 1 0. srpnja 2020., što je ključan korak u
procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj. Europska središnja banka donijela je istodobno odluku o
uspostavljanju bliske suradnje s Hrvatskom narodnom bankom, čime je HNB postao dijelom jedinstvenoga
nadzornog mehanizma (SSM) . Od datuma stupanja na snagu odluke Europske središnje banke o bliskoj
suradnji Republika Hrvatska sudjelovat će i u jedinstvenome sanacijskom mehanizmu (SRM) .
Nakon 30. lipnja 2020. nije bilo drugih značajnijih događaja koji bi imali utjecaja na financijske izvještaje
Hrvatske narodne banke.
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