
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 15. točke 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga 
(Narodne novine broj 140/05. i 12/12.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na 
sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2022. donosi 
  

UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE  
 

1. Uvod 
 
Burza je dužna Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dostaviti 
godišnje financijske izvještaje u skladu s važećim Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih 
financijskih izvještaja burze. 
 
Ovom Uputom se određuje format, potpisivanje i način dostave istih. 

 
2. Format izvještaja u elektroničkom obliku koji se dostavlja putem reports.hanfa.hr 
 
Izvještaji se u elektroničkom obliku dostavljaju se kao datoteke u XML formatu  skladu s XML 
shemom koja je dostupna na internetskoj stranici Hanfe 
(http://reports.hanfa.hr/Documentation) te obuhvaćaju skup svih financijskih izvještaja koji se 
dostavljaju u okviru godišnjih financijskih izvještaja burze.  
 
Postupak kojim će podatke izvještaja pretvoriti u tako zadani oblik određuje i provodi sama 

burza.  

 

3. Potpisivanje datoteka  

Potpisivanje datoteka koje je burza dužna dostaviti u elektroničkom obliku obavlja se sukladno 

važećoj Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske 

agencije za nadzor financijskih usluga.  

 

4. Dostava izvještaja  

Dostava izvještaja iz ove Upute vrši se izravnim pristupom računalnom sustavu Hanfe u 

sustavu za dostavu podataka u elektroničkom obliku (reports.hanfa.hr). Prijava na računalni 

sustav Hanfe provodi se u skladu s Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava 

za dostavu podataka u elektroničkom obliku.  

Dodatno, dostava izvještaja iz ove Upute vrši se na jedan od sljedećih načina: 

a) putem Elektroničke kontaktne točke Hanfe u elektroničkom obliku 
b) putem pružatelja poštanskih usluga ili  
c) osobnom dostavom. 
 

 

http://reports.hanfa.hr/Documentation
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5. Završno  

Stupanjem na snagu ove Upute prestaje važiti Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih 

financijskih izvještaja burze u elektroničkom obliku od 13. prosinca 2013., KLASA: 011-02/13-

04/67, URBROJ: 326-770-13-2. 

Ova Uputa će se objaviti na internetskoj stranici Hanfe te stupa na snagu 1. siječnja 2023. 

godine.  

KLASA: 011-01/22-01/06 
URBROJ: 326-01-60-61-22-1 
Zagreb, 21. prosinca 2022. 
 
  

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                                                                                   dr. sc. Ante Žigman 


