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Izvješće o uvidu 

Dioničarima banke Hrvatska poštanska banka d.d. 

Uvod 

Obavili smo uvid u priložene nekonsolidirane financijske informacije koje obuhvaćaju nekonsolidirani 
račun dobiti i gubitka i nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti banke Hrvatska poštanska 
banka d.d. („Banka“) za šestomjesečno razdoblje završeno 30. lipnja 2022., opis značajnih 
računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija (zajedno „financijske informacije“). 
Uprava je odgovorna za sastavljanje i prezentiranje tih financijskih informacija u skladu s osnovama za 
sastavljanje opisanima u Bilješci 1 „Osnove za pripremu financijskih informacija“ i računovodstvenim 
politikama opisanima u Bilješci 2 „Značajne računovodstvene politike“. Naša je odgovornost izraziti 
zaključak o tim financijskim informacijama temeljem našeg uvida. 

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 se sastoji od postavljanja upita, prvenstveno osobama odgovornim za financijsku i 
računovodstvenu problematiku te primjenjivanja analitičkih i drugih postupaka uvida. Uvid je značajno 
manji u djelokrugu od revizije obavljene u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i 
posljedično tome nam ne omogućava dobivanje uvjerenja da bismo postati svjesni svih značajnih 
pitanja koja bi se mogla uočiti u reviziji. U skladu s tim, ne izražavamo revizijsko mišljenje. 

Zaključak 

Temeljeno na našem uvidu, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako 
priložene financijske informacije za šestomjesečno razdoblje koje je završilo 30. lipnja 2022. godine 
nisu sastavljene, u svim materijalnim odrednicama, u skladu s osnovama za sastavljanje opisanima u 
Bilješci 1 „Osnove za pripremu financijskih informacija“ i računovodstvenim politikama opisanima u 
Bilješci 2 „Značajne računovodstvene politike“. 

Poseban naglasak - osnova računovodstvenog prikaza i ograničenje distribucije i uporabe 

Bez modificiranja našeg zaključka, skrećemo pozornost na Bilješku 1 „Osnove za pripremu financijskih 

informacija“ i Bilješku 2 „Značajne računovodstvene politike“ koje opisuju osnovu računovodstvenog 

prikaza. Ove financijske informacije pripremljene su u svrhu podrške Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. 

zadovoljavanju uvjeta Hrvatske narodne banke za izračun kapitalnog zahtjeva. Kao rezultat toga, ove 

financijske informacije mogu biti neprikladne za druge svrhe. Naše izvješće namijenjeno je isključivo 

Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. i Hrvatskoj narodnoj banci i ne smije se distribuirati, osim ako to nije 

propisano zakonom, i dati na uporabu trećim stranama. 

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Siniša Dušić 
Heinzelova 70, Zagreb Član Uprave, ovlašteni revizor 
7. studenoga 2022. godine






















































