
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

FFiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  

  zzaa  ggooddiinnuu  zzaakklljjuu��nnoo  ss  3311..  pprroossiinncceemm  22000077..  

zzaajjeeddnnoo  ss  IIzzvvjjeešš��eemm  nneeoovviissnnoogg  rreevviizzoorraa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��

��

��

  
ZZaaggrreebb,,  vveelljjaa��aa  22000088..  

  



Sadržaj 

Jadranski naftovod d.d. 

  
  
  
  
  
  

  

  SSttrraanniiccaa  

    

IIzzvvjjeešš��ee  UUpprraavvee  11  

IIzzvvjjeešš��ee  nneeoovviissnnoogg  rreevviizzoorraa    22  

RRaa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa    33  

BBiillaannccaa  44  

IIzzvvjjeeššttaajj  oo  nnoovv��aannoomm  ttookkuu  55  

IIzzvvjjeešš��ee  oo  pprroommjjeennaammaa  vvllaassnnii��kkee  ggllaavvnniiccee    66  

BBiilljjeešškkee  uuzz  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa    77--3333  



Izvješ�e uprave 

 
Jadranski naftovod d.d. 
 

1 

  

SSuukkllaaddnnoo  ZZaakkoonnuu  oo  rraa��uunnoovvooddssttvvuu  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee,,  UUpprraavvaa  jjee  dduužžnnaa  ppoobbrriinnuuttii  ssee  ddaa  zzaa  ssvvaakkuu  ffiinnaanncciijjsskkuu  

ggooddiinnuu  bbuudduu  ssaassttaavvlljjeennaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  uu  sskkllaadduu  ss  MMee��uunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeešš��iivvaannjjaa  

((sskkrraa��eennoo::  ""MMSSFFII""))  kkoojjee  jjee  oobbjjaavviioo  OOddbboorr  zzaa  mmee��uunnaarrooddnnee  rraa��uunnoovvooddssttvveennee  ssttaannddaarrddee,,  kkoojjaa  pprruužžaajjuu  iissttiinniitt  ii  ffeerr  

pprreegglleedd  ssttaannjjaa  uu  JJaaddrraannsskkoomm  nnaaffttoovvoodduu  ddiioonnii��kkoo  ddrruuššttvvoo;;  kkaaoo  ii  nnjjeeggoovvee  rreezzuullttaattee  ppoosslloovvaannjjaa  zzaa  nnaavveeddeennuu  

ggooddiinnuu..  

NNaakkoonn  pprroovveeddbbee  iissppiittiivvaannjjaa,,  UUpprraavvaa  oopprraavvddaannoo  oo��eekkuujjee  ddaa  ��ee  DDrruuššttvvoo  uu  ddoogglleeddnnoo  vvrriijjeemmee  rraassppoollaaggaattii  

ooddggoovvaarraajjuu��iimm  rreessuurrssiimmaa,,  ttee  ssttooggaa  pprrii  ssaassttaavvlljjaannjjuu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  ii  ddaalljjee  uussvvaajjaa  nnaa��eelloo  vvrreemmeennsskkee  

nneeooggrraannii��eennoossttii  ppoosslloovvaannjjaa..  

  

OOddggoovvoorrnnoossttii  UUpprraavvee  pprrii  iizzrraaddii  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  oobbuuhhvvaa��aajjuu  sslljjeeddee��ee::    

��  ooddaabbiirr  ii  ddoosslljjeeddnnuu  pprriimmjjeennuu  pprriikkllaaddnniihh  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa    

��  ddaavvaannjjee  oopprraavvddaanniihh  ii  rraazzbboorriittiihh  pprroossuuddbbii  ii  pprrooccjjeennaa    

��  ppoossttuuppaannjjee  uu  sskkllaadduu  ss  vvaažžee��iimm  rraa��uunnoovvooddssttvveenniimm  ssttaannddaarrddiimmaa,,  uuzz  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  ii  oobbrraazzlloožžeennjjee  ssvviihh  

mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaa��aajjnniihh  ooddssttuuppaannjjaa  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeešš��iimmaa  ttee    

��  ssaassttaavvlljjaannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  ppoodd  pprreettppoossttaavvkkoomm  vvrreemmeennsskkee  nneeooggrraannii��eennoossttii  ppoosslloovvaannjjaa,,  oossiimm  aakkoo  

pprreettppoossttaavvkkaa  ddaa  ��ee  DDrruuššttvvoo  nnaassttaavviittii  ppoosslloovvaattii  nniijjee  pprriimmjjeerreennaa..  

  

UUpprraavvaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  vvoo��eennjjee  ooddggoovvaarraajjuu��iihh  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  eevviiddeenncciijjaa,,  kkoojjee  uu  ssvvaakkoomm  ttrreennuuttkkuu  ss  

oopprraavvddaannoomm  ttoo��nnoošš��uu  pprriikkaazzuujjuu  ffiinnaanncciijjsskkii  ppoolloožžaajj  DDrruuššttvvaa..  TTaakkoo��eerr,,  UUpprraavvaa  jjee  dduužžnnaa  ppoobbrriinnuuttii  ssee  ddaa  

ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  bbuudduu  uu  sskkllaadduu  ssaa  ZZaakkoonnoomm  oo  rraa��uunnoovvooddssttvvuu..  PPoorreedd  ttooggaa,,  UUpprraavvaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  ��uuvvaannjjee  

iimmoovviinnee  DDrruuššttvvaa  ttee  zzaa  ppoodduuzziimmaannjjee  oopprraavvddaanniihh  kkoorraakkaa  zzaa  sspprrjjee��aavvaannjjee  ii  oottkkrriivvaannjjee  pprriijjeevvaarree  ii  ddrruuggiihh  

nneepprraavviillnnoossttii..    

  

  

  
JJaaddrraannsskkii  nnaaffttoovvoodd  dd..dd..  

UUlliiccaa  ggrraaddaa  VVuukkoovvaarraa  1144  

1100000000  ZZaaggrreebb  

RReeppuubblliikkaa  HHrrvvaattsskkaa  
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IIZZVVJJEEŠŠ��EE  NNEEOOVVIISSNNOOGG  RREEVVIIZZOORRAA  
  

DDiioonnii��aarriimmaa  JJaaddrraannsskkoogg  nnaaffttoovvooddaa  dd..dd..,,ZZaaggrreebb::  
  
OObbaavviillii  ssmmoo  rreevviizziijjuu  pprriilloožžeenniihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  JJaaddrraannsskkoogg  nnaaffttoovvooddaa  dd..dd..,,  ZZaaggrreebb  ((uu  nnaassttaavvkkuu  ““DDrruuššttvvoo””)),,,,  kkoojjaa  

ssee  ssaassttoojjee  oodd  bbiillaannccee  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  ii  ppoovveezzaanniihh  rraa��uunnaa  ddoobbiittkkaa  ii  gguubbiittkkaa,,  iizzvvjjeešš��aa  oo  pprroommjjeennaammaa  

ggllaavvnniiccee  ii  oo  ttiijjeekkuu  nnoovvccaa  zzaa  ggooddiinnuu  kkoojjaa  jjee  ttaaddaa  zzaavvrrššiillaa  ttee  ssaažžeettoogg  pprriikkaazzaa  zznnaa��aajjnniihh  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  ppoolliittiikkaa  ii  

bbiilljjeežžaakkaa  uuzz  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa..    

  

OOddggoovvoorrnnoosstt  UUpprraavvee  zzaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa    

SSaassttaavvlljjaannjjee  ttee  oobbjjeekkttiivvaann  pprriikkaazz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  uu  sskkllaadduu  ss  MMee��uunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  

iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa  ppoottppaaddaajjuu  uu  ddjjeellookkrruugg  ooddggoovvoorrnnoossttii  UUpprraavvee,,  aa  ttoo  oobbuuhhvvaa��aa::  uussttrroojjaavvaannjjee,,  uussppoossttaavvlljjaannjjee  ii  ooddrržžaavvaannjjee  

iinntteerrnniihh  kkoonnttrroollaa  kkoojjee  ssuu  rreelleevvaannttnnee  zzaa  ssaassttaavvlljjaannjjee  ii  oobbjjeekkttiivvaann  pprriikkaazz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  bbeezz  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaa��aajjnniihh  

ppooggrreeššaakkaa  uu  pprriikkaazzuu,,  bbiilloo  kkaaoo  ppoosslljjeeddiiccaa  pprriijjeevvaarree  iillii  ppooggrreešškkee,,  ooddaabbiirr  ii  pprriimmjjeennuu  ooddggoovvaarraajjuu��iihh  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  

ppoolliittiikkaa  ttee  ddaavvaannjjee  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  pprrooccjjeennaa  pprriimmjjeerreenniihh  ddaanniimm  ookkoollnnoossttiimmaa..    

  

OOddggoovvoorrnnoosstt  rreevviizzoorraa  

NNaaššaa  jjee  ooddggoovvoorrnnoosstt  iizzrraazziittii  nneeoovviissnnoo  mmiiššlljjeennjjee  oo  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeešš��iimmaa  nnaa  tteemmeelljjuu  nnaaššee  rreevviizziijjee..  RReevviizziijjuu  ssmmoo  oobbaavviillii  

uu  sskkllaadduu  ss  MMee��uunnaarrooddnniimm  rreevviizziijjsskkiimm  ssttaannddaarrddiimmaa..  NNaavveeddeennii  ssttaannddaarrddii  nnaallaažžuu  ddaa  ppoossttuuppaammoo  uu  sskkllaadduu  ss  eettii��kkiimm  

pprraavviilliimmaa  ttee  ddaa  rreevviizziijjuu  ppllaanniirraammoo  ii  oobbaavviimmoo  kkaakkoo  bbiissmmoo  ssee  uu  rraazzuummnnoojj  mmjjeerrii  uuvvjjeerriillii  ddaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  nnee  ssaaddrržžee  

mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaa��aajjnnee  ppooggrreešškkee  uu  pprriikkaazzuu..    

  

RReevviizziijjaa  uukklljjuu��uujjee  pprriimmjjeennuu  ppoossttuuppaakkaa  kkoojjiimmaa  ssee  pprriikkuupplljjaajjuu  rreevviizziijjsskkii  ddookkaazzii  oo  iizznnoossiimmaa  ii  ddrruuggiimm  ppooddaacciimmaa  oobbjjaavvlljjeenniimm  

uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeešš��iimmaa..  OOddaabbiirr  ppoossttuuppaakkaa  zzaavviissii  oodd  pprroossuuddbbee  rreevviizzoorraa,,  uukklljjuu��uujjuu��ii  ii  pprrooccjjeennuu  rriizziikkaa  mmaatteerriijjaallnnoo  

zznnaa��aajjnnoogg  ppooggrreeššnnoogg  pprriikkaazzaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa,,  bbiilloo  kkaaoo  ppoosslljjeeddiiccaa  pprriijjeevvaarree  iillii  ppooggrreešškkee..  UU  pprrooccjjeennjjiivvaannjjuu  rriizziikkaa,,  

rreevviizzoorr  pprrooccjjeennjjuujjee  iinntteerrnnee  kkoonnttrroollee  kkoojjee  ssuu  rreelleevvaannttnnee  zzaa  ssaassttaavvlljjaannjjee  ttee  oobbjjeekkttiivvnnoo  pprreezzeennttiirraannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  

DDrruuššttvvaa  kkaakkoo  bbii  ooddrreeddiioo  rreevviizziijjsskkee  ppoossttuuppkkee  pprriimmjjeerreennee  ddaanniimm  ookkoollnnoossttiimmaa,,  aa  nnee  kkaakkoo  bbii  iizzrraazziioo  mmiiššlljjeennjjee  oo  

uu��iinnkkoovviittoossttii  iinntteerrnniihh  kkoonnttrroollaa  uu  DDrruuššttvvuu..  RReevviizziijjaa  ttaakkoo��eerr  uukklljjuu��uujjee  ii  ooccjjeennjjiivvaannjjee  pprriimmjjeerreennoossttii  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  

ppoolliittiikkaa  kkoojjee  ssuu  pprriimmiijjeennjjeennee  ttee  zznnaa��aajjnniihh  pprrooccjjeennaa  UUpprraavvee,,  kkaaoo  ii  pprriikkaazzaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  uu  ccjjeelliinnii..    

  

UUvvjjeerreennii  ssmmoo  ddaa  ssuu  rreevviizziijjsskkii  ddookkaazzii  kkoojjee  ssmmoo  pprriikkuuppiillii  ddoossttaattnnii  ii  pprriimmjjeerreennii  kkaaoo  oossnnoovvaa  zzaa  iizzrraažžaavvaannjjee  nnaaššeegg  

mmiiššlljjeennjjaa..    

  

MMiiššlljjeennjjee  

PPoo  nnaaššeemm  mmiiššlljjeennjjuu,,  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  pprriikkaazzuujjuu  oobbjjeekkttiivvnnoo,,  uu  ssvviimm  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaa��aajjnniimm  ooddrreeddnniiccaammaa,,  ffiinnaanncciijjsskkii  

ppoolloožžaajj  DDrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee,,  ttee  rreezzuullttaattee  nnjjeeggoovvoogg  ppoosslloovvaannjjaa  ii  ttiijjeekkoovvee  nnoovvccaa  zzaa  ggooddiinnuu  kkoojjaa  jjee  

ttaaddaa  zzaavvrrššiillaa  uu  sskkllaadduu  ss  MMee��uunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeeššttaavvaannjjaa..  

  



Ra�un dobiti i gubitka 

Za godinu zaklju�no s 31. prosincem 2007. godine 
(Svi iznosi su izraženi u tisu�ama kuna) 
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  BBiilljjeešškkaa  22000077..      22000066..  

PPrriihhoodd  oodd  pprrooddaajjee  33  331177..556666    227799..992222  

OOssttaallii  pprriihhooddii  ppoosslloovvaannjjaa  44  66..001166    55..888866  

PPoosslloovvnnii  pprriihhooddii    332233..558822    228855..880088  

          

MMaatteerriijjaallnnii  ttrroošškkoovvii  55  ((3399..004488))    ((3333..330066))  

TTrroošškkoovvii  oossoobblljjaa  66  ((5599..667744))    ((5566..887766))  

AAmmoorrttiizzaacciijjaa    ((113399..221122))    ((113333..660099))  

OOssttaallii  rraasshhooddii  iizz  ppoosslloovvaannjjaa  77  ((3399..552277))    ((4455..887700))  

PPoosslloovvnnii  rraasshhooddii    ((227777..446611))    ((226699..666611))  

DDoobbiitt  iizz  ppoosslloovvaannjjaa    4466..112211    1166..114477  

FFiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii    3311..883344    5522..004488  

FFiinnaanncciijjsskkii  rraasshhooddii    ((2277..884488))    ((3311..555522))  

NNeettoo  ffiinnaanncciijjsskkII  pprriihhooddii  88  33..998855    2200..449966  

UUkkuuppnnii  pprriihhooddii    335555..441166    333377..885566  

UUkkuuppnnii  rraasshhooddii    ((330055..331100))    ((330011..221133))  

DDoobbiitt  pprriijjee  ooppoorreezziivvaannjjaa    5500..110066    3366..664433  

PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt  99  1100..667799    --  

DDoobbiitt  ppoosslliijjee  ooppoorreezziivvaannjjaa      3399..442277    3366..664433  

          

DDoobbiitt  ppoo  ddiioonniiccii  ((uu  kknn))  2211  5533..0088    4499..3333  

  

PPoopprraattnnee  bbiilljjeešškkee  ��iinnee  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa..



Bilanca 

Na dan 31. prosinca 2007. godine 
(Svi iznosi su izraženi u tisu�ama kuna) 
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    BBiilljjeešškkaa  22000077..    22000066..  
DDUUGGOOTTRRAAJJNNAA  IIMMOOVVIINNAA          

NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  1100  2233..660011    2299..662255  

NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa    1111  22..116644..559999    22..009988..776600  

NNeekkrreettnniinnee  nnaammiijjeennjjeennee  pprrooddaajjii  1122  44..000066      

PPoottrraažžiivvaannjjaa  ppoo  kkrreeddiittiimmaa    225588    336699  

UUkkuuppnnoo  dduuggoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa    22..119922..446644    22..112288..775544  

KKRRAATTKKOOTTRRAAJJNNAA  IIMMOOVVIINNAA          

ZZaalliihhee  1155  77..443377    88..111199  

PPoottrraažžiivvaannjjaa  ppoo  kkrreeddiittiimmaa        444477  

PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  ppoovveezzaanniihh  ppoodduuzzee��aa  2288  55..445566    44..335566  

PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa  ii  oossttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  1166  1188..994444    3300..772255  

DDeeppoozziittii  1133  6633..332200    112211..442277  

OOssttaallaa  iimmoovviinnaa  1144..  2299    9922  

NNoovvaacc  ii  nnoovv��aannii  eekkvviivvaalleennttii  1177..  112288..336699    113300..006699  

UUkkuuppnnoo  kkrraattkkoottrraajjnnaa  iimmoovviinnaa    222233..555566    229955..223355  

UUKKUUPPNNAA  IIMMOOVVIINNAA    22..441166..002200    22..442233..998899  

VVLLAASSNNII��KKAA  GGLLAAVVNNIICCAA          

TTeemmeelljjnnii  kkaappiittaall  1188  22..000055..668844    22..000055..668844  

PPrrii��uuvvee  1199  6600..221177    4400..997799  

ZZaaddrržžaannaa  ddoobbiitt  2200  8855..444488    6688..004422  

DDoobbiitt  tteekkuu��ee  ggooddiinnee  2211  3399..442277    3366..664433  

UUkkuuppnnoo  ggllaavvnniiccaa    22..119900..777766    22..115511..334488  

DDUUGGOORROO��NNEE  OOBBVVEEZZEE          

BBaannkkoovvnnii  kkrreeddiittii  ss  ddoossppiijjee��eemm  nnaakkoonn  11  ggooddiinnee  2222  111177..229988    117711..337777  

RReezzeerrvviirraannjjaa  2233  2266..115555    2222..883300  

UUkkuuppnnoo  dduuggoorroo��nnee  oobbvveezzee    114433..445533    119944..220077  

KKRRAATTKKOORROO��NNEE  OOBBVVEEZZEE          

BBaannkkoovvnnii  kkrreeddiittii  ss  ddoossppiijjee��eemm  uu  rrookkuu  11  ggooddiinnee  2222  3399..004499    3399..880011  

OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaa��iimmaa  ii  oossttaallee  oobbvveezzee  2244  4422..558877    3388..555555  

OObbvveezzee  pprreemmaa  ppoovveezzaanniimm  ppoodduuzzee��iimmaa  2288  115555    7788  

UUkkuuppnnoo  kkrraattkkoorroo��nnee  oobbvveezzee    8811..779911    7788..443344  

UUKKUUPPNNOO  GGLLAAVVNNIICCAA  II  OOBBVVEEZZEE    22..441166..002200    22..442233..998899  

  

PPoopprraattnnee  bbiilljjeešškkee  ��iinnee  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa..



Izvještaj o nov�anom toku 

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. 
(Svi iznosi su izraženi u tisu�ama kuna) 
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  22000077..    22000066..  

PPoosslloovvnnee  aakkttiivvnnoossttii        

NNeettoo  ddoobbiitt  3399..442277    3366..664433  

UUsskkllaa��eennaa  zzaa::        

AAmmoorrttiizzaacciijjuu  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  112277..999977    112211..555544  

AAmmoorrttiizzaacciijjuu  nneemmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  1111..221155    1122..005555  

DDoobbiitt  oodd  pprrooddaajjee  ii  vviišškkoovvaa  mmaatteerriijjaallnnee  ii  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  ((55..552200))    ((1133..118833))  

RRaasshhoodd  dduuggoottrraajjnnee  mmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee    2244    6600  

NNeettoo  ffiinnaanncciijjsskkaa  ddoobbiitt//  gguubbiittaakk  oodd  kkaammaattaa  33..331188    33,,447799  

TTee��aajjnnee  rraazzlliikkee  zzaajjmmoovvaa  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ((1188..885566))    ((2244..442277))  

NNoovv��aannii  ttiijjeekk  iizz  ppoosslloovvaannjjaa  pprriijjee  pprroommjjeennaa  uu  oobbrrttnnoomm  kkaappiittaalluu  115577..660055    113366..118811  

((PPoovvee��aannjjee))//  ssmmaannjjeennjjee  kkuuppaaccaa  ii  oossttaalliihh  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ((11..119911))    3322..778811  

PPoovvee��aannjjee  ddoobbaavvlljjaa��aa  ii  oossttaalliihh  oobbvveezzaa  1122..772222    55..993344  

((PPoovvee��aannjjee))//  ssmmaannjjeennjjee  zzaalliihhaa    668822    ((22..550000))  

PPoovvee��aannjjee  rreezzeerrvvaacciijjaa  33..332255    1122..336633  

NNoovvaacc  oossttvvaarreenn  ppoosslloovvaannjjeemm  117733..114433    118844..775599  

PPllaa��eennee  kkaammaattee  ((88..661133))    ((1100..225555))  

NNeettoo  nnoovvaacc  oossttvvaarreenn  ppoosslloovvnniimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa  116644..553300    117744..550044  

UUllaaggaatteelljjsskkee  aakkttiivvnnoossttii        

PPrriimmiiccii  oodd  kkaammaattaa  1122..000088    77..007711  

PPrriimmiiccii  oodd  pprrooddaajjee  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  5599    111177  

PPrriimmiiccii  oodd  pprrooddaajjee  uullaaggaannjjaa  rraassppoolloožžiivviihh  zzaa  pprrooddaajjuu  --    1133..446655  

PPrriimmiiccii  oodd  nnaappllaattee  ddaanniihh  zzaajjmmoovvaa  555599    22..118811  

IIzzddaaccii  zzaa  nnaabbaavvuu  nneekkrreettnniinnaa,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmee  ((119955..998888))    ((110077..447700))  

IIzzddaaccii  zzaa  kkuuppnnjjuu  nneemmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  ((11..668822))    ((881100))  

IIzzddaaccii  zzaa  uullaaggaannjjaa  nnaammiijjeennjjeenniihh  ttrrggoovvaannjjuu  --    3322..220088  

((PPoovvee��aannjjee))//ssmmaannjjeennjjee    ddeeppoozziittaa  ii  pprreedduujjmmoovvaa  5588..110077    ((8855..999999))  

NNeettoo  nnoovvaacc  kkoorriišštteenn  uu  uullaaggaatteelljjsskkiimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa  ((112266..993377))    ((113399..223377))  

FFiinnaanncciijjsskkee  aakkttiivvnnoossttii        

OOttppllaattaa  bbaannkkoovvnniihh  kkrreeddiittaa  ((3399..229933))    ((5500..448866))  

NNeettoo  nnoovvaacc  kkoorriišštteenn  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  aakkttiivvnnoossttiimmaa  ((3399..229933))    ((5500..448866))  

NNeettoo  ssmmaannjjeennjjee  nnoovvccaa  ii  nnoovv��aanniihh  eekkvviivvaalleennaattaa  ((11..770000))    ((1155..221199))  

NNoovvaacc  ii  nnoovv��aannii  eekkvviivvaalleennttii  nnaa  ppoo��eettkkuu  ggooddiinnee  113300..006699    114455..228888  

NNoovvaacc  ii  nnoovv��aannii  eekkvviivvaalleennttii  nnaa  kkrraajjuu  ggooddiinnee  112288..336699    113300..006699  

PPoopprraattnnee  bbiilljjeešškkee  ��iinnee  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  
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DDiioonnii��kkii    
kkaappiittaall  

  ZZaakkoonnsskkee  
pprrii��uuvvee  

  KKaappiittaallnnee  
PPrrii��uuvvee  

  RReevvaall..  
PPrrii��uuvvee  

  ZZaaddrržžaannaa  
ddoobbiitt  ii  
oossttaallee  

pprrii��uuvvee  

      
UUkkuuppnnoo  

SSttaannjjee  11..  ssiijjee��nnjjaa  
22000066..  ggooddiinnee  22..000055..668844    44..114466    5544  

  

99..443388  

  

110088..777733    22..112288..009955  

PPrroommjjeennee  uu  kkaappiittaalluu  
22000066..  ggooddiinnee            

  

  

  

      

PPrriimmiittccii  oodd  pprrooddaajjee  
iimmoovviinnee  rraassppoolloožžiivvee  zzaa  
pprrooddaajjuu  ::  PPrriimmiiccii  oodd  
pprrooccjjeennee  pprriizznnaattii  uu  
kkaappiittaall      --      --    --    

  

((99..443388))  

  

--      ((99..443388))  

DDoobbiitt  tteekkuu��eegg  
rraazzddoobblljjaa  --      --      --    

  
--    

  
3366..664422    3366..664422  

RRaassppoorreedd  ddoobbiittii  iizz  
22000055..ggooddiinnee    --    11..669999      --  

  
  --  

  
((11..669999))    --  

PPoorreezznnaa  iimmoovviinnaa    --      --    --      --      ((33..995511))    ((33..995511))  

SSttaannjjee  3311..pprroossiinnccaa  
22000066..  ggooddiinnee  22..000055..668844    55..884455    5544  

  

--  

  

113399..776655    22..115511..334488  

                        

PPrroommjjeennee  uu  kkaappiittaalluu  
22000077..  ggooddiinnee            

  

  

  

      

DDoobbiitt  tteekkuu��eegg  
rraazzddoobblljjaa  --    --    --  

  
--  

  
3399..442277    3399..442277  

RRaassppoorreedd  ddoobbiittii  iizz  
22000066..ggooddiinnee  --    11..883322    --  

  
--  

  
((11..883322))    --  

SSttaannjjee  3311..pprroossiinnccaa  
22000077..  ggooddiinnee  22..000055..668844    77..667777    5544  

  

--  

  

117777..336600    22..119900..777755  

  

PPoopprraattnnee  bbiilljjeešškkee  ��iinnee  ssaassttaavvnnii  ddiioo  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa..
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11..  OOPP��II  PPOODDAACCII  

PPoovviijjeesstt  ii  oossnnuuttaakk  

JJaaddrraannsskkii  nnaaffttoovvoodd  ddiioonnii��kkoo  ddrruuššttvvoo,,  ZZaaggrreebb,,  UUlliiccaa  ggrraaddaa  VVuukkoovvaarraa  1144,,  ((““DDrruuššttvvoo””))  bbaavvii  ssee  ttrraannssppoorrttoomm  ii  

sskkllaaddiišštteennjjeemm  nnaaffttee  ii  nnaaffttnniihh  ddeerriivvaattaa..  DDrruuššttvvoo  jjee  oossnnoovvaannoo  pprreettvvoorrbboomm  ddrruuššttvveennoogg  ppoodduuzzee��aa  uu  ddiioonnii��kkoo  

ddrruuššttvvoo  11999922..  ggooddiinnee,,  uu  RReeppuubblliiccii  HHrrvvaattsskkoojj  ii  rreeggiissttrriirraannoo  jjee  kkoodd  TTrrggoovvaa��kkoogg  ssuuddaa  uu  ZZaaggrreebbuu,,  bbrroojj  008800111188442277..  

UUpprraavvaa  

OOdd  1199..  pprroossiinnccaa  22000055..  gg..  ddoo  1122..  vveelljjaa��ee  22000088..  gg..    

UUpprraavvuu  jjee  ��iinniioo  ggeenneerraallnnii  ddiirreekkttoorr,,  ggoosspp..  DDuubbrraavvkkoo  TTkkaall��ii��  

OOdd  1133..  vveelljjaa��ee  22000088..  ggooddiinnee  UUpprraavvuu  DDrruuššttvvaa  ��iinnee::  

PPrreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvee,,  ggoossppooddiinn  AAnnttee  MMaarrkkoovv  

��llaannoovvii  UUpprraavvee::  

GGoossppooddiinn  DDuubbrraavvkkoo  TTkkaall��ii��  ii    

GGoossppooddiinn  VVllaaddiimmiirr  VVrraannkkoovvii��  

NNaaddzzoorrnnii  ooddbboorr  

��llaannoovvii  NNaaddzzoorrnnoogg  ooddbboorraa  ssuu::  

ŽŽeelljjkkoo  TToommššii��,,  pprreeddssjjeeddnniikk  

IIvvaann  JJaarrnnjjaakk,,  zzaammjjeenniikk  pprreeddssjjeeddnniikkaa  

AAnnttoonn  SSppiicciijjaarrii��,,  ��llaann  

IIrreennaa  MMaallttaarr,,  ��llaann  ii    

BBoorriiss  MMeessii��,,  ��llaann..  

RReevviizzoorrsskkii  ooddbboorr::  

��llaannoovvii  rreevviizzoorrsskkoogg  ooddbboorraa  ssuu::  

ŽŽeelljjkkoo  TToommššii��,,  pprreeddssjjeeddnniikk  

AAnnttoonn  SSppiicciijjaarrii��,,  ��llaann  

RRuuddii  GGrruubbiiššii��  ,,  ��llaann  
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22..  PPRREEGGLLEEDD  ZZNNAA��AAJJNNIIHH  RRAA��UUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  

FFiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  ssaassttaavvlljjeennaa  ssuu  ssuukkllaaddnnoo  ss  MMee��uunnaarrooddnniimm  ssttaannddaarrddiimmaa  zzaa  ffiinnaanncciijjsskkoo  iizzvvjjeešš��iivvaannjjee  

((““MMSSFFII””)),,  oobbjjaavvlljjeenniimm  oodd  ssttrraannee  MMee��uunnaarrooddnnoogg  ooddbboorraa  zzaa  rraa��uunnoovvooddssttvveennee  ssttaannddaarrddee..  PPrriipprreemmlljjeennaa  ssuu  ppoo  

nnaa��eelluu  ppoovviijjeessnnoogg  ttrroošškkaa,,  oossiimm  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  kkoojjaa  jjee  iisskkaazzaannaa  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  uu  sskkllaadduu  ss  MMRRSS  3399  

““FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  ””PPrriizznnaavvaannjjee  ii  mmjjeerreennjjee””..  FFiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  pprreezzeennttiirraannaa  ssuu  uu  hhrrvvaattsskkiimm  kkuunnaammaa,,    

zzaaookkrruužžeennoo  nnaa  nnaajjbblliižžuu  ttiissuu��uu..      

RRaa��uunnoovvooddssttvveennee  ppoolliittiikkee  ddoosslljjeeddnnoo  ssuu  pprriimmjjeennjjiivvaannee,,  oossiimm  ttaammoo  ggddjjee  jjee  ddrruuggaa��iijjee  nnaavveeddeennoo..  FFiinnaanncciijjsskkaa  

iizzvvjjeešš��aa  ssuu  pprriipprreemmlljjeennaa  nnaa  pprriinncciippuu  nneeooggrraannii��eennoossttii  vvrreemmeennaa  ppoosslloovvaannjjaa..  

SSaassttaavvlljjaannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa  ssuukkllaaddnnoo  MMSSFFII--jjeevviimmaa  zzaahhttiijjeevvaa  oodd  UUpprraavvee  ddaa  ddaajjee  pprrooccjjeennee  ii  iizzvvooddii  

pprreettppoossttaavvkkee  kkoojjee  uuttjjee��uu  nnaa  iisskkaazzaannee  iizznnoossee  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  ttee  oobbjjaavvuu  nneepprreeddvvii��eennee  iimmoovviinnee  ii  nneepprreeddvvii��eenniihh  

oobbvveezzaa  nnaa  ddaattuumm  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa,,  kkaaoo  ii  nnaa  iisskkaazzaannee  pprriihhooddee  ii  rraasshhooddee  ttiijjeekkoomm  iizzvvjjeeššttaajjnnoogg  rraazzddoobblljjaa..  

PPrrooccjjeennee  ssee  tteemmeelljjee  nnaa  iinnffoorrmmaacciijjaammaa  kkoojjee  ssuu  bbiillee  ddoossttuuppnnee  nnaa  ddaattuumm  ssaassttaavvlljjaannjjaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeešš��aa,,  ttee  ssee  

ssttvvaarrnnii  iizznnoossii  mmoogguu  rraazzlliikkoovvaattii  oodd  pprroocciijjeennjjeenniihh..  

PPrriilloožžeennaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  ssaassttaavvlljjeennaa  ssuu  nnaa  tteemmeelljjuu  rraa��uunnoovvooddssttvveenniihh  eevviiddeenncciijjaa  DDrruuššttvvaa  ii  uukklljjuu��uujjuu  

uusskkllaa��eennjjaa  ii  rreekkllaassiiffiikkaacciijjee  kkoojjee  ssuu  ppoottrreebbnnee  uu  ssvvrrhhuu  iissttiinniittoogg  ii  oobbjjeekkttiivvnnoogg  pprriikkaazzaa  uu  sskkllaadduu  ss  MMee��uunnaarrooddnniimm  

ssttaannddaarrddiimmaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeešš��iivvaannjjaa..  

  

UUssvvaajjaannjjee  nnoovviihh  ii  iizzmmiijjeennjjeenniihh  MMee��uunnaarrooddnniihh  ssttaannddaarrddaa  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeešš��iivvaannjjaa  

  

UU  tteekkuu��oojj  ggooddiinnii,,  DDrruuššttvvoo  jjee  uussvvoojjiilloo  MMSSFFII  77  FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  OObbjjaavvlljjiivvaannjjee,,  kkoojjii  jjee  nnaa  ssnnaazzii  zzaa  

oobbrraa��uunnsskkoo  rraazzddoobblljjee  kkoojjee  jjee  ppoo��eelloo  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000077..  ggooddiinnee  iillii  nnaakkoonn  ttoogg  ddaattuummaa,,  kkaaoo  ii  iizzmmjjeennee  MMRRSS--aa  11  

PPrreezzeennttiirraannjjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iizzvvjjeeššttaajjaa..  

  

UUssvvaajjaannjjee  MMSSFFII  77  ii  pprroommjjeennee  MMRRSS--aa  11  ddoovveelloo  jjee  ddoo  pprrooššiirreennjjaa  oobbjjaavvaa  uu  oovviimm  ffiinnaanncciijjsskkiimm  iizzvvjjeešš��iimmaa,,  kkoojjee  ssee  

ttii��uu  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  DDrruuššttvvaa  ii  uupprraavvlljjaannjjaa  kkaappiittaalloomm..  

  

��eettiirrii  ttuummaa��eennjjaa  iizzddaannaa  oodd  ssttrraannee  OOddbboorraa  zzaa  mmee��uunnaarrooddnnoo  ffiinnaanncciijjsskkoo  iizzvvjjeešš��iivvaannjjee  ssuu  nnaa  ssnnaazzii  zzaa  tteekkuu��ee  

rraazzddoobblljjee..  TToo  ssuu::  IIFFRRIICC  77  PPrriimmjjeennaa  pprreepprraavvlljjaannjjaa  pprreemmaa  MMRRSS--uu  2299,,  FFiinnaanncciijjsskkoo  iizzvvjjeešš��iivvaannjjee  uu  uuvvjjeettiimmaa  vviissookkee  

iinnffllaacciijjee;;  IIFFRRIICC  88  DDjjeellookkrruugg  MMSSFFII  22;;  IIFFRRIICC  99  PPoonnoovvnnaa  pprrooccjjeennaa  uuggrraa��eenniihh  iizzvveeddeenniihh  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  ii  

IIFFRRIICC  1100  FFiinnaanncciijjsskkoo  iizzvveešš��iivvaannjjee  pprriijjee  kkrraajjaa  ppoosslloovvnnee  ggooddiinnee  ii  uummaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii..  UUssvvaajjaannjjee  oovviihh  

ttuummaa��eennjjaa  nniijjee  ddoovveelloo  ddoo  pprroommjjeennaa  uu  rraa��uunnoovvooddssttvveenniimm  ppoolliittiikkaammaa  DDrruuššttvvaa..  

  

PPrriizznnaavvaannjjee  pprriihhooddaa  

  

PPrriihhooddii  oodd  pprrooddaajjee  uusslluuggaa  pprriizznnaajjuu  ssee,,  uummaannjjeennii  zzaa  ppoorreezz  nnaa  ddooddaannuu  vvrriijjeeddnnoosstt,,  nnaakkoonn  oobbaavvlljjeennee  uusslluuggee..  



Bilješke uz financijske izvještaje 
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22..  PPRREEGGLLEEDD  ZZNNAA��AAJJNNIIHH  RRAA��UUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

NNeettoo  ttrroošškkoovvii  ffiinnaanncciirraannjjaa  
  

NNeettoo  ttrroošškkoovvii  ffiinnaanncciirraannjjaa  ssaassttoojjee  ssee  oodd  ttrroošškkaa  kkaammaattaa  zzaa  kkrreeddiittee,,  ttrroošškkaa  zzaatteezznniihh  kkaammaattaa,,  pprriihhooddaa  oodd  kkaammaattaa  

nnaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ii  nnoovv��aannaa  ssrreeddssttvvaa,,  ddoobbiittii  iillii  gguubbiittkkaa  ppoo  ttee��aajjnniimm  rraazzlliikkaammaa,,  ddoobbiittii  iillii  gguubbiittkkaa  oodd  uullaaggaannjjaa  

nnaammiijjeennjjeenniihh  ttrrggoovvaannjjuu,,  ddoobbiittii  iillii  gguubbiittkkaa  oodd  pprrooddaajjee  ddiioonniiccaa  ttee  ddiivviiddeennddee..    

  

TTrroošškkoovvii  ppoossuuddbbee  
  

TTrroošškkoovvii  ppoossuuddbbee  kkoojjii  ssee  mmoogguu  iizzrraavvnnoo  pprriippiissaattii  ssttjjeeccaannjjuu,,  iizzggrraaddnnjjii  iillii  iizzrraaddii  kkvvaalliiffiicciirraannoogg  ssrreeddssttvvaa,,  aa  ttoo  jjee  

ssrreeddssttvvoo  kkoojjee  nnuužžnnoo  zzaahhttiijjeevvaa  zznnaa��aajjnnoo  vvrriijjeemmee  kkaakkoo  bbii  bbiilloo  sspprreemmnnoo  zzaa  nnaammjjeerraavvaannuu  uuppoorraabbuu,,  uukklljjuu��uujjuu  ssee  uu  

ttrrooššaakk  nnaabbaavvee  ttooggaa  ssrreeddssttvvaa  ssvvee  ddookk  ssrreeddssttvvoo  vvee��iimm  ddiijjeelloomm  nnee  bbuuddee  sspprreemmnnoo  zzaa  nnaammjjeerraavvaannuu  uuppoorraabbuu..  

SSvvii  ddrruuggii  ttrroošškkoovvii  ppoossuuddbbee  tteerreettee  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  ssuu  nnaassttaallii..  

  

SSttrraannee  vvaalluuttee  
  

TTrraannssaakkcciijjee  uu  ssttrraanniimm  vvaalluuttaammaa  ppoo��eettnnoo  ssee  kknnjjiižžee  pprreerraa��uunnaavvaannjjeemm  uu  kkuunnee  ppoo  vvaažžee��eemm  ttee��aajjuu  nnaa  ddaattuumm  

ttrraannssaakkcciijjee..  MMoonneettaarrnnaa  iimmoovviinnaa  ii  oobbvveezzee  iisskkaazzaannee  uu  ssttrraanniimm  vvaalluuttaammaa,,  ppoonnoovvoo  ssee  pprreerraa��uunnaavvaajjuu  nnaa  ddaattuumm  

bbiillaannccee  uuppoottrreebboomm  vvaažžee��eegg  ttee��aajjaa  nnaa  ttaajj  ddaann..  TTee��aajjnnee  rraazzlliikkee  nnaassttaallee  pprrii  pprreerraa��uunnaavvaannjjuu  uukklljjuu��eennee  ssuu  uu  rraa��uunn  

ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..  

  

TTrroošškkoovvii  mmiirroovviinnsskkiihh  nnaakknnaaddaa  
  

DDrruuššttvvoo  nneemmaa  ddeeffiinniirraannee  ppllaannoovvee  zzaa  ssvvoojjee  zzaappoosslleennee  iillii  rruukkoovvooddiitteelljjee  zzaa  iissppllaattuu  pprriimmaannjjaa  nnaakkoonn  ooddllaasskkaa  uu  

mmiirroovviinnuu..  SSuukkllaaddnnoo  ttoommuu,,  DDrruuššttvvoo  nneemmaa  nniikkaakkvvee  nneeppooddmmiirreennee  oobbvveezzee  pprreemmaa  ssvvoojjiimm  ppoossttoojjee��iimm  ii  bbiivvššiimm  

zzaappoosslleenniicciimmaa  tteemmeelljjeemm  iissppllaattaa  nnaakkoonn  ooddllaasskkaa  uu  mmiirroovviinnuu..    

UU  22000077..  ggooddiinnii  iizzvvrrššeennaa  jjee  rreezzeerrvvaacciijjaa  ttrroošškkoovvaa  uu  vviissiinnii  ssaaddaaššnnjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  oo��eekkiivvaanniihh  jjuubbiillaarrnniihh  nnaaggrraaddaa  ii  

rreeddoovvnniihh  oottpprreemmnniinnaa..  SSaaddaaššnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  rreezzeerrvviirraanniihh  nnaakknnaaddaa  uuttvvrr��eennaa  jjee  kkoorriišštteennjjeemm  ddiisskkoonnttnnee  ssttooppee  oodd  77%%  

ii  uuvvaažžaavvaajjuu��ii  ssttooppuu  fflluukkttuuaacciijjee  zzaappoosslleenniihh  oodd  11,,4411,,    kkoojjaa  jjee  uuttvvrr��eennaa  nnaa  tteemmeelljjuu  ooddllaazzaakkaa  zzaappoosslleenniikkaa  iizz  DDrruuššttvvaa  

uu  pprreetthhooddnniihh  ppeett  ggooddiinnee..  DDiisskkoonnttnnaa  ssttooppaa  oodd  77%%  uuttvvrr��eennaa  jjee  nnaa  tteemmeelljjuu  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  nnaa  ddrržžaavvnnee  oobbvveezznniiccee  ii  

kkrreettaannjjaa  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  nnaa  kkrreeddiittee  bbaannaakkaa..    

  
OOppoorreezziivvaannjjee  
  

DDrruuššttvvoo  oobbrraa��uunnaavvaa  ppoorreezzee  uu  sskkllaadduu  ss  hhrrvvaattsskkiimm  zzaakkoonnoomm..    PPoorreezz  nnaa  ddoobbiitt  ssaaddrržžaavvaa  tteekkuu��ii  ppoorreezz..TTeekkuu��ii  

ppoorreezz  jjee  iizznnooss  ppllaa��eennoogg  ppoorreezzaa  nnaa  ddoobbiitt  kkoojjii  ssee  ooddnnoossii  nnaa  ooppoorreezziivvuu  ddoobbiitt  zzaa  ggooddiinnuu,,  kkoorriissttee��ii  ppoorreezznnee  ssttooppee  

kkoojjee  ssee  pprriimmjjeennjjuujjuu  iillii  uuggllaavvnnoomm  pprriimmjjeennjjuujjuu  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee,,  uukklljjuu��uujjuu��ii    ii  kkoorreekkcciijjee  ppoorreezznnee  oobbvveezzee  vveezzaannee  

zzaa  pprreetthhooddnnee  ggooddiinnee..OOddggoo��eennii  ppoorreezz  ssee  kknnjjiižžii  kkoorriišštteennjjeemm  mmeettooddee  bbiillaann��nnee  oobbvveezzee  kkoojjoomm  ssee  pprriikkaazzuujjuu  

pprriivvrreemmeennee  rraazzlliikkee  iizzmmee��uu  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  zzaa  ppoottrreebbee  ffiinnaanncciijjsskkoogg  iizzvvjjeešš��iivvaannjjaa  ii  

iizznnoossaa  kkoojjii  ssee  kkoorriissttee  uu  ppoorreezznnee  ssvvrrhhee..  IIzznnooss  ooddggoo��eennoogg  ppoorreezzaa  tteemmeelljjii  ssee  nnaa  oo��eekkiivvaannoomm  nnaa��iinnuu  rreeaalliizzaacciijjee  iillii  

nnaammiirreennjjaa  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa,,  kkoorriišštteennjjeemm  ppoorreezznniihh  ssttooppaa  kkoojjee  ssee  pprriimmjjeennjjuujjuu
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iillii  uuggllaavvnnoomm  pprriimmjjeennjjuujjuu  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee..  

OOddggoo��eennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  pprriizznnaajjee  ssee  iisskklljjuu��iivvoo  uu  vviissiinnii  uu  kkoojjoojj  jjee  vvjjeerroojjaattnnoo  ddaa  ��ee  ssee  oossttvvaarriittii  bbuudduu��aa  

ooppoorreezziivvaa  ddoobbiitt  ddoossttaattnnaa  zzaa  iisskkoorriišštteennjjee  nneeiisskkoorriišštteennoogg  ppoorreezznnoogg  gguubbiittkkaa..  OOddggoo��eennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  

uummaannjjeennaa  jjee  uu  vviissiinnii  uu  kkoojjoojj  vviiššee  nnee  ppoossttoojjii  vvjjeerroojjaattnnoosstt  oossttvvaarreennjjaa  ppoorreezznnee  oollaakkššiiccee..  

  

DDrruuššttvvaa  kkoonncceerrnnaa  
DDrruuššttvvaa  kkoonncceerrnnaa  ssuu  ddrruuššttvvaa  ss  kkoojjiimmaa  DDrruuššttvvoo  iimmaa  zzaajjeeddnnii��kkuu  uupprraavvuu  iillii  vvllaassnniikkee,,  aa  kkoojjaa  nniissuu  nniittii  uullaaggaannjjaa,,  nniittii  

pprriiddrruužžeennoo  ddrruuššttvvoo..  

  

NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  

NNeekkrreettnniinnee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  ppoo��eettnnoo  ssee  iisskkaazzuujjuu  ppoo  ttrroošškkuu  nnaabbaavvee  uummaannjjeennoomm  zzaa  iisspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii  ii  

aakkuummuulliirraannee  gguubbiittkkee  oodd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  iimmoovviinnee..  TTrrooššaakk  nnaabbaavvee  uukklljjuu��uujjee  nnaabbaavvnnuu  cciijjeennuu  ii  ssvvee  ttrroošškkoovvee  

iizzrraavvnnoo  ppoovveezzaannee  ss  ddoovvoo��eennjjeemm  ssrreeddssttvvaa  uu  rraaddnnoo  ssttaannjjee  zzaa  nnaammjjeerraavvaannuu  uuppoorraabbuu..  TTrroošškkoovvii  tteekkuu��eegg  

ooddrržžaavvaannjjaa  ii  ppoopprraavvaakkaa,,  zzaammjjeennee,,  ttee  iinnvveessttiicciijjsskkoogg  ooddrržžaavvaannjjaa  mmaannjjeegg  oobbuujjmmaa  pprriizznnaajjuu  ssee  kkaaoo  rraasshhoodd  uu  

rraazzddoobblljjuu  kkaadd  ssuu  nnaassttaallii..  TTrrooššaakk  zznnaa��aajjnnoogg  iinnvveessttiicciijjsskkoogg  ooddrržžaavvaannjjaa  ii  zzaammjjeennee  ssee  kkaappiittaalliizziirraajjuu..  SSrreeddssttvvaa  

iizzggrraa��eennaa  uu  vvllaassttiittoojj  iizzvveeddbbii  uukklljjuu��uujjuu  ttrrooššaakk  mmaatteerriijjaallaa,,  ddiirreekkttnnoogg  rraaddaa  ii  pprrooppoorrcciioonnaallnnii  uuddiioo  ffiikkssnniihh  iinnddiirreekkttnniihh  

ttrroošškkoovvaa..  DDoobbiiccii  ii  gguubbiiccii  tteemmeelljjeemm  rraasshhooddoovvaannjjaa  iillii  oottuu��eennjjaa  dduuggoottrraajjnnee  mmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  iisskkaazzuujjuu  ssee  uu  

rraa��uunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  ssuu  nnaassttaallii..  

AAmmoorrttiizzaacciijjaa  ssee  pprriikkaazzuujjee  uu  rraa��uunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  kkoorriišštteennjjeemm  lliinneeaarrnnee  mmeettooddee  oottppiissaa  ttiijjeekkoomm  pprroocciijjeennjjeennoogg  

kkoorriissnnoogg  vviijjeekkaa  ttrraajjaannjjaa  iimmoovviinnee..  ZZeemmlljjiiššttee,,  tteehhnnoolloošškkaa  nnaaffttaa  ii  iimmoovviinnaa  uu  iizzggrraaddnnjjii  ssee  nnee  aammoorrttiizziirraajjuu..    

PPrroocciijjeennjjeennii  kkoorriissnnii  vviijjeekk  ttrraajjaannjjaa  ppoojjeeddiinnee  iimmoovviinnee  jjee  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

ZZggrraaddee  4400  ggooddiinnaa  

NNaaffttoovvoodd  ii  sspprreemmnniiccii  4400  ggooddiinnaa  

PPoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  1100  ––  2200  ggooddiinnaa  

UUrreeddsskkii  nnaammjjeeššttaajj  55  ggooddiinnaa  

TTeelleekkoommuunniikkaacc..  ii  iinnffoorrmmaatt..  OOpprreemmaa  55  ggooddiinnaa  

OOssoobbnnaa  vvoozziillaa  44  ggooddiinnee  

DDooddaattnnaa  uullaaggaannjjaa  nnaa  sspprreemmnniicciimmaa,,  ccjjeevvoovvoodduu  ii  oossttaalloojj  iimmoovviinnii  aammoorrttiizziirraajjuu  ssee  uu  pprreeoossttaalloomm  vviijjeekkuu  uuppoottrreebbee  

ooddnnoossnniihh  ssrreeddssttvvaa..  KKaappiittaalliizziirraannii  ttrroošškkoovvii  iissppiittiivvaannjjaa  ccjjeevvoovvooddaa  iinntteelliiggeennttnniimm  PPIIGG--oomm  aammoorrttiizziirraajjuu  ssee  uu  rraazzddoobblljjuu  

oodd  ppeett  ggooddiinnaa..  

  
NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  
 
NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  jjee  pprriikkaazzaannaa  pprreemmaa  nnaabbaavvnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii  uummaannjjeennoojj  zzaa  aakkuummuulliirraannuu  aammoorrttiizzaacciijjuu..  

AAmmoorrttiizzaacciijjaa  ssee  pprriikkaazzuujjee  uu  rraa��uunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  pprreemmaa  lliinneeaarrnnoojj  mmeettooddii  ttiijjeekkoomm  pprroocciijjeennjjeennoogg  vviijjeekkaa  ttrraajjaannjjaa  

nneemmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee..  NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa  ssee  aammoorrttiizziirraa  oodd  ddaattuummaa  kkaaddaa  jjee  iimmoovviinnaa  nnaa  rraassppoollaaggaannjjuu  zzaa  

uuppoottrreebbuu  ttee  kkrroozz  rraazzddoobblljjee  oodd  ��eettiirrii  ddoo  ppeett  ggooddiinnaa..  
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22..  PPRREEGGLLEEDD  ZZNNAA��AAJJNNIIHH  RRAA��UUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  
  

DDrruuššttvvoo  ttrreennuuttnnoo  iimmaa  pprriissttuupp  ppoommoorrsskkoomm  ddoobbrruu  ii  ssrreeddssttvviimmaa  nnaa  iissttoomm  uu  ookkvviirruu  kkoonncceessiijjsskkoogg  uuggoovvoorraa  ss  

DDrržžaavvoomm..  ZZggrraaddee,,  ppoossttrroojjeennjjaa  ii  oopprreemmaa  kkoojjaa  ssuu  pprreeddmmeett  ttoogg  uuggoovvoorraa  ssuu  iizzrraažžeennaa  ppoo  nnaabbaavvnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii  

uummaannjjeennoojj  zzaa  pprriippaaddaajjuu��uu  aammoorrttiizzaacciijjuu..  

SSrreeddssttvvaa  kkoojjaa  ssuu  pprreeddmmeett  kkoonncceessiijjsskkoogg  uuggoovvoorraa  aammoorrttiizziirraajjuu  ssee  kkoorriissttee��ii  ssee  lliinneeaarrnnoomm  mmeettooddoomm  oottppiissaa  ttiijjeekkoomm  

rraazzddoobblljjaa  pprroocciijjeennjjeennoogg  kkoorriissnnoogg  vviijjeekkaa  ttrraajjaannjjaa  iimmoovviinnee,,  uuvvaažžaavvaajjuu��ii    rraazzddoobblljjee  ttrraajjaannjjaa  kkoonncceessiijjsskkoogg  uuggoovvoorraa..  

NNeekkrreettnniinnee  nnaammiijjeennjjeennee  pprrooddaajjii  
  
NNeekkrreettnniinnaa  zzaa  kkoojjuu  ppoossttoojjii  ppllaann  pprrooddaajjee  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee,,  uu  nnjjeennoomm  ttrreennuuttnnoomm  ssttaannjjuu,,  kkllaassiiffiicciirraannaa  jjee  kkaaoo  

nneekkrreettnniinnaa  nnaammiijjeennjjeennaa  pprrooddaajjii  ii  pprriizznnaattaa  jjee  uu  vviissiinnii  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii,,  kkoojjaa  jjee  mmaannjjaa  oodd  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  

uummaannjjeennoojj  zzaa  ttrroošškkoovvee  pprrooddaajjee..  

ZZaalliihhee  
  
ZZaalliihhee  ssuu  vvrreeddnnoovvaannee  pprreemmaa  nnaabbaavvnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii  iillii  nneettoo  ttrržžiiššnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii,,  oovviissnnoo  oo  ttoommee  kkoojjaa  jjee  nniižžaa..    

NNaabbaavvnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt  uukklljjuu��uujjee  iizzddaattkkee  nnaassttaallee  kkuuppnnjjoomm  zzaalliihhaa  ii  ddoovvoo��eennjjeemm  zzaalliihhaa  uu  ssaaddaaššnnjjee  ssttaannjjee  ii  nnaa  nnjjiihhoovvuu  

ssaaddaaššnnjjuu  llookkaacciijjuu..  TTrrooššaakk  ssee  uuttvvrr��uujjee  pprriimmjjeennoomm  mmeettooddee  pprroossjjee��nnoogg  ppoonnddeerriirraannoogg  ttrroošškkaa..  

  

UUmmaannjjeennjjee  iimmoovviinnee  

NNaa  ssvvaakkii  ddaattuumm  bbiillaannccee  DDrruuššttvvoo  pprroovvjjeerraavvaa  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  iizznnoossee  ssvvoojjee  nneemmaatteerriijjaallnnee  ii  mmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  

ddaa  bbii  uuttvvrrddiilloo  ppoossttoojjee  llii  nnaazznnaakkee  ddaa  jjee  ddooššlloo  ddoo  gguubbiittkkaa  uusslliijjeedd  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  nnaavveeddeennee  iimmoovviinnee..  AAkkoo  

ppoossttoojjee  ttaakkvvee  nnaazznnaakkee,,  pprrooccjjeennjjuujjee  ssee  nnaaddookknnaaddiivvii  iizznnooss  ssrreeddssttvvaa  ddaa  bbii  ssee  mmooggaaoo  uuttvvrrddiittii  eevveennttuuaallnnii  gguubbiittaakk  

nnaassttaaoo  uummaannjjeennjjeemm..  AAkkoo  jjee  nnaaddookknnaaddiivvii  iizznnooss  nneekkoogg  ssrreeddssttvvaa  ((iillii  jjeeddiinniiccee  kkoojjaa  ssttvvaarraa  nnoovvaacc))  nniižžii  oodd  

kknnjjiiggoovvooddssttvveennoogg,,  kknnjjiiggoovvooddssttvveennii  iizznnooss  ttoogg  ssrreeddssttvvaa  uummaannjjuujjee  ssee  ddoo  nnaaddookknnaaddiivvoogg  iizznnoossaa..    

UU  22000077..  ggooddiinnii  nniissuu  uuttvvrr��eennee  nnaazznnaakkee  ddaa  bbii  ddooššlloo  ddoo  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  mmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee,,  ttee  UUpprraavvaa  

pprrooccjjeennjjuujjee  ddaa  jjee  kknnjjiiggoovvooddssttvveennii  iizznnooss  iimmoovviinnee  mmaannjjii  oodd  nnaaddookknnaaddiivvoogg  iizznnoossaa..        

FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  

DDrruuššttvvoo  uu  sskkllooppuu  rreeddoovvnnoogg  ppoosslloovvaannjjaa  kkoorriissttii  pprriimmaarrnnee  ffiinnaanncciijjsskkee  iinnssttrruummeennttee,,  kkaaoo  ššttoo  ssuu  ppoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  

kkuuppaaccaa,,  oobbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaa��iimmaa,,  uullaaggaannjjaa  ii  oobbvveezzee  pprreemmaa  bbaannkkaammaa,,  kkoojjii  ssuu  iisskkaazzaannii  uu  bbiillaannccii..  

FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  iisskkaazzaannii  uu  ookkvviirruu  iimmoovviinnee  pprriizznnaajjuu  ssee  uu  nnoommiinnaallnniimm  iizznnoossiimmaa  uummaannjjeennii  zzaa  

eevveennttuuaallnnii  iisspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii  tteemmeelljjeemm  uummaannjjeennjjaa,,  ooddnnoossnnoo  uu  iizznnoossuu  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  zzaa  iinnssttrruummeennttee  kkoojjii  

ppooddlliijjeežžuu  pprriizznnaavvaannjjuu  ii  mmjjeerreennjjuu  pprreemmaa  MMRRSS--uu  3399..  FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii  kkoojjii  ssaa��iinnjjaavvaajjuu  oobbvveezzee  iisskkaazzuujjuu  

ssee  uu  nnoommiinnaallnnoomm  iizznnoossuu  iillii  iizzvvoorrnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii,,  oovviissnnoo  kkoojjee  jjee  vviiššee..  UUpprraavvaa  jjee  uuvvjjeerreennaa  ddaa  ssee  ffeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  

iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa  iisskkaazzaanniihh  uu  bbiillaannccii,,  aa  kkoojjee  nnee  ppooddlliijjeežžuu  MMRRSS--uu  3399,,  nnee  rraazzlliikkuujjee  zznnaa��aajjnnoo oodd  nnjjiihhoovviihh 

kknnjjiiggoovvooddssttvveenniihh  iizznnoossaa..  

UUllaaggaannjjaa 

UUllaaggaannjjaa  ssuu  ssvvrrssttaannaa  uu  ppoorrttffeelljj  uullaaggaannjjaa  uu  ppoossjjeedduu  rraaddii  ttrrggoovvaannjjaa  ((iisskkaazzaannaa  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  

gguubbiittkkaa)),,  ppoorrttffeelljj  uullaaggaannjjaa  rraassppoolloožžiivviihh  zzaa  pprrooddaajjuu  iillii  uullaaggaannjjaa  kkoojjaa  ssee  ddrržžee  ddoo  ddoossppiijjee��aa,,  oovviissnnoo  oo  nnaammjjeerrii  uu  

ttrreennuuttkkuu  nnjjiihhoovvoogg  ssttjjeeccaannjjaa,,  ii  nnaa  ssvvaakkii  kkaassnniijjii  iizzvvjjeeššttaajjnnii  ddaattuumm  mmjjeerree  ssee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii..  
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UUllaaggaannjjaa  uu  ppoossjjeedduu  rraaddii  ttrrggoovvaannjjaa  

UUllaaggaannjjaa  uu  ppoossjjeedduu  rraaddii  ttrrggoovvaannjjaa  ooddnnoossee  ssee  nnaa  uullaaggaannjjaa  uu  iinnvveessttiicciijjsskkee  ffoonnddoovvee..  DDoobbiiccii  ii  gguubbiiccii  nnaassttaallii  zzbboogg  

pprroommjjeennaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  vvrriijjeeddnnoossnniiccaa  uu  ppoossjjeedduu  rraaddii  ttrrggoovvaannjjaa  uukklljjuu��uujjuu  ssee  uu  nneettoo  ddoobbiitt,,  ooddnnoossnnoo  gguubbiittaakk  

rraazzddoobblljjaa..    

UUllaaggaannjjaa  rraassppoolloožžiivvaa  zzaa  pprrooddaajjuu  

UUllaaggaannjjaa  rraassppoolloožžiivvaa  zzaa  pprrooddaajjuu  ooddnnoossee  ssee  nnaa  ddiioonniiccee..  DDoobbiiccii  ii  gguubbiiccii  nnaassttaallii  zzbboogg  pprroommjjeennaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  

uullaaggaannjjaa  rraassppoolloožžiivviihh  zzaa  pprrooddaajjuu  pprriizznnaajjuu  ssee  iizzrraavvnnoo  uu  ggllaavvnniiccuu  ssvvee  ddoo  oottuu��eennjjaa  iillii  uuttvvrr��eennoogg  uummaannjjeennjjaa  

vvrriijjeeddnnoossttii  uullaaggaannjjaa,,  uu  kkoomm  ttrreennuuttkkuu  ssee  aakkuummuulliirraannii  ddoobbiiccii,,  ooddnnoossnnoo  gguubbiiccii  pprreetthhooddnnoo  pprriizznnaattii  uu  ookkvviirruu  ggllaavvnniiccee  

uukklljjuu��uujjuu  uu  nneettoo  ddoobbiitt,,  ooddnnoossnnoo  gguubbiittaakk  rraazzddoobblljjaa..  FFeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  pprreeddssttaavvlljjaa  ttrržžiiššnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  

nnaa  uurree��eennoomm  ttrržžiiššttuu  vvrriijjeeddnnoossnniihh  ppaappiirraa,,  aa  pprreemmaa  oobbaavviijjeessttii  SSrreeddiiššnnjjee  ddeeppoozziittaarrnnee  aaggeenncciijjee..  

VVrriijjeeddnnoosstt  ddiioonniiccaa  kkoojjee  nnee  kkoottiirraajjuu  nnaa  bbuurrzzii  pprriizznnaajjee  ssee  uu  nnoommiinnaallnnoomm  iizznnoossuu  iillii  uu  pprroocciijjeennjjeennoomm  iizznnoossuu  oodd  

ssttrraannee  UUpprraavvee  nnaa  tteemmeelljjuu  ddoossttuuppnniihh  jjaavvnniihh  iinnffoorrmmaacciijjaa..  

  

DDeeppoozziittii  
  
UU  ddeeppoozziittee  ssuu  kkllaassiiffiicciirraannii  nnoovv��aannii  ddeeppoozziittii  oorroo��eennii  nnaa  rrookk  dduulljjii  oodd  ttrrii  mmjjeesseeccaa..  NNaavveeddeennaa  iimmoovviinnaa  pprriizznnaajjee  ssee  uu  

nnoommiinnaallnnoomm  iizznnoossuu..  

NNoovvaacc  ii  nnoovv��aannii  eekkvviivvaalleennttii  

  

NNoovvaacc  ii  nnoovv��aannii  eekkvviivvaalleennttii  oobbuuhhvvaa��aajjuu  ddeeppoozziittee  ppoo  vvii��eennjjuu,,  nnoovvaacc  uu  bbllaaggaajjnnii,,  oorroo��eennee  ddeeppoozziittee  ss  iizzvvoorrnniimm  

ddoossppiijjee��eemm  ddoo  ttrrii  mmjjeesseeccaa  ii  uullaaggaannjjaa  uu  nnoovv��aannee  ffoonnddoovvee..  

  

UUmmaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  

  

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa,,  oossiimm  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  iisskkaazzaannee  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  pprroocciijjeennjjuujjee  

ssee  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee,,  nnaa  tteemmeelljjuu  iinnddiikkaattoorraa  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee..  FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa  jjee  

pprreettrrppjjeellaa  uummaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  ttaammoo  ggddjjee  jjee  ddookkaazzaannoo  ddaa,,  kkaaoo  rreezzuullttaatt  jjeeddnnoogg  iillii  vviiššee  ddooggaa��aajjaa  kkoojjii  ssuu  nnaassttaallii  

nnaakkoonn  ppoo��eettnnoogg  pprriizznnaavvaannjjaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee,,  pprroocciijjeennjjeennii  bbuudduu��ii  nnoovv��aannii  ttiijjeekkoovvii  iinnvveessttiicciijjee  ssuu  iizzmmiijjeennjjeennii..  

ZZaa  ssvvaa  oossttaallaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  ssrreeddssttvvaa,,  uukklljjuu��uujjuu��ii  vvrriijjeeddnnoossnnee  ppaappiirree  kkllaassiiffiicciirraannee  „„rraassppoolloožžiivvoo  zzaa  pprrooddaajjuu““  ((ddiioonniiccee))  

oobbjjeekkttiivvnnii  ddookkaazz  uummaannjjeennjjaa  mmoožžee  uukklljjuu��iittii::  

  

��  zznnaa��aajjnnee  ffiinnaanncciijjsskkee  tteešškkoo��ee  pprraavvnnee  oossoobbee  ��iijjee  ffiinnaanncciijjsskkee  iinnssttrruummeennttee  DDrruuššttvvoo  

ppoossjjeedduujjee,,  

��  kkaaššnnjjeennjjee  iillii  pprrooppuusstt  uu  ppllaa��aannjjuu  ggllaavvnniiccee  iillii  kkaammaattaa,,  

��  kkaaddaa  ppoossttaannee  vvjjeerroojjaattnnoo  ddaa  ��ee  dduužžnniikk  oottii��ii  ppoodd  ssttee��aajj,,  ffiinnaanncciijjsskkuu  rreeoorrggaanniizzaacciijjuu  iillii  uu  

lliikkvviiddaacciijjuu..  
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22..  PPRREEGGLLEEDD  ZZNNAA��AAJJNNIIHH  RRAA��UUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

  
UUmmaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  pprroocciijjeennjjuujjee  ssee  zzaa  ssvvaakkuu  vvrrssttuu  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  ppoojjeeddiinnaa��nnoo..  

KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt  ffiinnaanncciijjsskkiihh  ssrreeddssttaavvaa  ssee  uummaannjjuujjee  uuppoottrreebboomm  rraa��uunnaa  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii..  SSvvaakkaa  

pprroommjjeennaa  nnaa  rraa��uunnuu  uummaannjjeennjjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  pprriizznnaajjee  ssee  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  oossiimm  kkoodd  vvllaassnnii��kkiihh  

iinnssttrruummeennaattaa  rraassppoolloožžiivviihh  zzaa  pprrooddaajjuu..  KKoodd  iimmoovviinnee  rraassppoolloožžiivvee  zzaa  pprrooddaajjuu,,  ssvvaakkoo  sslljjeeddee��ee  ppoovvee��aannjjee  uu  ffeerr  

vvrriijjeeddnnoossttii  nnaakkoonn  pprriizznnaavvaannjjaa  gguubbiittaakkaa  oodd  uummaannjjeennjjaa  pprriizznnaajjee  ssee  ddiirreekkttnnoo  uu  kkaappiittaall..    

  

PPrreessttaannaakk  pprriizznnaavvaannjjaa  ffiinnaanncciijjsskkee  iimmoovviinnee  

DDrruuššttvvoo  pprreessttaajjee  pprriizznnaavvaattii  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu  ssaammoo  kkaaddaa  uuggoovvoorrnnaa  pprraavvaa  nnaa  nnoovv��aannee  ttookkoovvee  oodd  ffiinnaanncciijjsskkee  

iimmoovviinnee  iisstteekknnuu  iillii  aakkoo  pprreenneessee  ffiinnaanncciijjsskkuu  iimmoovviinnuu,,  ppaa  ssaammiimm  ttiimm  ii  ssvvee  rriizziikkee  ii  nnaaggrraaddee  oodd  vvllaassnniiššttvvaa  nnaa  ddrruuggii  

ssuubbjjeekktt..  

  

FFiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  ii  vvllaassnnii��kkii  iinnssttrruummeennttii  iizzddaannii  oodd  DDrruuššttvvaa  

DDuužžnnii��kkii  iillii  vvllaassnnii��kkii  iinnssttrruummeennttii  kkllaassiiffiicciirraajjuu  ssee  iillii  kkaaoo  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  iillii  kkaaoo  kkaappiittaall  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssuuššttiinnoomm  

uuggoovvoorrnnoogg  ooddnnoossaa..  

  

FFiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  ““iisskkaazzaannee  ppoo  ffeerr--vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa““  

  

FFiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  ssee  kkllaassiiffiicciirraajjuu  kkaaoo  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  ““iisskkaazzaannee  ppoo  ffeerr--vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  

gguubbiittkkaa““  ttaammoo  ggddjjee  jjee  ffiinnaanncciijjsskkaa  oobbvveezzaa    ““rraassppoolloožžiivvaa  zzaa  pprrooddaajjuu  ““  iillii  jjee  ooddrree��eennoo  kkaaoo  ffiinnaanncciijjsskkaa  oobbvveezzaa  

““iisskkaazzaannaa  ppoo  ffeerr--vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa““..    

FFiinnaanncciijjsskkaa  oobbvveezzaa  ssee  kkllaassiiffiicciirraa  kkaaoo  ““rraassppoolloožžiivvaa  zzaa  pprrooddaajjuu  ““  aakkoo::  

••  jjee  nnaabbaavvlljjeennaa  ss  cciilljjeemm  pprrooddaajjee  uu  bblliisskkoojj  bbuudduu��nnoossttii;;  iillii  

••  jjee  ddiioo  iiddeennttiiffiicciirraannoogg  ppoorrttffeelljjaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  kkoojjiimmaa  DDrruuššttvvoo  uupprraavvlljjaa  uu  cciilljjuu  oossiigguurraannjjaa  

kkrraattkkoorroo��nnee  zzaarraaddee;;  iillii  

••  jjee  ddeerriivvaattiivvnnii  iinnssttrruummeenntt  kkoojjii  nniijjee  ookkaarraakktteerriizziirraann  kkaaoo  eeffeekkttiivvnnii  iinnssttrruummeenntt  zzaaššttiittee..  

DDrruuššttvvoo  nneemmaa  ffiinnaanncciijjsskkiihh  oobbvveezzaa  iisskkaazzaanniihh  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  kkrroozz  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa..  

OOssttaallee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  

OOssttaallee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee,,  uukklljjuu��uujjuu��ii  ii  oobbvveezzee  ppoo  kkrreeddiittiimmaa,,  ssee  ppoo��eettnnoo  pprriizznnaajjuu  ppoo  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii,,  uummaannjjeennoojj  

zzaa  ttrraannssaakkcciijjsskkee  ttrroošškkoovvee..    

OOssttaallee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbaavveezzee  ssuu  nnaakknnaaddnnoo  mmjjeerreennee  uu  nnoommiinnaallnnoomm  iizznnoossuu  iillii  iizzvvoorrnnoojj  vvrriijjeeddnnoossttii,,  oovviissnnoo  oo  ttoommee  

ššttoo  jjee  vviiššee..      
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22..  PPRREEGGLLEEDD  ZZNNAA��AAJJNNIIHH  RRAA��UUNNOOVVOODDSSTTVVEENNIIHH  PPOOLLIITTIIKKAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

PPrreessttaannaakk  pprriizznnaavvaannjjaa  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbaavveezzee  

DDrruuššttvvoo  pprreessttaajjee  pprriizznnaavvaattii  ffiinnaanncciijjsskkuu  oobbaavveezzuu  kkaaddaa,,  ii  ssaammoo  kkaaddaa,,  ssuu  oobbaavveezzee  DDrruuššttvvaa  oottppuušštteennee,,  oottkkaazzaannee  iillii  

iissttii��uu..    

RRaa��uunnoovvooddssttvvoo  zzaaššttiittee  

DDrruuššttvvoo  nnee  pprriimmiijjeennjjuujjee  ddrruuggee  oobblliikkee  rraa��uunnoovvooddssttvvaa  zzaaššttiittee  oossiimm  pprriirrooddnnee  zzaaššttiittee..    

RReezzeerrvvaacciijjee  

RReezzeerrvvaacciijjee  ssee  pprriizznnaajjuu  uu  bbiillaannccii  kkaaddaa  DDrruuššttvvoo  iimmaa  pprraavvnnuu  iillii  uuggoovvoorrnnuu  oobbvveezzuu  kkaaoo  rreezzuullttaatt  pprrooššlliihh  ddooggaa��aajjaa  ii  

kkaaddaa  jjee  vvjjeerroojjaattnnoo  ddaa  ��ee  ddoo��ii  ddoo  ooddlljjeevvaa  ssrreeddssttaavvaa  kkaakkoo  bbii  ssee  ppooddmmiirriillee  ttee  oobbvveezzee..    

UUssppoorreeddbbee  

TTaammoo  ggddjjee  jjee  bbiilloo  ppoottrreebbnnoo,,  uussppoorreeddnnii  ppooddaaccii  ssuu  rreekkllaassiiffiicciirraannii  kkaakkoo  bbii  ssee  ppoossttiiggllaa  ddoosslljjeeddnnoosstt  uu  pprriikkaazziivvaannjjuu  

ppooddaattaakkaa  ss  ppooddaacciimmaa  tteekkuu��ee  ffiinnaanncciijjsskkee  ggooddiinnee  ii  oossttaalliimm  ppooddaacciimmaa..    

UU  22000077..  iisspprraavvlljjeennii  ssuu  uussppoorreeddnnii  ppooddaaccii  ppoodd  ssttaavvkkoomm  oossttaalliihh  pprriihhooddaa  ii  ttrroošškkoovvaa  oossoobblljjaa  zzaa  iizznnooss  oodd  44..339977  ttiiss..  

kkuunnaa,,  kkoojjii  ssee  ooddnnoossii  nnaa  kkaappiittaalliizziirraannee  ttrroošškkoovvee  ppllaa��aa..  PPrreegglleedd  uu��iinnjjeennoogg  iisspprraavvkkaa::  

  

RRaa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa::  

PPoozziicciijjaa  22000066..  gg..    IIsspprraavvlljjeennaa  22000066..gg    UU��iinnaakk  

OOssttaallii  pprriihhooddii  ppoosslloovvaannjjaa  1100..228833    55..888866    ((44..339977))  

PPoosslloovvnnii  pprriihhooddii  229900..220055    228855..880088    ((44..339977))  

TTrroošškkoovvii  oossoobblljjaa  ((6611..227733))    ((5566..887766))    ((44..339977))  

PPoosslloovvnnii  rraasshhooddii  ((227744..005588))    ((226699..666611))    ((44..339977))  

DDoobbiitt  iizz  ppoosslloovvaannjjaa  1166..114477    1166..114477    --  
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33..  PPRRIIHHOODDII  

TTeemmeelljjnnee  ddjjeellaattnnoossttii  DDrruuššttvvaa  ppooddiijjeelljjeennee  nnaa  ddjjeellaattnnoosstt  ttrraannssppoorrttaa  nnaaffttee  ii  sskkllaaddiišštteennjjaa  nnaaffttee  ii  nnaaffttnniihh  ddeerriivvaattaa..  

  

    22000077..    22000066..  

TTrraannssppoorrtt  nnaaffttee    221166..224455    119966..444444  

SSkkllaaddiišštteennjjee  nnaaffttee    6622..999933    4411..993366  

SSkkllaaddiišštteennjjee  ddeerriivvaattaa    3322..777722    3322..772200  

OOssttaalloo    55..555566    88..882222  

    331177..556666    227799..992222  

44..  OOSSTTAALLII  PPRRIIHHOODDII  IIZZ  PPOOSSLLOOVVAANNJJAA  

    22000077..    22000066..  

PPrriihhooddii  oodd  iinnvveennttuurrnniihh  vviišškkoovvaa  nnaaffttee    55..337744    11..003399  

PPrriihhooddii  oodd  nnaappllaattee  oossiigguurraannjjaa    223399    33..667711  

NNaappllaa��eennaa  ssppoorrnnaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa    --    118800  

OOssttaallii  pprriihhooddii    440033    999966  

    66..001166    55..888866  

55..  MMAATTEERRIIJJAALLNNII  TTRROOŠŠKKOOVVII  

  

    22000077..    22000066..  

TTrroošškkoovvii  eelleekkttrrii��nnee  eenneerrggiijjee    77..993344    66..992244  

TTrroošškkoovvii  pprrooiizzvvooddnniihh  uusslluuggaa    99..551122    99..993333  

TTrroošškkoovvii  ooddrržžaavvaannjjaa    1144..223388    1100..119966  

OOssttaallii  mmaatteerriijjaallnnii  ttrroošškkoovvii    77..336655    66..225533  

    3399..004499    3333..330066  
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66..  TTRROOŠŠKKOOVVII  OOSSOOBBLLJJAA    

    22000077..    22000066..  
          

BBrruuttoo  ppllaa��ee  
  

5544..885500    5522..117755  

DDoopprriinnoossii  nnaa  ppllaa��ee    
  

99..551155    99..009988  

  
  6644..336655    6611..227733  

OOdd  ttooggaa::          

NNeettoo  ppllaa��ee    3344..448877    3333..445511  

PPoorreezzii  ii  ddoopprriinnoossii  iizz  ppllaa��ee    2200..336633    1188..772244  

NNaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  uu  DDrruuššttvvuu  jjee  bbiilloo  zzaappoosslleennoo  336677    rraaddnniikkaa  ((22000066..::  335566))..  TTrroošškkoovvii  zzaappoosslleenniihh  uukklljjuu��uujjuu  1100..887755  

ttiiss..  kkuunnaa  ((22000066..::  1100..441133    ttiiss..  kkuunnaa))  ppllaa��eenniihh  ddoopprriinnoossaa  zzaa  mmiirroovviinnsskkoo  oossiigguurraannjjee  uu  oobbvveezznnee  mmiirroovviinnsskkee  ffoonnddoovvee  

ttiijjeekkoomm  22000077..  ggooddiinnee,,  iizzrraa��uunnaattiihh  kkaaoo  ppoossttoottaakk  oodd  bbrruuttoo  ppllaa��ee  rraaddnniikkaa..  

OOdd  iisskkaazzaanniihh  iizznnoossaa  ttrroošškkoovvaa  oossoobblljjaa  oodd  6644..336655  ttiiss..  kkuunnaa  ((22000066::6611..227733  ttiiss..  kkuunnaa)),,  kkaappiittaalliizziirraannoo  jjee  44..669911  ttiiss..  

kkuunnaa  ((22000066::  44..339977  ttiiss..  kkuunnaa)),,  ttee  ssuu  uu  rraa��uunnuu  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa  ttrroošškkoovvii  oossoobblljjaa  uummaannjjeennjjii  zzaa  nnaavveeddeennee  iizznnoossee..  

77..  OOSSTTAALLII  RRAASSHHOODDII  IIZZ  PPOOSSLLOOVVAANNJJAA  

    22000077..    22000066..  

OOssiigguurraannjjee    33..119911    44..445566  

LLookkaallnnii  ppoorreezzii    77..114411    66..776688  

TTrroošškkoovvii  ppuuttoovvaannjjaa    55..229933    44..991111  

TTrroošškkoovvii  bbaannkkee    663399    990088  

OOttpprreemmnniinnee  ii  oossttaallee  nnaakknnaaddee  zzaappoosslleenniicciimmaa    44..889966    33..440055  

OObbrraazzoovvaannjjee    11..112255    11..228811  

IInntteelleekkttuuaallnnee  uusslluuggee    11..991122    22..110066  

RReezzeerrvvaacciijjaa  zzaa  ssuuddsskkee  ssppoorroovvee    11..885500    1133..114499  

RReezzeerrvvaacciijjaa  zzaa  bbuudduu��ee  iissppllaattee  zzaappoosslleenniimmaa    11..447755    --  

TTrroošškkoovvii  ddoonnaacciijjaa  ii  ssppoonnzzoorrssttvvaa    55..996677    44..666655  

TTrroošškkoovvii  rreepprreezzeennttaacciijjee    11..448844    11..003366  

OOssttaallii  ttrroošškkoovvii    44..555544    33..118855  

    3399..552277    4455..887700  
  

OOttpprreemmnniinnee  ii  oossttaallee  nnaakknnaaddee  zzaappoosslleenniicciimmaa  ssaaddrržžee  ssvvee  oobbvveezzee  DDrruuššttvvaa  tteemmeelljjeemm  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa  ii  

uussvvoojjeenniihh  OOddlluukkaa..    
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88..  NNEETTOO  FFIINNAANNCCIIJJSSKKII  PPRRIIHHOODDII  

          

    22000077..    22000066..  

PPrriihhooddii  oodd  kkaammaattaa  nnaa  ddeeppoozziittee  uu  bbaannkkaammaa    1100..661166    99..667722  

DDoobbiitt  ppoo  ttee��aajjnniimm  rraazzlliikkaammaa    2200..883344    2299..330033  

PPrriinnooss  oodd  uullaaggaannjjaa  nnaammiijjeennjjeenniihh  zzaa  ttrrggoovvaannjjee    338833    11..004477  

DDoobbiitt  oodd  pprrooddaajjee  ddiioonniiccaa    --    1122..002266  

UUkkuuppnnii  ffiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii    3311..883344    5522..004488  

KKaammaattee  nnaa  oobbvveezzee  ppoo  kkrreeddiittiimmaa      ((1100..445577))    ((1122..226688))  

GGuubbiiccii  ppoo  ttee��aajjnniimm  rraazzlliikkaammaa    ((1177..339911))    ((1188..996600))  

OOssttaallii  rraasshhooddii    --    ((332244))  

UUkkuuppnnii  ffiinnaanncciijjsskkii  rraasshhooddii    ((2277..884488))    ((3311..555522))  

NNeettoo  ffiinnaanncciijjsskkii  pprriihhooddii    33..998866    2200..449966  

NNeettoo  ttee��aajjnnee  rraazzlliikkee  ssuu  ppoozziittiivvnnee  ii  iizznnoossee  33..444433  ttiiss..  kkuunnaa  oodd  ��eeggaa  ssee  nnaa  nneerreeaalliizziirraannee  ttee��aajjnnee  rraazzlliikkee  

ooddnnoossii  33..110055  ttiiss..  kkuunnaa  aa  rreeaalliizziirraannee  333388  ttiiss..  kkuunnaa..  NNeerreeaalliizziirraannee  ttee��aajjnnee  rraazzlliikkee  eevviiddeennttiirraannee  ssuu  pprriimmjjeennoomm  

nneettoo  nnaa��eellaa  nnaa  rraazziinnii  ppoojjeeddiinniihh  ssttaavvkkii  iimmoovviinnee  ii  oobbvveezzaa..  RReeaalliizziirraannee  ttee��aajjnnee  rraazzlliikkee  eevviiddeennttiirraannee  ssuu  ppoo  

bbrruuttoo  nnaa��eelluu..    

KKaammaattee  ppoo  kkrreeddiittiimmaa  PPaarriišškkoogg  ii  LLoonnddoonnsskkoogg  kklluubbaa,,  iizznnoossee  77..112288  ttiiss  kkuunnaa  ((22000066::  88..772299)),,  aa  kkaammaattee  ppoo  kkrreeddiittuu  

LLiibbiijjsskkee  bbaannkkee  33..331188  ttiiss..  kkuunnaa  ((22000066::  33..445511))..    

99..  PPOORREEZZNNII  RRAASSHHOODD  

IIzzrraa��uunn  ppoorreezzaa  nnaa  ddoobbiitt  kkoorriissttee��ii  vvaažžee��uu  ppoorreezznnuu  ssttooppuu  oodd  2200%%  

    22000077..    22000066..  

DDoobbiitt  pprriijjee  ooppoorreezziivvaannjjaa    5500..110066    3366..664433  

PPoorreezznnaa  ddoobbiitt    5500..110066    3366..664433  

PPoorreezznnii  rraasshhoodd  uuzz  ssttooppuu  oodd  2200%%      1100..002211    77..332288  

PPoorreezznnoo  nneepprriizznnaattii  ttrroošškkoovvii      779955    339966  

NNeeooppoorreezziivvii  pprriihhoodd    --    ((11..558855))  

PPoottiiccaajjii  zzaappooššlljjaavvaannjjaa  ii  ssttrruu��nnoogg  oobbrraazzoovvaannjjaa    ((113377))    ((224477))  

OOppoorreezziivvii  ddoobbiittaakk  zzaa  ggooddiinnuu    1100..667799    55..889922  

IIsskkoorriišštteennii  ppoorreezznnii  gguubbiiccii      --    ((55..889922))  

PPoorreezznnii  rraasshhoodd    1100..667799    --  
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99..  PPOORREEZZNNII  RRAASSHHOODD  

  

NNeepprriizznnaattaa  ooddggoo��eennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  uu  22000077..  ggooddiinnii  
  

    

SSttaannjjee  
3311..1122..22000066..  

  IIsskkoorriišštteennii  
ppoorreezznnii  
gguubbiiccii  uu  
22000077..  gg..  

  PPoorreezznnii  
gguubbiiccii  

iisstteekkllii  uu  
22000077..  gg  

  SSttaannjjee  
3311..1122..22000077  

PPrriivvrreemmeennaa  rraazzlliikkaa::                  

UUmmaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  
iimmoovviinnee  

  
1100..557722    --    --    1100..557722  

PPoorreezznnii  gguubbiiccii    --    --    --    --  

UUkkuuppnnoo      1100..557722    --    --    1100..557722  
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1100..      NNEEMMAATTEERRIIJJAALLNNAA  IIMMOOVVIINNAA  

  

    PPaatteennttii,,  
lliicceennccee  ii  

pprraavvaa  

  IImmoovviinnaa  nnaa  
ppoommoorrsskkoomm  

ddoobbrruu  

  NNeemmaatteerr..  
iimmoovviinnaa  uu  

pprriipprreemmii  

  UUkkuuppnnoo  

NNAABBAAVVNNAA  VVRRIIJJEEDDNNOOSSTT                          

                            

NNaa  ddaann  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000077..    1166..111199    336600..777711    --    337766..889900  

                            

PPoovvee��aannjjaa    --    --    11..668822    11..668822  

PPrriijjeennooss  ss  oossnnoovvnniihh  ssrreeddssttaavvaa  uu  
pprriipprreemmii  

  
223355    --    ((223355))    --  

  DDoonnooss  ss  mmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee    33..221133    --    229988    33..551111  

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..    1199..556677    336600..777711    11..774455    338822..008833  

                  

IISSPPRRAAVVAAKK  VVRRIIJJEEDDNNOOSSTTII                          

NNaa  ddaann  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000077..    1122..112233    333355..114422    --    334477..226655  

                            

AAmmoorrttiizzaacciijjaa  zzaa  rraazzddoobblljjee    22..229999    88..991188    --    1111..221177  

                    

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..    1144..442222    334444..006600    --    335588..448822  

    

NNeettoo  kknnjjiiggoovvooddssttvveennaa  
vvrriijjeeddnnoosstt  

  

              

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..      55..114455    1166..771111      11..774455      2233..660011    

            

NNaa  ddaann  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000077..    

    

33..999966    

    

2255..662299    

    

--    

    

2299..662255  

  

PPoommoorrsskkoo  ddoobbrroo  ––  vvllaassnniiššttvvoo  nnaadd  iimmoovviinnoomm  

UU  sskkllaadduu  ss  ppoossttoojjee��iimm  zzaakkoonnoomm,,  iimmoovviinnaa  nnaa  ppoommoorrsskkoomm  ddoobbrruu  uu  ddrržžaavvnnoomm  jjee  vvllaassnniiššttvvuu  tteemmeelljjeemm  UUggoovvoorraa  oo  

kkoonncceessiijjii  zzaa  kkoorriišštteennjjee  ppoommoorrsskkoogg  ddoobbrraa,,  kkoojjii  jjee  uu  22000033..  ggooddiinnii,,  LLuu��kkaa  uupprraavvaa  RRiijjeekkaa,,  uu  iimmee  VVllaaddee  RReeppuubblliikkee  

HHrrvvaattsskkee,,  ppoottppiissaallaa  ss  ddrruuššttvvoomm  JJaaddrraannsskkii  nnaaffttoovvoodd,,  ddiioonnii��kkoo  ddrruuššttvvoo..  KKoonncceessiijjaa  jjee  uuggoovvoorreennaa  nnaa  rraazzddoobblljjee  oodd  

3322  ggooddiinnee  ss  ppoo��eettkkoomm  oodd  44..  lliippnnjjaa  22000033..  ggooddiinnee..  NNeettoo  kknnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt  iimmoovviinnee  nnaa  ppoommoorrsskkoomm  ddoobbrruu  

nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  iizznnoossiillaa  jjee  1166..771122  ttiiss..  kkuunnaa  ((22000066::  2255..662299)),,  ššttoo  ��iinnii  44,,66%%  nnaabbaavvnnee  vvrriijjeeddnnoossttii..  



Bilješke uz financijske izvještaje 

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. 
(Svi iznosi su izraženi u tisu�ama kuna) 

 
Jadranski naftovod d.d.                                                                                                                                  
                                                                               

 
20 

1111..  NNEEKKRREETTNNIINNEE,,  PPOOSSTTRROOJJEENNJJAA  II  OOPPRREEMMAA  

  ZZeemmlljjiiššttaa  
GGrraa��eevviinnsskkii  

oobbjjeekkttii  
OOpprreemmaa  ii  
ssttrroojjeevvii  

TTrraannss--
ppoorrttnnaa  

ssrreeddssttvvaa  
UUrreeddsskkaa  
oopprreemmaa    OOssttaalloo  

MMaatteerriijjaallnnaa  
iimmoovviinnaa  uu  
pprriipprreemmii  UUkkuuppnnoo  

NNAABBAAVVNNAA  VVRRIIJJEEDDNNOOSSTT                                  
                                    
SSttaannjjee  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000077..  ggooddiinnee  228866..888833  44..443333..665588  883355..991155  1100..664422  77..331100  221155..335566  115533..227722  55..994433..003366  
                                    
DDiirreekkttnnaa  ppoovvee��aannjjaa  --  --  --  --  --  55..337744  117755..774499  118811..112233  
PPrriijjeennooss  ss  oossnn..  ssrreeddssttaavvaa  uu  pprriipprreemmii  66..001111  2200..443366  4411..221188  22..004444  44..330077  --  ((7744..001155))  --  
OOttuu��iivvaannjjee  ii  rraasshhooddoovvaannjjee  --  --  ((118822))  ((331188))  ((772277))  --    ((11..222277))  
  PPoovvee��aannjjee  pprreedduujjmmaa  --  --  --  --  --  2200..223399  --33..551111  1166..772288  
PPrriijjeennooss  uu  nneekkrreettnniinnee  zzaa  pprrooddaajjuu  --  ((55..442288))  --  --  --  --  --  ((55..442288))  
SSttaannjjee    3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  229922..889944  44..444488..666666  887766..995511  1122..336688  1100..888899  224400..996699  225511..449955  66..113344..223322  
                  
IISSPPRRAAVVAAKK  VVRRIIJJEEDDNNOOSSTTII                                  
                                    
SSttaannjjee  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000077..  ggooddiinnee            --    33..114400..554422  669911..660033  66..663322  55..449999  --  --  33..884444..227766  
                                    
AAmmoorrttiizzaacciijjaa  zzaa  rraazzddoobblljjee  --  110088..999944  1166..338855  11..669966  990088  --  --  112277..998833  
OOttuu��iivvaannjjee  ii  rraasshhooddoovvaannjjee  --  --  ((117711))  ((331188))  ((771155))  --  --  ((11..220044))  
PPrriijjeennooss  uu  nneekkrreettnniinnee  zzaa  pprrooddaajjuu  --  ((11..442222))  --  --  --  --  --  ((11..442222))  
SSttaannjjee  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  --  33..224488..111144  770077..881177  88..001100  55..669922  --  --  33..996699..663333  
SSaaddaaššnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  nnaa  ddaann  3311    
pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  229922..889944  11..220000..555522  116699..113344  44..335588  55..119977  224400..996699  225511..449955  22..116644..559999  
                  
SSaaddaaššnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  nnaa  ddaann  11..  
ssiijjee��nnjjaa  22000077..  ggooddiinnee  228866..888833  11..229933..111166  114444..331122  44..001100  11..881111  221155..335566  115533..227722  22..009988..776600  
  

PPoovvee��aannjjaa  dduuggoottrraajjnnee  iimmoovviinnee  nnaajjvvee��iimm  ddiijjeelloomm  ssee  ooddnnoossee  nnaa  uullaaggaannjjaa  uu  ssuussttaavv  nnaaddzzoorraa  ii  uupprraavvlljjaannjjaa  ii  ssuussttaavv  vveezzaa,,  uullaaggaannjjaa  uu  mmooddeerrnniizzaacciijjuu  tteehhnnii��kkee  zzaaššttiittee  ttee  uullaaggaannjjaa  uu  nnaabbaavvuu  

nnoovvee  uupprraavvnnee  zzggrraaddee  uu  ZZaaggrreebbuu..  
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1111..        NNEEKKRREETTNNIINNEE,,  PPOOSSTTRROOJJEENNJJAA  II  OOPPRREEMMAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

PPoottppuunnoo  aammoorrttiizziirraannaa  mmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa    

DDuuggoottrraajjnnaa  mmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa,,  nnaabbaavvnnee  vvrriijjeeddnnoossttii  oodd  886677..550077  ttiiss..  kkuunnaa,,  jjoošš  uuvviijjeekk  ssee  kkoorriissttii,,  iiaakkoo  jjee  ppoottppuunnoo  

aammoorrttiizziirraannaa  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee..    

UUggoovvoorrnnee  oobbvveezzee  

NNaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  22000077..  ggooddiinnee  vvrriijjeeddnnoosstt  uuggoovvoorreennee,,  aa  nneerreeaalliizziirraannee  kkuuppnnjjee  dduuggoottrraajjnnee  mmaatteerriijjaallnnee  iimmoovviinnee  

iizznnoossiillaa  jjee  228855,,00  mmiill..  kkuunnaa  ((22000066::  114488,,22)),,  oodd  ��eeggaa  ssee  118899,,00  mmiill..  kkuunnaa  ppllaanniirraa  uulloožžiittii  uu  22000088..  ggooddiinnii..  NNaa  tteemmeelljjuu  

ddoonniijjeettoogg  ppllaannaa  iinnvveessttiicciijjaa  oodd  ssttrraannee  UUpprraavvee  ((uu  ookkvviirruu  PPllaannaa  ppoosslloovvaannjjaa  zzaa  22000088..  ggooddiinnuu)),,  ss  kkoojjiimm  jjee  uuppoozznnaatt  

NNaaddzzoorrnnii  ooddbboorr,,  uu  22000088..  ggooddiinnii  ppllaanniirraa  ssee  uulloožžiittii  uu  iinnvveessttiicciijjee  uukkuuppaann  iizznnooss  oodd  338866,,00  mmiill  ..kkuunnaa..  UU  iisskkaazzaannoomm  

iizznnoossuu  ssaaddrržžaannoo  jjee  ii  118899,,00  mmiill..  kkuunnaa  uuggoovvoorreenniihh  rraaddoovvaa  uu  22000077..  ggooddiinnii..    

  TTeehhnnoolloošškkaa  nnaaffttaa  

TTeehhnnoolloošškkaa  nnaaffttaa  jjee  nnaaffttaa  uu  vvllaassnniiššttvvuu  DDrruuššttvvaa  kkoojjaa  ssee  nnaallaazzii  uu  nnaaffttoovvoodduu  ii  sspprreemmnniicciimmaa  uu  ssvvrrhhuu  oommoogguu��aavvaannjjaa  

pprriijjeevvoozzaa  ttrrggoovvaa��kkee  nnaaffttee..  VVrriijjeeddnnoosstt  tteehhnnoolloošškkee  nnaaffttee,,  uu  iizznnoossuu  oodd  222200,,00  mmiill..  kkuunnaa  ((22000066::  221144,,33  mmiill..  kkuunnaa))  nnaa  

ddaattuumm  bbiillaannccee  22000077..  ggooddiinnee,,  iisskkaazzaannaa  jjee  ppoo  ttrroošškkuu  nnaabbaavvee..  

SSrreeddssttvvaa  uu    pprriipprreemmii  

SSrreeddssttvvaa  uu  pprriipprreemmii  pprreeddssttaavvlljjaajjuu  uullaaggaannjjaa  uu  cciilljjuu  ppoovvee��aannjjaa  ssiigguurrnnoossttii  pprreettoovvaarraa,,  ttrraannssppoorrttaa  ii  sskkllaaddiišštteennjjaa  nnaaffttee  

ii  nnaaffttnniihh  ddeerriivvaattaa  ii  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  iizznnoossiillaa  ssuu  225511,,55  mmiill..  kkuunnaa..((22000066::  115533,,33))      

1122..    NNEEKKRREETTNNIINNEE  NNAAMMIIJJEENNJJEENNEE  PPRROODDAAJJII  

TTiijjeekkoomm  ssiijjee��nnjjaa  22000088..  ggooddiinnee  sskklloopplljjeenn  jjee  UUggoovvoorr  oo  pprrooddaajjii  ppoosslloovvnnee  zzggrraaddee,,  ssaaddaaššnnjjeegg  ssjjeeddiiššttaa  DDrruuššttvvaa,,  uu  

ZZaaggrreebbuu,,  UUlliiccaa  ggrraaddaa  VVuukkoovvaarraa  1144..  KKnnjjiiggoovvooddssttvveennaa  vvrriijjeeddnnoosstt  zzggrraaddee  iizznnoossii  44..000066  ttiiss..  kkuunnaa  ii  zznnaa��aajjnnoo  jjee  

mmaannjjaa  oodd  uuggoovvoorreennoogg  iizznnoossaa  pprrooddaajjee  oodd  4400,,33  mmiill..  kkuunnaa..  

  

1133..    OOSSTTAALLAA  FFIINNAANNCCIIJJSSKKAA  IIMMOOVVIINNAA    

DDeeppoozziittii  

  
  22000077..    22000066..  

      

OOrroo��eennii  ddeeppoozziittii    6633..332200    112211..442277  

DDeeppoozziittii  ssee  ooddnnoossee  nnaa  ddeevviizznnaa  ssrreeddssttvvaa  nnoommiinniirraannaa  uu  EEUURR  ii  UUSSDD,,  uuzz  oobbrraa��uunn  kkaammaattaa  ppoo  ssttooppaammaa  zzaa  EEUURR  oodd    

44,,5555%%,,  ii  zzaa  UUSSDD  oodd    66,,5500  ddoo    66,,8800%%..  
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1144..    OOSSTTAALLAA  IIMMOOVVIINNAA  
  

  KKrraattkkoorroo��nnaa  DDuuggoorroo��nnaa  

  22000077..    22000066..    22000077..    22000066..  

UUnnaapprriijjeedd  ppllaa��eennii  ttrroošškkoovvii  2299    9922    --    --  

OOssttaallaa  iimmoovviinnaa  2299    9922    --    --  

  

  

1155..        ZZAALLIIHHEE  

  
  22000077..    22000066..  

      

RReezzeerrvvnnii  ddiijjeelloovvii  ii  mmaatteerriijjaallii    77..443377    88..111199  
  

  

ZZaalliihhaa  rreezzeerrvvnniihh  ddiijjeelloovvaa  ii  ppoottrrooššnnoogg  mmaatteerriijjaallaa  zzaa  ooddrržžaavvaannjjee  iisskkaazzaannaa  jjee  ppoo  ttrroošškkuu  nnaabbaavvee,,  aa  uuttrrooššaakk  zzaalliihhaa  

oobbrraa��uunnaatt  jjee  ppoo  mmeettooddii  ppoonnddeerriirraanniihh  pprroossjjee��nniihh  nnaabbaavvnniihh  cciijjeennaa..  

SSiittnnii  iinnvveennttaarr  ii  aauuttoo  gguummee  oottppiissuujjuu  ssee  jjeeddnnookkrraattnnoo  pprriilliikkoomm  ssttaavvlljjaannjjaa  uu  uuppoottrreebbuu,,  aa  nnaabbaavvnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt  

pprreeddmmeettnnee  iimmoovviinnee  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  iizznnoossiillaa  jjee  11..885522  ttiiss..  kkuunnaa  ((22000066::  11..660088))..  

1166..      PPOOTTRRAAŽŽIIVVAANNJJAA  OODD  KKUUPPAACCAA  II  OOSSTTAALLAA  PPOOTTRRAAŽŽIIVVAANNJJAA  

  
  22000077..    22000066..  

          

PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa    1177..221133    2266..556611  

PPoottrraažžiivvaannjjaa  zzaa  PPDDVV    22..886655    33..992288  

OOssttaallaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa    11..223333    22..888822  

IIsspprraavvaakk  vvrriijjeeddnnoossttii  zzaa  ssuummnnjjiivvaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa    ((22..336677))    ((22..664466))  

    1188..994444    3300..772255  
  

UUkkuuppnnaa  nneettoo  ppoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  iizznnoossiillaa  ssuu  1144..884466  ttiiss..  kkuunnaa  ((22000066..  2233..991155  ttiiss..  kkuunnaa)),,  oodd  

��eeggaa  ssee  nnaa  ttrrii  ssttaallnnaa  kkuuppccaa  ooddnnoossii  1133..660022  ttiiss..  kkuunnaa  iillii    9911,,66%%  ii  ssvvaa  iisskkaazzaannaa  nneettoo  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ssuu  nneeddoossppjjeellaa..  

PPrroossjjee��nnoo  vvrriijjeemmee  nnaappllaattee  ppoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa  iizznnoossiilloo  jjee    2255  ddaannaa  ((22000066::2266  ddaannaa))..  ZZaakkoonnsskkaa  zzaatteezznnaa  

kkaammaattaa  oodd  1155%%  oobbrraa��uunnaavvaa  ssee  nnaa  iizznnooss  nneepprraavvooddoobbnnoo  ppllaa��eenniihh  rraa��uunnaa..  UUggoovvoorreennii  ddaattuummii  ddoossppiijjee��aa  rraa��uunnaa  

kkrree��uu  ssee  oodd  77  ddoo  3300  ddaannaa..    

DDrruuššttvvoo  jjee  uu  ppoottppuunnoossttii  iizzvvrrššiilloo  uummaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  zzaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  kkoojjaa  ssuu  uuttuužžeennaa  iillii  zzaa  kkoojjee  jjee  pprroocciijjeennjjeennaa  

nneeiizzvvjjeessnnoosstt  nnaappllaattee..  UUmmaannjjeennjjee  vvrriijjeeddnnoossttii  uu��iinnjjeennoo  jjee  uu  pprreetthhooddnniimm  rraazzddoobblljjiimmaa,,  aa  nnaajjzznnaa��aajjnniijjii  iizznnooss  ssee  

ooddnnoossii  nnaa  nneennaappllaa��eennaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  CCrroodduuxx  LLttdd,,  LLoonnddoonn,,  kkoojjee  jjee  uuttuužžeennoo  ((22..335511  ttiiss..  kkuunnaa))..



Bilješke uz financijske izvještaje 

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. 
(Svi iznosi su izraženi u tisu�ama kuna) 

 

 
Jadranski naftovod d.d 
 

23 

1166..    PPOOTTRRAAŽŽIIVVAANNJJAA  OODD  KKUUPPAACCAA  II  OOSSTTAALLAA  PPOOTTRRAAŽŽIIVVAANNJJAA  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

DDrruuššttvvoo  iimmaa  vvrrlloo  mmaallii  bbrroojj  kkuuppaaccaa  kkoojjiimmaa  oobbaavvlljjaa  uusslluuggee..  ZZaa  uusslluugguu  ttrraannssppoorrttaa  nnaaffttee  iimmaa  ssvveeggaa  nneekkoolliikkoo  

kkuuppaaccaa,,  zzaa  sskkllaaddiišštteennjjee  ddeerriivvaattaa  jjeeddnnoogg,,  zzaa  sskkllaaddiišštteennjjee  nnaaffttee  ookkoo  ddeesseettaakk  ii  zzaa  uusslluuggee  ooddrržžaavvaannjjaa  jjeeddnnoogg..  KKoodd  

uusslluuggaa  ttrraannssppoorrttaa  ii  sskkllaaddiišštteennjjaa  ddeerriivvaattaa  rraaddii  ssee  oo  ssttaallnniimm  dduuggooddiiššnnjjiimm  kkuuppcciimmaa,,  kkoojjii  ssvvoojjee  oobbvveezzee  uuggllaavvnnoomm    

ppooddmmiirruujjuu  uu  rrookkoovviimmaa  ddoossppiijjee��aa  ii  nniissuu  uuggoovvoorreennaa  ddooddaattnnaa  ssrreeddssttvvaa  oossiigguurraannjjaa  ppllaa��aannjjaa..  UU  sslluu��aajjuu  nnoovviihh  iillii  

nneeppoozznnaattiihh  kkuuppaaccaa  zzaa  sskkllaaddiišštteennjjee  nnaaffttee,,  uuoobbii��aajjeennoo  ssee  uuggoovvaarraa  ppllaa��aannjjee  uunnaapprriijjeedd..  

1177..    NNOOVVAACC  II  NNOOVV��AANNII  EEKKVVIIVVAALLEENNTTII  

  
  22000077..    22000066..  

NNoovvaacc  uu  bbllaaggaajjnnii  
  

227766    221111  

SSttaannjjee  nnaa  žžiirroo  rraa��uunnuu  uu  bbaannkkaammaa  
  

1100..776666    1166..118866  

KKrraattkkoorroo��nnii  ddeeppoozziittii  
  

111100..116600    111133..667722  

UUllaaggaannjjaa  uu  nnoovv��aannee  ffoonnddoovvee  
  

77..116677    --  

    112288..336699    113300..006699  
  

DDeeppoozziittii  kkoodd  bbaannaakkaa  nnoommiinniirraannii  ssuu  uu  UUSSDD  ii  kkuunnaammaa,,  aa  kkaammaattee  ssuu  uuggoovvoorreennee  oodd  55,,00  ddoo  66,,77%%  zzaa  UUSSDD  ii  77,,00  

ddoo  88,,00%%  zzaa  kkuunnee..  

 
1188..      TTEEMMEELLJJNNII  KKAAPPIITTAALL  

  
  22000077..    22000066..  

      

DDiioonnii��kkii  kkaappiittaall    22..000055..668844    22..000055..668844  
  

AAuuttoorriizziirraannii  ii  iizzddaannii  kkaappiittaall  ��iinnii  774422..884466  rreeddoovvnniihh  ddiioonniiccaa  ((22000066::  774422..884466))  ppoojjeeddiinnaa��nnee  nnoommiinnaallnnee  vvrriijjeeddnnoossttii  oodd  

22..770000  kkuunnaa..  TTrržžiiššnnaa  vvrriijjeeddnnoosstt  ddiioonniiccaa  uu  22000077..  ggooddiinnii  kkrreettaallaa  ssee  oodd  33..440000  ddoo  99..330000  kkuunnaa..  

SSttrruukkttuurraa  ddiioonnii��kkoogg  kkaappiittaallaa  nnaa  ddaattuumm  bbiillaannccee  bbiillaa  jjee  sslljjeeddee��aa::  

  

    UUkkuuppaann  bbrroojj  
ddiioonniiccaa  

    %%  

HHrrvvaattsskkii  zzaavvoodd  zzaa  mmiirroovviinnsskkoo  oossiigguurraannjjee    337755..444400    5500,,5544  

RReeppuubblliikkaa  HHrrvvaattsskkaa    116611..339922    2211,,7733  

IINNAA  dd..dd..  --  IInndduussttrriijjaa  nnaaffttee  ZZaaggrreebb    111188..885555    1166,,0000  

DDrržžaavvnnaa  aaggeenncciijjaa  zzaa  ssaannaacciijjuu  bbaannaakkaa    4433..337799    55,,8844  

FFoonnddoovvii  ii  mmaallii  ddiioonnii��aarrii    4433..778800    55,,8899  

      774422..884466    110000,,0000  
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1199..        PPRRII��UUVVEE  

      22000077..    22000066..  

KKaappiittaallnnee  pprrii��uuvvee    5544    5544  

ZZaakkoonnsskkee  pprrii��uuvvee    77..667777    55..884444  

OOssttaallee  pprrii��uuvvee    5522..448866    3355..008811  

    6600..221177    4400..997799  
  

  
ZZaakkoonnsskkee  pprrii��uuvvee  ��iinnee  55%%  oossttvvaarreennee  ddoobbiittii  uummaannjjeennoo  zzaa  pprreenneesseennii  gguubbiittaakk  uu  22000022  ggooddiinnii  ii  oossttvvaarreennee  ddoobbiittii  uu  

rraazzddoobblljjuu  oodd  22000033..  ddoo  22000077..  ggooddiinnee..    

OOssttaallee  pprrii��uuvvee  ssuu  rreezzuullttaatt  rraassppooddiijjeelljjeennee  ddoobbiittii  iizz  pprreetthhooddnniihh  ggooddiinnaa  ii  kkoorreekkcciijjaa  kkoojjee  ssuu  bbiillee  ppoosslljjeeddiiccaa  pprroommjjeennee  

uu  MMRRSS  3399,,  aa  kkoojjaa  ssee  ooddnnoossee  nnaa  pprriizznnaavvaannjjee  ppoovvee��aannjjaa  ffeerr  vvrriijjeeddnnoossttii  uullaaggaannjjaa  rraassppoolloožžiivviihh  zzaa  pprrooddaajjuu  uu  

kkaappiittaall,,  aa  nnee  uu  rraa��uunn  ddoobbiittii  ii  gguubbiittkkaa,,  kkaaoo  ššttoo  jjee  bbiilloo  uuttvvrr��eennoo  ddoo  11..  ssiijjee��nnjjaa  22000055..  ggooddiinnee..    

  

NNaaddaalljjee,,  uu  22000055..  ggooddiinnii,,  uu  oossttaallee  pprrii��uuvvee  eevviiddeennttiirraann  jjee  ii  pprriizznnaattii  iizznnooss  ppoorreezznnee  iimmoovviinnee,,  kkoojjii  jjee  uu  22000066..  ggooddiinnii  

iisskkoorriišštteenn..    

PPrroommjjeennee  uu  oossttaalliimm  pprrii��uuvvaammaa  pprriikkaazzuujjuu  ssee  uu  nnaassttaavvkkuu::  

  

  22000077..    22000066..  

        

KKoorriiggiirraannoo  ssttaannjjee  11..  ssiijjee��nnjjaa    3355..008811    2222..889977  

RRaassppooddjjeellaa  ddoobbiittii  22000066..  ggooddiinnee  1177..440055    1166..113355  

OOddggoo��eennaa  ppoorreezznnaa  iimmoovviinnaa  --    ((33..995511))  

SSttaannjjee  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  5522..448866    3355..008811  
  

  

2200..        ZZAADDRRŽŽAANNAA  DDOOBBIITT  

  

ZZaaddrržžaannaa  ddoobbiitt  

22000077.. 

8855..444488 

22000066.. 

6688..004422 
  

ZZaaddrržžaannuu  ddoobbiitt  ��iinnii  ddiioo  ddoobbiittii  oossttvvaarreennee  uu  ggooddiinnaammaa  oodd  22000022  ddoo  22000066..  ggooddiinnee,,  kkoojjii  jjee  tteemmeelljjeemm  OOddlluukkaa  GGllaavvnnee  

sskkuuppššttiinnee  rraassppoorree��eenn  uu  zzaaddrržžaannuu  ddoobbiitt..  
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2211..            DDOOBBIITT  PPOO  DDIIOONNIICCII  

  

DDoobbiitt  ppoo  ddiioonniiccii  tteemmeelljjii  ssee  nnaa  nneettoo  rreezzuullttaattuu  vvllaassnniikkaa  rreeddoovvnniihh  ddiioonniiccaa  ii  bbrroojjuu  rreeddoovvnniihh  ddiioonniiccaa,,  aa  iizzrraa��uunnaattaa  jjee  

kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

  
    

22000077..    22000066..  

          

DDoobbiitt  nnaakkoonn  ooppoorreezziivvaannjjaa    3399..442277    3366..664433  

BBrroojj  iizzddaanniihh  ddiioonniiccaa    774422..884466    774422..884466  

DDoobbiitt  ppoo  ddiioonniiccii  uu  kkuunnaammaa      5533..0088    4499..3333  
  

UUpprraavvaa  DDrruuššttvvaa  jjee  pprreeddlloožžiillaa  rraassppoorreedd  oossttaattkkaa  ddoobbiittii  oossttvvaarreennee  uu  22000077..  ggooddiinnii,,  nnaakkoonn  rraassppoorreeddaa  uu  zzaakkoonnsskkee  

pprrii��uuvvee,,  uu  oossttaallee  pprrii��uuvvee  ii  zzaaddrržžaannuu  ddoobbiitt..  RRaassppoorreedd  ddoobbiittii  zzaa  iissppllaattuu  ddiivviiddeennddii  nniijjee  pprreeddlloožžeenn  zzbboogg  oossiigguurraannjjaa  

vvllaassttiittiihh  ssrreeddssttaavvaa  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  ppllaanniirraanniihh  iinnvveessttiicciijjaa..  

  

2222..                BBAANNKKOOVVNNII  KKRREEDDIITTII    

  

    22000077..    22000066..  

KKrreeddiittii  ss  ddoossppiijjee��eemm  nnaakkoonn  11  ggooddiinnee    111177..229988    117711..337777  

KKrreeddiittii  ss  ddoossppiijjee��eemm  uu  rrookkuu  11  ggooddiinnee    3399..004499    3399..880011  

    115566..334477    221111..117788  

  

KKaammaattee  ii  uuvvjjeettii  oottppllaattee  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  

  

KKrreeddiittoorr  VVaalluuttaa  SSttaannjjee  uu  
vvaalluuttii  KKaammaattnnaa  ssttooppaa  UUkkuuppnnoo  22000077    OOttppllaattaa  

22000088    OOttppllaattaa  
22--44  ggoodd  

PPaarriišškkii  kklluubb::                  

��  KKuuwwaaiitt  UUSSDD  1122..222277  LLIIBBOORR++00,,55%%  6600..996600    2288..662277    3322..333333  

��  LLaammbbeerrtt  EEUURR  110077  ffiikkssnnaa  nnaa  77,,8844%%  778866    336699    441177  

LLoonnddoonnsskkii  kklluubb--  

SSeerriijjaa    AA  
UUSSDD  66..004499  LLIIBBOORR++1133//1166  3300..115577    1100..005533    2200..110044  

LLiibbiijjaa  UUSSDD  1122..992277  ffiikkssnnaa  nnaa  55%%  6644..444444    --    6644..444444  

        115566..334477    3399..004499    111177..229988  
  

  

((ii))  PPrreemmaa  iinnffoorrmmaacciijjii  NNaarrooddnnee  bbaannkkee  HHrrvvaattsskkee  pprreeggoovvoorrii  iizzmmee��uu  zzeemmaalljjaa  sslljjeeddnniiccaa  bbiivvššee  JJuuggoossllaavviijjee  oo  

ppooddjjeellii  uukkuuppnnoogg  dduuggaa  pprreemmaa  CCeennttrraallnnoojj  bbaannccii  LLiibbiijjee  uu  ookkvviirruu  kkoojjeegg  jjee  ii  dduugg  DDrruuššttvvaa,,  zzaappoo��eettii  uu  22000055..  ggooddiinnii,,  

nniissuu  nnaassttaavvlljjeennii  uu  22000066..  ggooddiinnii  nniittii  uu  22000077..  ggooddiinnii..  UU  ssaaddaaššnnjjeemm  ttrreennuuttkkuu  nnee  mmoožžee  ssee  ppoouuzzddaannoo  uuttvvrrddiittii  kkaaddaa  ��ee  

uukkuuppnnii  iizznnooss  oovvoogg  kkrreeddiittaa  ttrreebbaattii  vvrraattiittii..    
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2233..    RREEZZEERRVVIIRRAANNJJAA  

  

  KKrraattkkoorroo��nnaa  DDuuggoorroo��nnaa  

  22000077..    22000066..    22000077..    22000066..  

NNaakknnaaddee  zzaappoosslleenniimmaa  --    --    11..447744    --  

SSuuddsskkii  ssppoorroovvii  --    --    2244..668811    2222..883300  

  --    --    2266..115555    2222..883300  

  

RReezzeerrvviirraannjjee  zzaa  nnaakknnaaddee  zzaappoosslleenniimmaa  ooddnnoossee  ssee  nnaa  bbuudduu��ee  iissppllaattee  rreeddoovvnniihh  oottpprreemmnniinnaa  pprriilliikkoomm  ooddllaasskkaa  uu  

mmiirroovviinnuu  ii  jjuubbiillaarrnnee  nnaaggrraaddee  ((11..447744  ttiiss..  kkuunnaa))  ii  pprrvvii  ppuuttaa  jjee  uu��iinnjjeennoo  uu  22000077..  ggooddiinnii..  RReezzeerrvviirraannjjee  zzaa  

nneeiisskkoorriišštteennee  ddaannee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  nniijjee  uu��iinnjjeennoo  jjeerr  ssee  iizz  ggooddiinnee  uu  ggooddiinnuu  pprreennoossii  pprriibblliižžnnoo  iissttii  bbrroojj  ddaannaa  

ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  

RReezzeerrvviirraannjjee  oodd  2244..668811  ttiiss..  kkuunnaa  nnaa  kkrraajjuu  ggooddiinnee  ooddnnoossii  ssee  nnaa  pprraavvnnee  ppoossttuuppkkee  uu  ttiijjeekkuu  pprroottiivv  DDrruuššttvvaa  zzaa  kkoojjee  

ssee  pprrooccjjeennjjuujjee  nneeggaattiivvnnii  iisshhoodd..  NNaajjzznnaa��aajjnniijjii  iizznnooss  rreezzeerrvvaacciijjee  zzaa  ssuuddsskkee  ssppoorroovvee  ((1199,,99  mmiill..  kkuunnaa))  ooddnnoossii  ssee  nnaa  

ttuužžbbuu  KKuuttjjeevvaa  dd..dd..  rraaddii  ppoonniišštteennjjaa  ssttaarriihh  uuggoovvoorraa  oo  aassiiggnnaacciijjii  ii  SSppoorraazzuummaa  iizz  22000022..  ggooddiinnee  kkoojjiimm  jjee  KKuuttjjeevvoo  

ppooddmmiirriilloo  oobbvveezzee  pprreemmaa  JJaannaaffuu,,  aa  kkoojjee  ssuu  bbiillee  pprreeddmmeettoomm  ssuuddsskkoogg  ssppoorraa..  OObbzziirroomm  ddaa  jjee  pprrvvoossttuuppaannjjsskkaa  

pprreessuuddaa  ddoonniijjeettaa  uu  kkoorriisstt  ttuužžiitteelljjaa,,  zzaa  uukkuuppnnii  iizznnooss  ssppoorraa  uuvvee��aannoo  zzaa  zzaatteezznnee  kkaammaattee  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  

ggooddiinnee  uu��iinnjjeennoo  jjee  rreezzeerrvviirraannjjee..  OOssttaallii  ssuuddsskkii  ssppoorroovvii  ooddnnoossee  ssee  nnaa  ttuužžbbee  zzbboogg  iissttjjeeccaannjjaa  nnaaffttee  nnaa  

ppoolljjoopprriivvrreeddnnoo  ttlloo  pprriilliikkoomm  ttrraannssppoorrttaa  nnaaffttee  ii  nnaa  ssppoorr  vveezzaann  uuzz  vvllaassnniiššttvvoo  zzaammlljjiiššttaa  uu  VVeessllaa��kkoojj  uulliiccii  uu  ZZaaggrreebbuu  

((33,,00  mmiill..  kkuunnaa))..    

  

  

  

    22000077..    22000066..  

SSttaannjjee  nnaa  ddaann  11..  ssiijjee��nnjjaa    2222..883300    1100..446677  

IIsskkoorriišštteennee  rreezzeerrvvaacciijjee  ttiijjeekkoomm  ggooddiinnee    --    ((778866))  

RReezzeerrvviirraannjjaa  ttiijjeekkoomm  ggooddiinnee    33..332255    1133..114499  

SSttaannjjee  nnaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa    2266..115555    2222..883300  
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2244..            OOBBVVEEZZEE  PPRREEMMAA  DDOOBBAAVVLLJJAA��IIMMAA  II  OOSSTTAALLEE  OOBBVVEEZZEE  

    22000077..    22000066..  

          

OObbvveezzee  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaa��iimmaa    1188..337744    2233..008888  

DDoopprriinnoossii  ii  ppoorreezzii    iizz  ii  nnaa  ppllaa��ee    22..557799    33..227788  

OObbvveezzaa  zzaa  ppoorreezz  nnaa  ddoobbiitt    1100..667799    --  

OObbvveezzee  zzaa  kkaammaattee    22..332288    33..335500  

OObbvveezzee  pprreemmaa  zzaappoosslleenniimmaa    33..002266    33..447788  

OOssttaallee  oobbvveezzee    55..660011    55..336611  

    4422..558877    3388..555555  
  

PPrroossjjee��nnii  bbrroojj  ddaannaa  ppooddmmiirreennjjaa  oobbvveezzaa  pprreemmaa  ddoobbaavvlljjaa��iimmaa  iizznnoossiioo  jjee  2200  ddaannaa  ((22000066..  3377  ddaannaa))..  OObbvveezzee  

pprreemmaa  zzaappoosslleenniimmaa  ii  pprriippaaddaajjuu��ii  ppoorreezzii  ii  ddoopprriinnoossii  ppllaa��aajjuu  ssee  uu  rrookkuu  ttrrii  ddoo  ppeett  rraaddnniihh  ddaannaa  nnaakkoonn  iisstteekkaa  

mmjjeesseeccaa  zzaa  kkoojjii  ssee  ppllaa��aa  iissppllaa��uujjee..  OOssttaallee  oobbvveezzee  ppooddmmiirruujjuu  ssee  ssuukkllaaddnnoo  pprrooppiissaanniimm  iillii  uuggoovvoorreenniimm  rrookkoovviimmaa..  

  

2255..  FFIIKKSSNNII  DDIIOO  KKOONNCCEESSIIJJSSKKEE  NNAAKKNNAADDEE  

DDrruuššttvvoo  jjee  uunnaajjmmiilloo  nneekkrreettnniinnee  ii  oopprreemmuu  ppoo  kkoonncceessiijjsskkoomm  uuggoovvoorruu  kkaaoo  ššttoo  jjee  nnaavveeddeennoo  uu  bbiilljjeeššccii  1111..  

NNeemmaatteerriijjaallnnaa  iimmoovviinnaa..  KKoonncceessiijjsskkii  uuggoovvoorr  sskklloopplljjeenn  jjee  zzaa  rraazzddoobblljjee  oodd  3322  ggooddiinnee..  PPllaa��aannjjee  nnaakknnaaddee  ppoo  

uuggoovvoorruu  iizzrraažžeennoo  jjee  uu  UUSSDD  ii  ppoo��iinnjjee  oodd  44..  lliippnnjjaa  22000033..  ggooddiinnee..  OOssiimm  ttooggaa,,  11999955..  ggooddiinnee  sskklloopplljjeenn  jjee  uuggoovvoorr  oo  

kkoonncceessiijjii  ppoommoorrsskkoogg  ddoobbrraa  zzaa  ppooddmmoorrsskkii  nnaaffttoovvoodd  OOmmiiššaalljj--  UUrriinnjj,,  nnaa  rrookk  oodd  4400  ggooddiinnaa,,  uuzz  ppllaa��aannjjee  ffiikkssnnee  

nnaakknnaaddee  uu  iizznnoossuu  oodd  6677..000000  EEUURR  ggooddiiššnnjjee..  UU  sskkllaadduu  ss  MMRRSS  3399  ««FFiinnaanncciijjsskkii  iinnssttrruummeennttii::  PPrriizznnaavvaannjjee  ii  

mmjjeerreennjjee»»,,  ttaakkvvee  oobbvveezzee  ppoo  oossnnoovvii  nnaajjmmaa  ttrreebbaa  ttrreettiirraattii  kkaaoo  uuggrraa��eennii  ddeerriivvaatt..  BBuudduu��ii  ddaa  nnee  ppoossttoojjee  ttrržžiiššnnee  

vvrriijjeeddnnoossttii  zzaa  bbuudduu��ee  uuggoovvoorree  iizzrraažžeennee  uu  UUSSDD  zzaa  rraazzddoobblljjaa  dduužžaa  oodd  ššeesstt  mmjjeesseeccii,,  DDrruuššttvvoo  nniijjee  uu  mmoogguu��nnoossttii  

iizzrraa��uunnaattii  ffeerr  vvrriijjeeddnnoosstt  uuggrraa��eennoogg  ddeerriivvaattaa..  PPrreemmaa  ttoommee,,  pprriihhooddii  ii  rraasshhooddii  bbiitt  ��ee  pprriikkaazzaannii  uu  rraa��uunnuu  ddoobbiittii  ii  

gguubbiittkkaa  uu  ttrreennuuttkkuu  ppllaa��aannjjaa  nnaajjmmaa..  

KKoonncceessiijjsskkaa  nnaakknnaaddaa  ssee  ssaassttoojjii  oodd  ffiikkssnnoogg  ii  vvaarriijjaabbiillnnoogg  ddiijjeellaa..    

VVaarriijjaabbiillnnii  ddiioo  kkoonncceessiijjsskkee  nnaakknnaaddee  ppllaa��aa  ssee  ppoo  ttrraannssppoorrttiirraannoojj  ttoonnii  tteerreettaa::  

    

TTrraannssppoorrttiirraannee  ttoonnee  $$//ttoonnaa  ((UUSSDD))

      

DDoo  77..000000..000000  00,,0011

DDoo  1100..000000..000000  00,,0022

vviiššee  oodd  1100..000000..000000  00,,0033
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2255..    FFIIKKSSNNII  DDIIOO  KKOONNCCEESSIIJJSSKKEE  NNAAKKNNAADDEE  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

TTeemmeelljjeemm  ppoovvrrššiinnee  ppoommoorrsskkoogg  ddoobbrraa  uu  uuppoottrreebbii,,  ffiikkssnnii  ddiioo  nnaakknnaaddee  iizznnoossiitt  ��ee::  
  

    22000077..    22000066..  

          

UUnnuuttaarr  jjeeddnnee  ggooddiinnee    550000    550000  

UUnnuuttaarr  jjeeddnnee  ii  ppeett  ggooddiinnaa    22..000000    22..000000  

UU  rrookkuu  dduužžeemm  oodd  ppeett  ggooddiinnaa    1111..550044    1122..000044  

    1144..000044    1144..550044  
  

2266..        PPOOTTEENNCCIIJJAALLNNEE  OOBBVVEEZZEE  

PPoojjeeddiinnoossttii  ii  pprrooccjjeennee  mmaakkssiimmaallnnoogg  iizznnoossaa  ppootteenncciijjaallnniihh  oobbvveezzaa  kkoojjee  ��ee  ssee  mmoožžddaa  mmoorraattii  ppooddmmiirriittii  pprriikkaazzaannee  

ssuu  uu  nnaassttaavvkkuu..  UUpprraavvaa  nnee  ppoossjjeedduujjee  nniikkaakkvvee  ddooddaattnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  nnaa  tteemmeelljjuu  kkoojjiihh  bbii  ssee  mmoogglloo  zzaakklljjuu��iittii  ddaa  ��ee  

ssee  oobbvveezzee  mmoorraattii  ppllaattiittii  ttee  uu  sskkllaadduu  ss  pprraavvnniimm  ssaavvjjeettoomm  nniijjee  nnaapprraavvlljjeennaa  nniikkaakkvvaa  rreezzeerrvvaacciijjaa  uu  ffiinnaanncciijjsskkiimm  

iizzvvjjeešš��iimmaa  zzaa  oovvee  oobbvveezzee..  IIzznnoossii  nnaavveeddeennii  nniižžee  nnee  uukklljjuu��uujjuu  ppootteenncciijjaallnnii  ttrrooššaakk  kkaammaattee  iillii  oossttaallee  ssuuddsskkee  

ttrroošškkoovvee  jjeerr  UUpprraavvaa  vvjjeerruujjee  ddaa  nnee��ee  bbiittii  ddooddaattnniihh  oobbvveezzaa..  

  TTuužžbbee  ss  ppooddrruu��jjaa  bbiivvššee  JJuuggoossllaavviijjee    

DDrruuššttvvoo  jjee  ssuuttuužžeenniikk  ((ddrruuggooooppttuužžeennii))  zzaajjeeddnnoo  ss  RReeppuubblliikkoomm  HHrrvvaattsskkoomm  ((kkoojjaa  jjee  pprrvvooooppttuužžeennii))  uu  sslluu��aajjuu  

ppookkrreennuuttoomm  oodd  ssttrraannee  RRaaffiinneerriijjee  NNaaffttee  PPaann��eevvoo,,  SSrrbbiijjaa,,  zzaa  nneeiissppoorruu��eennuu  nnaaffttuu..  NNaassttaavvaakk  ppoossttuuppkkaa  jjee  

oobbuussttaavvlljjeenn  zzbboogg  iizzbbiijjaannjjaa  rraattaa  uu  HHrrvvaattsskkoojj  11999911..  UUttuužžeennii  iizznnooss  jjee    5500,,11  mmiill..  UUSSDD..  

DDrruuššttvvoo  jjee  ttuužžeenniikk  uu  sslluu��aajjuu  ppookkrreennuuttoomm  oodd  ssttrraannee  NNaaffttaaggaass  pprroommeett--aa  iizz  NNoovvoogg  SSaaddaa,,  SSrrbbiijjaa  zzaa  uuvvoozz  rreezzeerrvvnniihh  

ddiijjeelloovvaa  ppoo  kkoommiissiioonnoomm  uuggoovvoorruu..  NNaassttaavvaakk  ppoossttuuppkkaa  jjee  oobbuussttaavvlljjeenn  zzbboogg  iizzbbiijjaannjjaa  rraattaa  uu  HHrrvvaattsskkoojj  11999911..  

UUttuužžeennii  iizznnooss  jjee  223300,,77  ttiissuu��aa  UUSSDD..  

PPoo  mmiiššlljjeennjjuu  UUpprraavvee  oovvaa  ppiittaannjjaa  ��ee  bbiittii  rriijjeeššeennaa  ssuukkcceessiijjsskkiimm  uuggoovvoorriimmaa  iizzmmee��uu  VVllaaddaa  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee  ii  

VVllaaddee  SSrrbbiijjee..  UUpprraavvaa  DDrruuššttvvaa  ssmmaattrraa  ddaa  nnee��ee  bbiittii  iissppllaattee  nnaavveeddeenniihh  ppootteenncciijjaallnniihh  oobbvveezzaa..  

  

DDrruuššttvvoo  jjee  bbiilloo  ttuužžeenniikk  uu  nneekkoolliikkoo  sslluu��aajjeevvaa  iizzvvoorrnnoo  ppookkrreennuuttiimm  oodd  ssttrraannee  ““JJuuggoobbaannkkee  dd..dd..““  iizz  BBeeooggrraaddaa,,  SSrrbbiijjaa,,  

zzaa  rraazzllii��iittee  pprroovviizziijjee  ii  kkoommppeennzzaacciijjee  iizz  11998888..  ggooddiinnee..  UUkkuuppnnii  uuttuužžeennii  iizznnooss  jjee  bbiioo  22,,66  mmiill..  UUSSDD..  NNaavveeddeennii    

ssppoorroovvii  ss  JJuuggoobbaannkkoomm  dd..dd..,,  rrjjeeššeennii  ssuu  uu  22000077..  ggooddiinnii  uu  kkoorriisstt  JJaannaaff--aa,,  aallii  bbeezz  ffiinnaanncciijjsskkiihh  uu��iinnaakkaa  jjeerr    nnaavveeddeennee  

oobbvveezzee  nniissuu  bbiillee  iisskkaazzaannee  uu  ppoosslloovvnniimm  kknnjjiiggaammaa..    

  

ZZaaššttiittaa  ookkoolliiššaa  

OOssnnoovvnnaa  aakkttiivvnnoosstt  DDrruuššttvvaa  jjee  pprriijjeevvoozz  ii  sskkllaaddiišštteennjjee  nnaaffttee,,  kkoojjii  uu  sseebbii  uukklljjuu��uujjee  ii  eevveennttuuaallnnii  uuttjjeeccaajj  nnaa  ookkoolliišš  

kkrroozz  iissttjjeeccaannjjee  nnaaffttee  nnaa  ppoolljjoopprriivvrreeddnnoo  ttlloo  ii  vvooddeennee  ttookkoovvee..  ZZaa  nneezzaavvrrššeennee  ssuuddsskkee  ssppoorroovvee  kkoojjii  ssee  vvooddee  pprroottiivv  

DDrruuššttvvaa  zzaa  nnaakknnaadduu  šštteettee  uuzzrrookkoovvaannee  iissttjjeeccaannjjeemm  nnaaffttee  rreezzeerrvviirraannoo  jjee  11..116677  ttiiss..  kkuunnaa..  
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2277..        DDOOGGAA��AAJJII  NNAAKKOONN  DDAATTUUMMAA  BBIILLAANNCCEE  

UU  ssiijjee��nnjjuu  22000088..  ggooddiinnee  sskklloopplljjeenn  jjee  UUggoovvoorr  oo  pprrooddaajjii  ppoosslloovvnnoogg  pprroossttoorraa  uu  ZZaaggrreebbuu,,  nnaa  llookkaacciijjii  VVuukkoovvaarrsskkaa  1144,,  

uukklljjuu��iivvoo  ii  oopprreemmuu  uu  ppoosslloovvnnoomm  pprroossttoorruu,,  zzaa  uukkuuppnnii  iizznnooss  oodd  4411,,55  mmiill..  kkuunnaa..  PPllaa��aannjjee  jjee  uuggoovvoorreennoo  uu  rraattaammaa  

oodd  kkoojjiihh  ppoosslljjeeddnnjjaa  ddoossppiijjeevvaa  3311..  pprroossiinnccaa  22000099..  ggooddiinnee,,  aa  pprrvvaa  rraattaa,,  uu  iizznnoossuu  oodd  1199,,55  mmiill..  kkuunnaa  nnaappllaa��eennaa  jjee  uu  

ssiijjee��nnjjuu  22000088..  ggooddiinnee..  ZZaakklljjuu��nnoo,,  ss  2288..  vveelljjaa��ee  22000088..  ggooddiinnee  pprrooddaannii  pprroossttoorr  ��ee  bbiittii  ssttaavvlljjeenn  nnaa  rraassppoollaaggaannjjee  

kkuuppccuu,,  aa  zzaappoosslleenniiccii  iizz  ssaaddaaššnnjjeegg  ssjjeeddiiššttaa  DDrruuššttvvaa  pprreesseelliitt  ��ee  ssee  uu  kkuupplljjeennii  ppoosslloovvnnii  pprroossttoorr  uu  MMiirraammaarrsskkoojj  2244..    

  

2288..        TTRRAANNSSAAKKCCIIJJEE  SS  PPOOVVEEZZAANNIIMM  SSTTRRAANNAAMMAA  

TTiijjeekkoomm  ggooddiinnee  ttrraannssaakkcciijjee  iizzmmee��uu  DDrruuššttvvaa  ii  ppoovveezzaanniihh  ssttrraannaa  pprriikkaazzaannee  ssuu  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

  PPrrooddaajjee  uusslluuggaa  TTrroošškkoovvii  nnaabbaavvee  PPoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  
ppoovveezzaanniihh  ssttrraannaa  

OObbvveezzee  pprreemmaa  
ppoovveezzaanniimm  
ssttrraannaammaa  

  22000077..  22000066..  22000077..  22000066..  22000077..  22000066..  22000077..  22000066..  

PPoovveezzaannaa  ddrruuššttvvaa  5511..555555  5599..551111  11..552244  11..665588  55..445566  44..335566  115555  7788  

DDrruuššttvvaa  kkoonncceerrnnaa  55..005500  66..662244  1111..339922  1133..332233  337711  33..771199  11..110077  11..001144  
  

DDrruuššttvvoo  jjee  uu  ooddnnoossuu  ppoovveezzaanniihh  ssttrraannaakkaa  ss  ddrruuššttvvoomm  IINNAA  dd..dd,,  iizz  ZZaaggrreebbaa,,  kkoojjaa  ddrržžii  1166%%  vvllaassnnii��kkee  ggllaavvnniiccee  

JJaaddrraannsskkoogg  nnaaffttoovvooddaa,,  ddiioonnii��kkoogg  ddrruuššttvvaa..  UU  ddrruuššttvvaa  kkoonncceerrnnaa  uukklljjuu��eennaa  ssuu  jjaavvnnaa  ppoodduuzzee��aa  uu  pprreetteežžiittoomm        

vvllaassnniiššttvvuu  ddrržžaavvee..  PPrriihhooddii  oodd  pprrooddaajjee  uusslluuggaa  ii  nnaabbaavvee  oodd  ppoovveezzaanniihh  ssttrraannaa  oossttvvaarreennii  ssuu  pprreemmaa  uuoobbii��aajjeenniimm  

ttrržžiiššnniimm  uuvvjjeettiimmaa..  

  

IIssppllaattee  kklljjuu��nnoomm  oossoobblljjuu  DDrruuššttvvaa  

  

KKlljjuu��nnoomm  oossoobblljjuu  DDrruuššttvvaa  iissppllaa��eennee  ssuu  ttiijjeekkoomm  ggooddiinnee  sslljjeeddee��ee  nnaakknnaaddee::  

  22000077..    22000066..  

        

PPllaa��ee  uu  bbrruuttoo  iizznnoossuu  44..770011    44..004488  

NNaakknnaaddee  ii  pprriimmiiccii  uu  nnaarraavvii  bbrruuttoo  11..118899    887766  

  55..889900    44..992244  
  
BBrroojj  kklljjuu��nnoogg  oossoobblljjaa  uu  22000077..  ggooddiinnii  vvee��ii  jjee  zzaa  11  rraaddnniikkaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  22000066..  ggooddiinnuu  ((  zzaa  ddiirreekkttoorraa  

PPrreeddssttaavvnniiššttvvaa  uu  BBeeooggrraadduu))..  IIsskkaazzaannee  ppllaa��ee  zzaa  22000077..  ggooddiinnuu  ooddnnoossee  nnaa  1111  zzaappoosslleenniikkaa..  
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2299..              FFIINNAANNCCIIJJSSKKII  IINNSSTTRRUUMMEENNTTII  

2299..11..          UUpprraavvlljjaannjjee  rriizziikkoomm  kkaappiittaallaa  

DDrruuššttvvoo  uupprraavvlljjaa  kkaappiittaalloomm  uu  cciilljjuu  oossiigguurraannjjaa  mmoogguu��nnoossttii  nneeooggrraannii��eennoogg  ppoosslloovvaannjjaa..  SSttrruukkttuurraa  kkaappiittaallaa  

pprriikkaazzaannaa  jjee  uu  bbiilljjeeššccii  bbrr..  1188..  UU  ppoosslljjeeddnnjjiihh  nneekkoolliikkoo  ggooddiinnaa  iinntteennzziivvnnoogg  iinnvveessttiirraannjjaa  uu  mmooddeerrnniizzaacciijjuu  

nnaaffttoovvooddnnoogg  ssuussttaavvaa,,  ssuussttaavvaa  nnaaddzzoorraa  ii  uupprraavvlljjaannjjaa  ttee  eelleekkttrrooeenneerrggeettsskkoogg  ii  ssuussttaavvaa  mmjjeerreennjjaa,,  ss  cciilljjeemm  

uunnaapprrjjee��eennjjaa  ssiigguurrnnoossttii  ii  zzaaššttiittee  ookkoolliiššaa,,  DDrruuššttvvoo  nniijjee  iissppllaa��iivvaalloo  ddiivviiddeennddee  ddiioonnii��aarriimmaa,,  vvee��  jjee  oossttvvaarreennuu  ddoobbiitt  

zzaaddrržžaavvaalloo  uu  kkaappiittaalluu  ddrruuššttvvaa  ((uu  oossttaalliimm  pprrii��uuvvaammaa  ii  zzaaddrržžaannoojj  ddoobbiittii))..      

  

  

  PPookkaazzaatteelljj  zzaadduužžeennoossttii  

UUpprraavvaa  pprraattii  ssttrruukkttuurruu  iizzvvoorraa  ffiinnaanncciirraannjjaa  nnaa  mmjjeessee��nnoojj  rraazziinnii..  IIzzvvoorrii  ffiinnaanncciirraannjjaa  rreeddoovvnnoogg  ppoosslloovvaannjjaa,,  

iinnvveessttiirraannjjaa  ii  oottppllaattee  dduuggoorroo��nniihh  zzaajjmmoovvaa  kkoojjii  ssuu  bbiillii  iisskkoorriišštteennii  pprriilliikkoomm  iizzggrraaddnnjjee  nnaaffttoovvooddaa,,  ssuu  uuggllaavvnnoomm  

vvllaassttiittaa  nnoovv��aannaa  ssrreeddssttvvaa..  

KKooeeffiicciijjeenntt  zzaadduužžeennoossttii  nnaa  kkrraajjuu  ggooddiinnee  mmoožžee  ssee  pprriikkaazzaattii  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  

  22000077..  22000066..  

DDuugg  ((ii))  115566..334477  221111..117788  

NNoovvaacc  ii  nnoovv��aannii  eekkvviivvaalleennttii  112288..336699  113300..006699  

NNeettoo  dduugg  2277..997788  8811..110099  

      

KKaappiittaall  ((iiii))  22..220011..992266  22..115511..334488  

OOmmjjeerr  nneettoo  dduuggaa  ii  kkaappiittaallaa  11,,33%%  33,,88%%  

  

  

  

((ii))  DDuugg  ssaaddrržžii  dduuggoorroo��nnee  ii  kkrraattkkoorroo��nnee  oobbvveezzee  ppoo  kkrreeddiittiimmaa..  KKrraattkkoorroo��nnee  oobbvveezzee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  ddiioo  

dduuggoorroo��nniihh  oobbvveezzaa  kkoojjee  ddoossppiijjeevvaajjuu  nnaa  nnaappllaattuu  uu  ggooddiinnii  iizzaa  ddaattuummaa  bbiillaannccee..  

((iiii))  KKaappiittaall  uukklljjuu��uujjee  uukkuuppnnii  kkaappiittaall,,  pprrii��uuvvee  ii  ddoobbiitt  tteekkuu��ee  ggooddiinnee..    
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2299..              FFIINNAANNCCIIJJSSKKII  IINNSSTTRRUUMMEENNTTII  ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

  

2299..22..          KKaatteeggoorriijjee  ffiinnaanncciijjsskkiihh  iinnssttrruummeennaattaa  

        

                      22000077..    22000066..  

FFiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa        

UU  ppoossjjeedduu  zzaa  ttrrggoovvaannjjee  ((nnoovv��aannii  ffoonndd))  77..116677    --  

DDeeppoozziittii  nnaa  rrookk  iizznnaadd  ttrrii  mmjjeesseeccaa  6633..332211    112211..442277  

ZZaajjmmoovvii  ii  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ((uukklljjuu��iivvoo  ii  nnoovvaacc  ii  nnoovv��aannee  

eekkvviivvaalleennttee))  
114455..885599    116655..996666  

UUkkuuppnnaa  ffiinnaanncciijjsskkaa  iimmoovviinnaa      

FFiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  

          221166..334477  

115566..334477    

                228877..339933  

                221111..117788  

OOssttaallee  ffiinnaanncciijjsskkee  oobbvveezzee  115566..334477    221111..117788  

  

  

2299..33..            IIzzlloožžeennoosstt  rriizziicciimmaa  

  

IIzzlloožžeennoosstt  kkrreeddiittnnoomm,,  vvaalluuttnnoomm  ii  kkaammaattnnoomm  rriizziikkuu  jjaavvlljjaa  ssee  ttiijjeekkoomm  rreeddoovvnnoogg  ppoosslloovvaannjjaa..  

  

KKrreeddiittnnii  rriizziikk  

  

NNaa  ddaann  bbiillaannccee  nniijjee  bbiilloo  zznnaa��aajjnniihh  kkoonncceennttaarrcciijjaa  kkrreeddiittnnoogg  rriizziikkaa..  

  

  

KKaammaattnnii  rriizziikk    

  

VVee��iinnaa  zzaadduužžiivvaannjjaa  nnaa  kkoojjaa  ssee  oobbrraa��uunnaavvaajjuu  kkaammaattee  uuzzeettaa  ssuu  uuzz  pprroommjjeennjjiivvuu  kkaammaattnnuu  ssttooppuu..  DDrruuššttvvoo  ttrreennuuttnnoo  

nniijjee  zzaaššttii��eennoo  oodd  oovvoogg  rriizziikkaa..  OObbzziirroomm  nnaa  nniisskkuu  zzaadduužžeennoosstt  DDrruuššttvvaa,,  uu��iinnaakk  pprroommjjeennee  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  mmoožžee  ssee  

oocciijjeenniittii  mmaatteerriijjaallnnoo  nneezznnaa��aajjnniimm..  

  

  
UUpprraavvlljjaannjjee  rriizziikkoomm  nnaa  kkaammaattnnee  ssttooppee  
  

DDrruuššttvvoo  jjee  iizzlloožžeennoo  rriizziikkuu  pprroommjjeennee  kkaammaattnniihh  ssttooppaa  jjeerr  jjee  ddiioo  dduuggoorroo��nniihh  kkrreeddiittaa  rreeffiinnaanncciirraann  uuzz  66--mmjjeessee��nnii  

UUSSDD  LLiibboorr..  
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2299..33..            IIzzlloožžeennoosstt  rriizziicciimmaa    ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

  

  

AAnnaalliizzaa  oossjjeettlljjiivvoossttii  nnaa  kkaammaattnnee  ssttooppee  

  

AAnnaalliizzaa  jjee  iizzrraa��eennaa  ppoodd  pprreettppoossttaavvkkoomm  ddaa  jjee  nneeppooddmmiirreennii  iizznnooss  dduuggoorroo��nniihh  kkrreeddiittaa  ppoo  pprroommjjeennlljjiivvoojj  kkaammaattnnoojj  

ssttooppii  nnaa  ddaattuumm  iizzvvjjeeššttaajjaa  bbiioo  nneeppooddmmiirreenn  ��iittaavvuu  ggooddiinnuu..  

PPrroossjjee��nnee  kkaammaattnnee  ssttooppee  kkoojjee  ssuu  vvaažžiillee  uu  22000077..uuvvee��aannee  ssuu  iillii  uummaannjjeennee  zzaa  5500  bbaazznniihh  ppooeennaa..  II  

  

SSttaannjjee  
3311..1122..22000077..              
  IIzznnoossii  kkaammaattaa  
PPaarriišškkii  kklluubb..--
KKuuvvaaiitt  

ppoo  pprroossjjee��nnoojj  
kkaammaattnnoojj  ssttooppii  

kkaammaattnnaa  ssttooppaa  uuvvee��aannaa  
zzaa  5500  bbaazznniihh  ppooeennaa  

kkaammaattnnaa  ssttooppaa  uummaannjjeennaa  
zzaa  5500  bbaazznniihh  ppooeennaa  

              
                              6600..996600          55,,9988%%  33..664477  66,,4488%%  33..995500  55,,4488%%  33..334411  
              
LLoonnddoonn--sseerr  AA              
              
                              3300..115588          66,,2211%%  33..778866  66,,7711%%  44..009900  55,,7711%%  33..448811  
              
UUKKUUPPNNOO    77..443333    88..004411    66..882211  
          
UU��iinnaakk        660088    ((661111))  

  
  
UU��iinnaakk  uuttjjeeccaajjaa  pprroommjjeennee  kkaammaattnnee  ssttooppee  zzaa  5500  bb..pp  jjee  mmaatteerriijjaallnnoo  nneezznnaa��aajjaann  iizznnooss  ii  nnee  bbii  iimmaaoo  zznnaa��aajjnniijjii  

uuttjjeeccaajj  nnaa  ddoobbiitt  DDrruuššttvvaa  uukkoolliikkoo  bbii  kkaammaattnnaa  ssttooppaa  ppoorraassllaa  iillii  ssee  ssmmaannjjiillaa  zzaa  5500  bb..pp..  

  

RRiizziikk  ssttrraannee  vvaalluuttee  

  

DDrruuššttvvoo  jjee  uuggllaavvnnoomm  iizzlloožžeennoo  pprroommjjeennaammaa  ttee��aajjaa  EEUURR  II  UUSSDD  jjeerr  jjee  zznnaa��aajjaann  ddiioo  ppoottrraažžiivvaannjjaa  oodd  kkuuppaaccaa  ii  

pprriihhooddaa,,  zzaattiimm  nnoovv��aanniihh  ssrreeddssttaavvaa  ii  oobbvveezzaa  ppoo  dduuggoorroo��nniimm  kkrreeddiittiimmaa  nnoommiinniirraann  uu  nnaavveeddeennoojj  vvaalluuttii..  OOssttaallaa  

iimmoovviinnaa  ii  oobbvveezzee  nnaajjvvee��iimm  ddiijjeelloomm  ssuu  nnoommiinniirraannee  uu  kkuunnaammaa..  UUpprraavvlljjaannjjee  oovviimm  rriizziikkoomm  pprroovvooddii  ssee  pprriirrooddnniimm  

zzaaššttiittoomm,,  nnaa  nnaa��iinn  ddaa  ssee  ppoottrreebbaann  iizznnooss  nnoovv��aannaaiihh  ssrreeddssttvvaa  ddrržžii  uu  aammeerrii��kkiimm  ddoollaarriimmaa  uu  kkoojjiimmaa  ssuu  iisskkaazzaannee  ii  

dduuggoorroo��nnee  oobbvveezzee  ppoo  kkrreeddiittiimmaa..  

  

UUpprraavvlljjaannjjee  rriizziikkoomm  ssttrraannee  vvaalluuttee  
  
PPrreegglleedd  vvrriijjeeddnnoossttii  nnoovv��aanniihh  ssrreeddssttaavvaa  ii  oobbvveezzaa  DDrruuššttvvaa  nnaa  ddaann  3311..pprroossiinnccaa  nnoommiinniirraanniihh  uu  ssttrraanniimm  vvaalluuttaammaa::  

  
  IImmoovviinnaa  OObbvveezzee  

  22000077  22000066  22000077  22000066  

          
UUSSDD  113355..111177  117700..003300  115555..556611  221100..006633  
EEUURR                  551122      3388..220000                778866          11..111144  
  



Bilješke uz financijske izvještaje 

Za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. 
(Svi iznosi su izraženi u tisu�ama kuna) 

 
Jadranski naftovod d.d.                                                                                                                                  
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2299..33..            IIzzlloožžeennoosstt  rriizziicciimmaa    ((NNAASSTTAAVVAAKK))  

  

AAnnaalliizzaa  oossjjeettlljjiivvoossttii  ssttrraannee  vvaalluuttee  

  

DDrruuššttvvoo  jjee  uuggllaavvnnoomm  iizzlloožžeennoo  rriizziikkuu  pprroommjjeennee  ttee��aajjaa  aammeerrii��kkoogg  ddoollaarraa  ii  sslljjeeddee��aa  ttaabbeellaa  ppookkaazzuujjee  oossjjeettlljjiivvoosstt  

DDrruuššttvvaa  nnaa  1100%%--ttnnoo  ppoovvee��aannjjee  ii  ssmmaannjjeennjjee  ttee��aajjaa..  AAnnaalliizzaa  oossjjeettlljjiivvoossttii  uukklljjuu��uujjee  ssttaannjjee  nnoovv��aanniihh  ssrreeddssttaavvaa  ii  

oobbvveezzaa  ppoo  dduuggoorroo��nniimm  kkrreeddiittiimmaa  uu  UUSSDD  nnaa  ddaann  3311..1122..  ttee  pprriillaaggoo��aavvaa  nnjjiihhoovvuu  kkoonnvveerrzziijjuu  uu  kkuunnee  nnaa  kkrraajjuu  

iizzvvjjeeššttaajjnnoogg  rraazzddoobblljjaa  zzaa  pprroommjjeennuu  ttee��aajjeevvaa  oodd  1100%%..II  

  

AAnnaalliizzaa  pprrii  ppoovvee��aannjjuu  ttee��aajjaa  zzaa  1100%%            
                  
  3311..1122..22000077  TTee��aajj  RRaazzlliikkaa  3311..1122..22000066  TTee��aajj  RRaazzlliikkaa  
  UUSSDD  KKnn  >>1100%%    UUSSDD  kknn  >>1100%%    
                  
IImmoovviinnaa  2277..110022  113355..111177  114488..662277  1133..551100  3300..448800  117700..003300  118877..003333  1177..000033  
                  
OObbvveezzee  3311..220033  115555..556611  117711..111177  1155..555566  3377..665577  221100..006633  223311..006699  2211..000066  
                  
NNeettoo  uu��iinnaakk      ((22..004466))        ((44..000033))  
                  

  
  
AAnnaalliizzaa  uu��iinnaakkaa  oossjjeettlljjiivvoossttii  pprroommjjeennee  ttee��aajjeevvaa  nnee  ppookkaazzuujjee  mmaatteerriijjaallnnoo  zznnaa��aajjnnee  iizznnoossee  mmoogguu��eegg  gguubbiittkkaa  

uu  sslluu��aajjuu  ppoorraassttaa  ttee��aajjaa,,  ooddnnoossnnoo  mmoogguu��ee  ddoobbiittii  uu  sslluu��aajjuu  ppaaddaa  ttee��aajjaa  aammeerrii��kkoogg  ddoollaarraa  zzaa  1100%%..  GGoottoovvoo    

uuppoollaa  nniižžii  uu��iinnaakk  nnaa  gguubbiittaakk  iillii  ddoobbiitt  uu  22000077..  ggooddiinnii  uu  ooddnnoossuu  nnaa  pprreetthhooddnnuu  ggooddiinnuu,,  rreezzuullttaatt  jjee  ssmmaannjjeennjjaa  

oobbvveezzaa  tteemmeelljjeemm  oottppllaattaa  kkrreeddiittaa  uuzz  ssmmaannjjeennjjee  nnoovv��aanniihh  ssrreeddssttaavvaa  nnoommiinniirraanniihh  uu  UUSSDD  uu  mmaannjjeemm  iizznnoossuu..  

PPoo  mmiiššlljjeennjjuu  UUpprraavvee,,  pprreezzeennttiirraannaa  aannaalliizzaa  nniijjee  ssaassvviimm  rreepprreezzeennttaattiivvnnaa  jjeerr  uukklljjuu��uujjee  uu��iinnaakk  uuttjjeeccaajjaa  

pprroommjjeennlljjiivvoossttii  ttee��aajjaa  UUSSDD  ssaammoo  nnaa  ssttaannjjaa  nnaa  kkrraajjuu  iizzvvjjeeššttaajjnnoogg  rraazzddoobblljjaa  ii  nnee  ooddrraažžaavvaa  iizzlloožžeennoosstt    

pprriihhooddaa  oossttvvaarreenniihh  ttiijjeekkoomm  ggooddiinnee,,  aa  kkoojjii  ssuu  nnoommiinniirraannii  uu  UUSSDD..    

  
  

3300..              NNEETTOO  PPRROOMMJJEENNAA  NNOOVVCCAA  II  NNOOVV��AANNIIHH  EEKKVVIIVVAALLEENNAATTAA  

NNaa  ddaann  3311..  pprroossiinnccaa  22000077..  ggooddiinnee  iisskkaazzaannoo  jjee  uukkuuppnnoo  ssmmaannjjeennjjee  nnoovvccaa  ii  nnoovv��aanniihh  eekkvviivvaalleennaattaa  zzaa  11,,77  mmiill..  

kkuunnaa..  IIzz  ppoosslloovvnniihh  aakkttiivvnnoossttii  oossttvvaarreenn  jjee  ppoozziittiivvnnii  nnoovv��aannii  ttiijjeekk  oodd  116644,,55  mmiill..kkuunnaa  ((22000066::117744,,55  mmiill..  kkuunnaa))  iizz  

kkoojjeegg  ssuu  ffiinnaanncciirraannaa,,  oossiimm  tteekkuu��eegg  ppoosslloovvaannjjaa,,  uullaaggaannjjaa  uu  mmaatteerriijjaallnnuu  iimmoovviinnuu  ttee  oottppllaattee  ggllaavvnniiccaa  dduuggoorroo��nniihh  

kkrreeddiittaa..  

3311..                OODDOOBBRREENNJJEE  FFIINNAANNCCIIJJSSKKIIHH  IIZZVVJJEEŠŠ��AA  

FFiinnaanncciijjsskkaa  iizzvvjjeešš��aa  uussvvoojjiillaa  jjee  UUpprraavvaa  ii  ooddoobbrriillaa  nnjjiihhoovvoo  iizzddaavvaannjjee  ddaannaa    2222..  vveelljjaa��ee  22000088..  ggooddiinnee..  


