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Zagrebačka burza d.d. (Segment Redovito tržište) 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) 
 

 
PREDMET:  Obavijest o promjeni poslovnog modela dužničkih vrijednosnih papira iz modela koji se drži 
radi naplate i prodaje u model koji se drži radi naplate. Primjena novog modela i vrednovanje po 
amortiziranom trošku od 01.01.2023. godine – povlaštena informacija 
  
Slatinska banka d.d., Slatina (dalje u tekstu: Banka) objavljuje da je donijela odluku o promjeni poslovnog modela 
dužničkih vrijednosnih papira iz modela koji se drži radi naplate i prodaje te mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu 
sveobuhvatnu dobit u model koji se drži radi naplate, a mjeri po amortiziranom trošku. 

Promjenom poslovnog modela Banka je odobrila i reklasifikaciju portfelja dužničkih vrijednosnih papira koji su 
bili raspoređeni u poslovni model držanja radi prikupljanja novčanih tokova i prodaje u poslovni model držanje 
radi naplate (prikupljanja novčanih tokova) sukladno točki 4.4.1. u sklopu Međunarodnog standarda financijskog 
izvještavanja 9 (MSFI 9): Financijski instrumenti.  

Banka će računovodstveno reklasifikaciju financijskih instrumenata provesti s 1.siječnjem 2023. godine obzirom 
da je to prvi radni dan nakon izvještajnog razdoblja u kojem je došlo do promjene poslovnog modela. 

Izvršena je i provjera postupka promjene poslovnog modela u skladu sa zahtjevima MSFI 9 te su zadovoljeni 
kriteriji za reklasifikaciju dužničkih vrijednosnih papira koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu 
dobit u model dužničkih vrijednosnih papira koji se mjere po amortiziranom trošku.  

Prema financijskim podacima poslovanja od 31. prosinca 2022. godine financijski efekti od promjene poslovnog 
modela sastoje se od smanjenja portfelja dužničkih vrijednosnih papira koji se mjere po fer vrijednosti kroz 
ostalu sveobuhvatnu dobit za 210 milijuna kuna (27,8 mio EUR), uvećanja portfelja vrijednosnih papira koji se 
mjere po amortiziranom trošku za 228,2 milijuna kuna (30,3 mio EUR) te povećanje akumulirane sveobuhvatne 
dobiti u kapitalu i rezervama za 18,2 milijuna kuna (2,4 mio EUR). Navedene promjene će biti vidljive u sljedećem 
izvještajnom razdoblju sa stanjem na dan 31.ožujka 2023. godine. 
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