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IIZZVVJJEEŠŠĆĆEE  PPOOSSLLOOVVOODDSSTTVVAA  ZZAA  TTRREEĆĆEE  TTRROOMMJJEESSEEČČJJEE  22000099..  GGOODDIINNEE  

  

IImmoovviinnaa  BBaannkkee  nnaa  kkrraajjuu  iizzvvjjeeššttaajjnnoogg  rraazzddoobblljjaa  iizznnoossii  11..551166  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa,,  ššttoo  jjee  3300,,33  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  iillii  22%%  

vviiššee  uu  ooddnnoossuu  nnaa  3311..1122..22000088..  ggooddiinnee..  UU  ssttrruukkttuurrii  iimmoovviinnee  nnaajjzzaassttuupplljjeenniijjii  ssuu  kkrreeddiittii  kklliijjeennttiimmaa  ssaa  6611%%  ttee  nnaa  

ddaann  3300..0099..22000099..  ggooddiinnee  iizznnoossee  992200,,55  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa..  GGoottoovviinnaa  ii  ddeeppoozziittii  kkoodd  HHrrvvaattsskkee  nnaarrooddnnee  bbaannkkee  iizznnoossee  

119944  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  ššttoo  ččiinnii  1133%%  uukkuuppnnee  iimmoovviinnee..  DDeeppoozziittii  kkoodd  bbaannkkaarrsskkiihh  iinnssttiittuucciijjaa  ččiinnee  1155%%  iimmoovviinnee  

BBaannkkee..    

KKaappiittaall  ii  rreezzeerrvvee  ssuu  ppoovveeććaannii  zzaa  110033  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  ii  nnaa  ddaann  3300..0099..22000099..  ggooddiinnee  iizznnoossee  227733,,55  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  

ššttoo  jjee  ppoosslljjeeddiiccaa  ddookkaappiittaalliizzaacciijjee  iizzvvrrššeennee  ttiijjeekkoomm  pprrvvoogg  ttrroommjjeesseeččjjaa  22000099..  ggooddiinnee  ttee  zzaaddrržžaannee  ddoobbiittii  

pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee..  

UUkkuuppnnii  ddeeppoozziittii  iizznnoossiillii  ssuu  998888,,44  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa,,  ooddnnoossnnoo  6655%%  iizzvvoorraa  ssrreeddssttaavvaa..    

BBaannkkaa  jjee  uu  ttrreeććeemm  ttrroommjjeesseeččjjuu  22000099..  ggooddiinnee  oossttvvaarriillaa  bbrruuttoo  ddoobbiitt  oodd  33,,99  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa..    

UUkkuuppnnii  pprriihhooddii  oossttvvaarreennii  uu  ttrreeććeemm  ttrroommjjeesseeččjjuu  ppoovveeććaannii  ssuu  uu  ooddnnoossuu  nnaa  iissttoo  rraazzddoobblljjee  pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee  ii  

iizznnoossee  3388,,77  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa..  UU  ssttrruukkttuurrii  pprriihhooddaa  ii  ddaalljjee  ssuu  nnaajjzzaassttuupplljjeenniijjii  kkaammaattnnii  pprriihhooddii  ssaa  7733%%,,  ddookk  ssuu  uu  

22000088..  ggooddiinnii  iimmaallii  uuddjjeell  oodd  7722%%  uu  uukkuuppnniimm  pprriihhooddiimmaa..  TTaakkoođđeerr,,  uu  oovvoomm  rraazzddoobblljjuu  zzaabbiilljjeežžeenn  jjee  zznnaaččaajjaann  

ppoorraasstt  ddoobbiittii  oodd  aakkttiivvoossttii  ttrrggoovvaannjjaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  iissttoo  rraazzddoobblljjee  pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee  ttee  oonnaa  iizznnoossii  44,,22  mmiilliijjuunnaa  

kkuunnaa..  UU  oovvoomm  rraazzddoobblljjuu  ddooššlloo  jjee  ddoo  ssmmaannjjeennjjaa  pprriihhooddaa  oodd  nnaakknnaaddaa  ii  pprroovviizziijjaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  iissttoo  rraazzddoobblljjee  

pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee  zzaa  66%%  ..    

UUkkuuppnnii  ttrroošškkoovvii  oossttvvaarreennii  uu  ttrreeććeemm  ttrroommjjeesseeččjjuu  vveeććii  ssuu  zzaa  33,,66  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  iillii  1100%%  uu  ooddnnoossuu  nnaa  iissttoo  

rraazzddoobblljjee  pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee  ttee  ssuu  uu  22000099..  ggooddiinnii  iizznnoossiillii  3344,,99  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa..  UU  uukkuuppnniimm  ttrroošškkoovviimmaa  BBaannkkee  

nnaajjzznnaaččaajjnniijjii  ssuu  ttrroošškkoovvii  ppoosslloovvaannjjaa  kkoojjii  uu  iizznnoossuu  oodd  1144,,77  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  ssuuddjjeelluujjuu  ss  4422%%  ttee  ssuu  vveeććii  zzaa  99%%,,  

ooddnnoossnnoo  zzaa  11,,22  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  22000088..  ggooddiinnuu..  KKaammaattnnii  ttrroošškkoovvii  uu  22000099..  ggooddiinnii  iizznnoossee  1155,,11  

mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  ššttoo  jjee  zzaa  2233%%,,  ooddnnoossnnoo  22,,88  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  vviiššee  uu  ooddnnoossuu  nnaa  22000088..  ggooddiinnuu  ttee  uu  uukkuuppnniimm  

ttrroošškkoovviimmaa  BBaannkkee  ssuuddjjeelluujjuu  ss  4433%%..  UU  uukkuuppnniimm  ttrroošškkoovviimmaa  BBaannkkee  ppaadd  bbiilljjeežžee  ttrroošškkoovvii  zzaa  nnaakknnaaddee  ii  pprroovviizziijjee  

kkoojjii  uu  ooddnnoossuu  nnaa  22000088..  ggooddiinnuu  bbiilljjeežžee  ppaadd  zzaa  3311%%,,  ooddnnoossnnoo  11,,33  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa  ttee  uu  22000099..  ggooddiinnii  uu  uukkuuppnniimm  

ttrroošškkoovviimmaa  ssuuddjjeelluujjuu  ss  88%%..  UU  ssttrruukkttuurrii  rraaččuunnaa  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  zzaa  ttrreeććee  ttrroommjjeesseeččjjee  nneettoo  pprriihhooddii  oodd  kkaammaattaa  uu  

22000099..  ggooddiinnii  iizznnoossee  1133,,11  mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa,,  ššttoo  jjee  ppoovveeććaannjjee  uu  ooddnnoossuu  nnaa  22000088..  ggooddiinnuu  zzaa  3355%%,,  ooddnnoossnnoo  33,,44  

mmiilliijjuunnaa  kkuunnaa..  

UU  ttrreeććeemm  ttrroommjjeesseeččjjuu  22000099..  ggooddiinnee  KKrreeddiittnnaa  bbaannkkaa  ZZaaggrreebb  dd..dd..  jjee  nnaassttaavviillaa  ss  ppoolliittiikkoomm  ppoobboolljjššaannjjaa  kkvvaalliitteettee  

uusslluuggaa  ttee  ssee  uusslliijjeedd  ddooggaađđaajjaa  uu  ffiinnaanncciijjsskkoomm  ssuussttaavvuu  pprriillaaggoođđaavvaa  pprroommjjeennaammaa  uu  ookkoolliinnii  BBaannkkee  ii  nnaa  ttaajj  nnaaččiinn  

oossiigguurraavvaa  mmoogguuććnnoosstt  mmooddeerrnnoogg,,  kkvvaalliitteettnnoogg,,  bbrrzzoogg  ii  pprrvveennssttvveennoo  eeffiikkaassnnoogg  ppoosslloovvaannjjaa,,  uuzz  iissttoovvrreemmeennoo  

uusskkllaađđiivvaannjjee  ssvvoojjeegg  ppoosslloovvaannjjaa  ss  nnaaddoollaazzeeććiimm  zzaakkoonnsskkiimm  ii  ppooddzzaakkoonnsskkiimm  pprrooppiissiimmaa..  

  

ZZaammjjeenniikk  pprreeddssjjeeddnniiccee  UUpprraavvee  

IIvvaann  DDrrooppuulliićć  

  

ZZaaggrreebb,,  3300..1100..22000099..  


