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1. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA 

Uprava društva Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., podnosi Izvješće 
poslovodstva odnosno Izvješće o stanju Društva i financijske izvještaje za godinu koja 
je završila 31. prosinca 2020. godine. 

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo, dioničko društvo, Hrvatska, Zagreb, 
Gradišćanska ulica 26, OIB 17448125754 (dalje u tekstu: „Društvo“) osnovano je 
12.3.2020., a upisano dana 7.8.2020. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod 
brojem MBS 081322491.  

Osnivač Društva je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3, 
upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080266914, OIB: 84397956623, koji 
je 100% vlasnik Društva. 

Poslovne aktivnosti Društva 

Društvo je ovlašteno temeljem dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 
(HANFA) KLASA: UP/I 974-04/20-03/01, URBROJ: 326-01-22-20-22  od dana 16. srpnja 2020. 
obavljati poslove koje čine predmet poslovanja Društva: 

- isplata mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim 
programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog 
mirovinskog fonda 

- isplata mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim 
programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog 
dobrovoljnog mirovinskog fonda 

- isplata mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim 
programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog 
dobrovoljnog mirovinskog fonda 

- isplata mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo 

- obavljanje i drugih poslova vezano za poslove mirovinskog osiguranja uz prethodno 
odobrenje ili suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 

Pored navedenog, Društvo obavlja i sljedeće poslove: 

- pružanje usluga pokroviteljima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova u okviru 
provedbe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (informativni izračun mirovina, izrada 
nacrta mirovinskih programa, izrada nacrta izvješća, izrada financijskih planova i 
projekcija uz uporabu aktuarske računice i dr.) 

- drugi poslovi koji se obavljaju na temelju ugovora s mirovinskim društvima i drugim 
osobama u skladu sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i propisima 
donesenih na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. 

- Društvom upravlja Uprava Društva od dva člana. Društvo je ustrojilo sljedeće odjele 
koji čine organizacijsku strukturu Društva: Ured Uprave; Odjel marketinga i prodaje; 
Odjel ulaganja imovine i ALM; Odjel administracije i podrške; Aktuarski odjel; Pravna 
podrška unutar koje su organizirani poslovni usklađenosti; Upravljanje rizicima i 
dodatno izdvojeni poslovi/funkcije: Unutarnja revizija i Voditelj informacijske 
sigurnosti. Također, Društvo je izdvojilo i sljedeće poslove: informatička podrška, 
najam virtualne infrastrukture te održavanje virtualne i uredske infrastrukture; 
Računovodstvene i savjetodavne usluge; Održavanje Jupiter Sofware sustava; Održavanje 
računalnog programa “Primera Treasury” i Održavanje specijaliziranog informacijskog 
sustava za potporu poslovnim procesima mirovinskog osiguravajućeg društva.  













Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna;  članovi uprave: Marina Tonžetić, 
Dražen Nimčević i Domagoj Vuković; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2340009–
1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294. 

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, poznat i pod nazivom „Deloitte Global“, pravnu osobu osnovanu prema pravu Ujedinjenog 
Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno „UK private company limited by guarantee“) i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata. DTTL i 
svaki njegov član su pravno odvojeni i samostalni subjekti. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi 
www.deloitte.com/hr/o-nama. 

© 2021. Za informacije, molimo kontaktirajte Deloitte Hrvatska. 

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA  

Dioničarima društva Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Zagreb 

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja  

Mišljenje 

Obavili smo reviziju financijskih izvještaja društva Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Zagreb koji 
obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2020., izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj 
o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tijekovima za tada završenu godinu te bilješke uz financijske
izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika (u nastavku: „financijski izvještaji“).

Prema našem mišljenju, priloženi financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski 
položaj Društva na 31. prosinca 2020. i njegovu financijsku uspješnost te njegove novčane tokove za tada završenu 
godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija („MSFI“). 

Osnova za mišljenje 

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima („MRevS“). Naše 
odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku 
Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za 
profesionalne računovođe („IESBA Kodeks“) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. 
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.  

Ključno revizijsko pitanje 

Ključno revizijsko pitanje je ono pitanje koje je bilo, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu 
reviziju financijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Prilikom provođenja revizije, revizor nije identificirao ključno 
revizorsko pitanje o kojem bi trebalo izvijestiti čitatelje financijskih izvještaja.  

Ostala pitanja 

Društvo je osnovano 12. ožujka 2020. godine te iz tog razloga nema usporednog razdoblja u financijskom izvještaju. 

Deloitte d.o.o. 
ZagrebTower 
Radnička cesta 80 
10 000 Zagreb 
Hrvatska 
OIB: 11686457780 

Tel: +385 (0) 1 2351 900 
Fax: +385 (0) 1 2351 999 
www.deloitte.com/hr



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak) 

Ostale informacije 

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u Godišnje izvješće, ali 
ne uključuju financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.  

Naše mišljenje o financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije. 

U vezi s našom revizijom financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju 
toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim 
saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. U pogledu Izvješća 
poslovodstva Društva koje je uključeno u Godišnje izvješće, obavili smo i postupke propisane Zakonom o 
računovodstvu. Ti postupci uključuju provjeru uključuje li Izvješće poslovodstva potrebne objave navedene u 
članku 21. Zakona o računovodstvu. 

Temeljem provedenih postupaka tijekom naše revizije, u mjeri u kojoj smo bili u mogućnost to procijeniti, 
izvještavamo sljedeće: 
1. Informacije uključene u ostale informacije u skladu su, u svim značajnim odrednicama, s priloženim
financijskim izvještajima.

2. Izvješće poslovodstva Društva za 2020. godinu pripremljeno je, u svim značajnim odrednicama, u skladu
s člankom 21. Zakona o računovodstvu.

Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije 
financijskih izvještaja, nismo ustanovili značajne pogrešne prikaze u ostalim informacijama. 

Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje 

Uprava je odgovorna za sastavljanje financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s MSFI-ima, koje je 
usvojila Europska unija i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje 
sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.  

U sastavljanju financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s 
vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski 
neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti 
poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative 
nego da to učini. 

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo 
Društvo. 



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak) 

Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja 

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza 
uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je 
visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno 
pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se 
značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete 
na osnovi tih financijskih izvještaja.  

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni 
skepticizam tijekom revizije. Mi također:  

• Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza financijskih izvještaja, zbog prijevare ili
pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske
dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik ne otkrivanja značajnog
pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može
uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje
internih kontrola.

• Stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke
koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih
kontrola Društva.

• Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i
povezanih objava koje je stvorila Uprava.

• Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj
neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima,
zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati
značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo
da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog
revizora na povezane objave u financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da
modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma
našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine
s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenoj osnovi.

• Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i
odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže
fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim
djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i onima u vezi sa
značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije. Mi također dajemo
izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u
vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može
razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama. Između
pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ono pitanje koje je
od najveće važnosti u reviziji financijskih izvještaja tekućeg razdoblja i stoga je ključno revizijsko pitanje. Mi
opisujemo to pitanje u našem izvješću neovisnog revizora, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno
objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba priopćiti u našem
izvješću neovisnog revizora jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice priopćavanja
nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog priopćavanja.



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak) 

Ostale obveze izvještavanja propisane Uredbom EU br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Zakonom o reviziji 

Društvo nas je imenovalo revizorom Društva dana 12. veljače 2020. godine za potrebe revizije priloženih financijskih 
izvještaja.  
Potvrđujemo sljedeće: 

• naše revizorsko mišljenje o priloženim financijskim izvještajima dosljedno je s dodatnim izvješćem izdanim
Nadzornom odboru Društvu dana 19. travnja 2021. godine u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 537/2014
Europskog parlamenta i Vijeća;

• prilikom obavljanja revizije nisu pružane nedozvoljene ne revizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU)
br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

Društvu nismo, uz usluge zakonske revizije, pružili druge usluge, osim onih usluga koje su objavljene u Godišnjem 
izvješću. 

Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima 

Na temelju Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za 
reosiguranje (NN 37/16, 36/18, 50/19, 98/20 “Pravilnik”) Uprava Društva izradila je obrasce koji su prikazani u dodatku 
ovim financijskim izvještajima na stranicama od 77 do 80, a sadrže izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o 
financijskom položaju, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tijekovima te bilješke o uskladi. Za ove 
obrasce i pripadajuće bilješke o uskladama odgovara Uprava Društva, te ne predstavljaju sastavni dio financijskih 
izvještaja koji su prikazani na stranicama 11 do 38 već su propisani Pravilnikom. 

Marina Tonžetić 
Direktor i ovlašteni revizor 

19. travnja 2021. godine

Deloitte d.o.o. 
Radnička cesta 80, 
10 000 Zagreb, 
Republika Hrvatska 


















































































