Zagreb, Miramarska cesta 24

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA
ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA, ZAGREB,
ZA 2021. GODINU

U Zagrebu, svibanj 2022.
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U skladu s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) i člancima Kodeksa korporativnog
upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e te Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora
Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Zagreb, za razdoblje 2020.-2023. godine, Uprava Društva na
sjednici održanoj dana 23. svibnja 2022. godine i Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 1. lipnja
2022. godine, utvrdili su sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
ZA 2021. GODINU

1. Osnovni podaci
Jadranski naftovod, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB:
89018712265, srednje je veliko trgovačko društvo s prevladavajućim državnim kapitalom, čije temeljne
djelatnosti su transport nafte te skladištenje nafte i naftnih derivata.
Kroz godine Društvo je postalo strateški značajan čimbenik sigurnosti opskrbe rafinerija u šest država
jugoistočne i srednje Europe te je prepoznato i kao strateški naftovod Europske unije kroz projekt od
zajedničkog interesa Naftovodi JANAF-Adria.
Većinu prihoda Društvo ostvaruje poslovanjem s inozemnim kupcima.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,
Društvo je uvršteno na popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Upravljačka struktura JANAF-a d.d. sastoji se od Nadzornog odbora i Uprave koji zajedno s Glavnom
skupštinom predstavljaju tri obavezna unutarnja tijela u skladu sa Statutom Društva.
Ovo Izvješće sastavljeno je u skladu s usvojenom Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog
odbora za razdoblje 2020.-2023. godine koja je usvojena od strane Glavne skupštine dana 2. srpnja
2020. godine.
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2. Uprava Društva
Tijekom 2021. godine, Upravu Društva činili su sljedeći članovi:
Predsjednik Uprave, mr.sc. Stjepan Adanić
Član Uprave, Vladislav Veselica

2.1. Primici članova Uprave
2.1.1. Elementi primitaka
Na plaće i druge primitke članova Uprave Društva primjenjuje se Odluka Vlade Republike Hrvatske o
utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava (Narodne novine
83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012, 22/2013, 25/2014, 77/2014). Prilikom utvrđivanja fiksnog i
varijabilnog iznosa primitaka članova Uprave primjenjuju se kriteriji koji su u korelaciji sa prosječnom
mjesečnom isplaćenom neto plaćom po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.
Fiksni dio plaće članova Uprave predstavlja osnovnu mjesečnu plaću izraženu u bruto I. iznosu.
Varijabilni dio plaće utvrđuje Nadzorni odbor ukoliko za to budu ispunjeni posebni uvjeti i u skladu s
unaprijed utvrđenim kriterijima.

a) Fiksni primici
Prema st. 1. točke II. Odluke plaće članova Uprave ne smiju se odrediti u iznosu koji je veći od 3,2
prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za
mjesec travanj u tekućoj godini koju je objavio Državni zavod za statistiku.

b) Varijabilni primici
Nadzorni odbor ovlašten je ugovoriti godišnju nagradu - varijabilni dio plaće ukoliko je Društvo
poslovalo s dobiti i prema kriterijima za stimulativno nagrađivanje koje utvrđuje Nadzorni odbor u
skladu s odredbom točke IV. st. 3. i točke IV.b Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i
drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava.
Za ostvarivanje višegodišnjeg plana (tri ili više godina) poslovanja Društva, Nadzorni odbor je ovlašten
ugovoriti i posebnu stimulativnu nagradu prema kriterijima za stimulativno nagrađivanje koje je
utvrdio u skladu s odredbom točke IV. st. 3. i točke IV.e Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju
plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava.
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Članovi Uprave, jednom godišnje, ostvaruju pravo na isplatu stimulativne nagrade ukoliko Društvo
ostvari:
1)

Rast ukupnog EBITDA u odnosu na usvojeni plan poslovanja u poslovnoj godini;

2)

Rast poslovnih prihoda u odnosu na usvojeni plan poslovanja u poslovnoj godini. U slučaju
deprecijacije prosječnog valutnog tečaja USD u tekućoj godini u odnosu na prosječni tečaj u
prethodnoj godini za više od 2 indeksna poena rast poslovnih prihoda mjerit će se u USD.

Pod pretpostavkom navedenih uvjeta, stimulativna nagrada može iznositi najviše do 70% godišnje
obračunate bruto plaće za predsjednika Uprave i 50% obračunate bruto plaće za članove Uprave za
godinu za koju se nagrada isplaćuje, a na koju su obračunati pripadajući porezi i doprinosi. Postotak
stimulativne nagrade utvrđuje se prema stupnju ostvarenja uvjeta, pri čemu ostvarenje uvjeta za točku
1. nosi 80% ukupne stimulativne nagrade, a za točku 2. uvjeta 20% ukupne stimulativne nagrade.
Pravo na isplatu stimulativne nagrade ostvaruje se u roku od 8 dana po usvajanju Godišnjeg
financijskog izvješća od strane Nadzornog odbora.
Praksom upravljanja varijabilnim primicima nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitaka po
bilo kojoj osnovi.

c) Ostala prava
Članovi Uprave sukladno važećim pravilnicima Društva te ugovorima o pravima i obvezama ostvaruju i
druga prava. Društvo za članove Uprave sklapa ugovore o životnom osiguranju na ime kojih plaća
osiguratelju premije. Članovi Uprave imaju pravo korištenja službenog automobila i mobilnog telefona
na trošak Društva. Članovi Društva imaju na raspolaganju poslovne kartice za službene troškove te
jednom godišnje imaju pravo obaviti liječnički pregled u zdravstvenoj ustanovi.
Ostale pogodnosti definirane su Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Odlukom Vlade
Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih
zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja
službenih putovanja.
Trajanje Menadžerskog ugovora definirano je mandatnim razdobljem, dok je trajanje mandata članova
Uprave propisano Statutom Društva. Menadžerski ugovor prestaje otkazom ili istekom roka trajanja uz
otkazni rok i pod uvjetima definiranim svakim pojedinim ugovorom.
Članovi Uprave nemaju pravo na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik dugoročnog
varijabilnog primitka.
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2.1.2. Primici članova Uprave za 2021. godinu
Članovima Uprave obračunati su i isplaćeni sljedeći primici u bruto I. iznosima za 2021. godinu u
kunama, neovisno o razdoblju isplate:
VRSTA PRIMITKA

mr.sc. Stjepan Adanić

Vladislav Veselica

Ukupno

529.149

455.925

985.074

51,3%

57,9%

54,1%

Iznos primitaka u naravi

122.322

94.010

216.332

% udio u ukupnim primicima

11,8%

11,9%

12,0%

Neoporezivi primici *

10.000

10.000

20.000

% udio u ukupnim primicima

1,0%

1,3%

1,1%

Stimulativna nagrada za 2021.**

370.404

227.962

598.366

% udio u ukupnim primicima

35,9%

28,9%

32,8%

FIKSNI FRIMITAK
(godišnja bruto I. plaća)
% udio u ukupnim primicima

Ukupno isplaćeni godišnji bruto I.
1.031.875
787.897
primitak
100,0%
100,0%
% udio u ukupnim primicima
* Neoporezivi primitak u iznosu od 5.000 kn isplaćen je u 2022. godini
** Stimulativna nagrada za 2021. godinu isplaćena je u 2022. godini

1.819.772
100,0%

Fiksni primitak odnosi se na ukupni iznos obračunatih i isplaćenih godišnjih bruto I. plaća za 2021.
godinu sukladno ugovorenim plaćama.
Primici u naravi odnosili su se na korištenje službenog automobila, ugovorene police osiguranja te
ostale primitke u naravi obračunate temeljem prava iz Menadžerskog ugovora (cestarine, parkirne
karte i dr.).
Iskazani primici za mr.sc. Stjepana Adanića i Vladislava Veselicu odnose se na razdoblje mandata od 1.
siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
U 2021. godini isplaćeni su primici članovima Uprave koji se odnose na plaću za prosinac 2020. godine
u ukupnom bruto I iznosu od 87.739,41 kuna.
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2.2. Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primitaka članova
Uprave i zaposlenika u posljednjih 5 godina

(u kunama)

Prosječni bruto I
godišnji primitak po
zaposleniku
(u kunama)

Prosječni bruto I
godišnji primitak
članova Uprave
(u kunama)

780.779.826

290.739.622

196.978

670.989

2018.

781.857.011

303.742.793

195.335

680.547

2019.

714.324.672

261.909.631

203.794

610.347

2020.

790.037.270

288.105.783

209.650

830.099

2021.

793.618.480

266.427.695

216.218

909.886

Ukupni prihod
Društva

Neto dobit Društva

(u kunama)
2017.

Godina

U usporednom prikazu kretanja u posljednjih 5 godina ukupni prihodi i neto dobit Društva iskazani su
prema ostvarenju u pojedinoj poslovnoj godini, a primici zaposlenika i članova Uprave prema
obračunatim za pojedinu kalendarsku godinu, neovisno o razdoblju isplate.
U izračun prosječnog bruto I godišnjeg primitka po zaposleniku uključeni su svi fiksni i varijabilni dijelovi
plaće zaposlenih (osnovna plaća, dodaci na plaću za minuli rad, smjenski rad i drugi dodaci prema
Kolektivnom ugovoru, te nagrade prema programima nagrađivanja i aktima Društva), prigodni primici
i primici u naravi, te sve ostale isplate zaposlenicima temeljem akata Društva (naknade troškova
prijevoza, jubilarne nagrade, potpore, dar djeci i sl.). Prosječni broj zaposlenika za pojedinu godinu
izračunat je na temelju ukupnog broja sati u odnosu na maksimalno mogući broj sati rada pojedine
godine po zaposlenom.
U prosječni bruto I godišnji primitak članova Uprave uključeni su svi fiksni, varijabilni i neoporezivi
primici obračunati članovima Uprave.
U usporednim prethodnim godinama od 2017. godine do 2019. godine Uprava se sastojala od tri člana
(predsjednik Uprave i dva člana Uprave). Od 25. rujna 2020. godine na dalje Uprava se sastojala od dva
člana (predsjednik Uprave i jedan član).

2.3. Ostale informacije
U 2021. godini nije bilo isplata ili obveza za isplate s osnove prijevremenog prestanka članstva u Upravi
niti redovitog prestanka članstva u Upravi odnosno prestanka obavljanja funkcije.
Članovima Uprave nije isplaćeno niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s
poslovima koje obavljaju kao članovi Uprave Društva.
Društvo kao niti ostala društva iz JANAF GRUPE koji su predmetom konsolidacije nisu dali nikakve
zajmove, jamstva, darove ili povlastice u korist članova Društva.
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3. Nadzorni odbor
Nadzorni odbor Društva sukladno Statutu nadzire vođenje poslova Društva.
Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor činili su sljedeći članovi:
Od 18. prosinca 2020. godine do 19. srpnja 2021. godine članovi Nadzornog odbora su bili:
Biljana Bukić, predsjednica,
Žarko Stilin, zamjenik predsjednice,
Nina Ban Glasnović, član,
Nikolina Balen, član.

Od 19. srpnja 2021. godine do 25. srpnja 2021. godine članovi Nadzornog odbora su bili:
Nina Ban Glasnović, predsjednica,
Anja Bagarić, zamjenica predsjednice,
Biljana Bukić, član
Marijo Rođak, član
Josip Spajić, član
Nikolina Balen, član.

Od 26. srpnja 2021. godine nadalje članovi Nadzornog odbora su bili:
Nina Ban Glasnović, predsjednica,
Anja Bagarić, zamjenica predsjednice,
Jadranka Čengija Šarić, član
Marijo Rođak, član
Josip Spajić, član
Nikolina Balen, član.

3.1. Primici članova Nadzornog odbora
Članovi Nadzornog odbora primaju naknadu za poslove nadzora poslovanja u visini utvrđenoj odlukom
Glavne skupštine Društva. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora donesena
je u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje najveći iznos naknade članovima
nadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća ili drugih tijela upravljanja
6
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ustanovama i drugih neprofitnih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, Klasa: 120-02/0901/14 Ur.broj: 5030105-09-1 od 2. travnja 2009. godine, a u primjeni je od 01. srpnja 2009. godine
sukladno kojoj naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava ne može se odrediti u iznosu
većem od 2.000,00 kuna neto mjesečno. Članovi Nadzornog odbora mogu se i odreći ovako definirane
naknade.
Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost
do dana prestanka obavljanja iste. Primici članova nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i
ne sadržavaju varijabilni dio naknade.
Članovi Nadzornog odbora čije je prebivalište ili boravište izvan sjedišta Društva, za sudjelovanje na
sjednicama Nadzornog odbora imaju pravo na dnevnicu i naknadu putnih troškova u visini najvišeg
neoporezivog iznosa propisanog odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava
u dionicama Društva.

Pregled ukupno obračunatih i isplaćenih bruto I primitaka članovima Nadzornog odbora
za 2021. godinu
Članovima Nadzornog odbora obračunati su i isplaćeni sljedeći primici u bruto I iznosima za 2021.
godinu u kunama, neovisno o razdoblju isplate:

Ime i prezime

Razdoblje za koje je
isplaćena naknada

Isplaćena fiksna
bruto I. naknada
(u kunama)

Putni troškovi i
troškovi
smještaja
(u kunama)

Ukupno isplaćeni
godišnji bruto I.
primitak
(u kunama)

Biljana Bukić

01.01. -19.07.2021.

19.798

-

19.798

Žarko Stilin

01.01. -19.07.2021.

18.840

4.114

22.954

Nina Ban Glasnović

01.01. -31.12.2021.

34.904

-

34.904

Nikolina Balen

01.01. -31.12.2021.

34.904

-

34.904

Anja Bagarić

19.07. -31.12.2021.

15.763

-

15.763

Josip Spajić

19.07. -31.12.2021.

15.763

-

15.763

Marijo Rođak

19.07. -31.12.2021.

15.763

-

15.763

Jadranka Šarić Čengija

26.07. -31.12.2021.

15.107

-

15.107

170.842

4.114

174.956

Ukupno

U 2021. godini isplaćeni su primici članovima Nadzornog odbora koji se odnose na naknadu za prosinac
2020. godine i putne troškove u ukupnom bruto I iznosu od 9.924,86 kuna.
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Članovi Nadzornog odbora Biljana Bukić i Žarko Stilin bili su također i članovi Revizijskog odbora
Društva u 2021. godini do 19. srpnja 2021. godine. Anja Bagarić i Josip Spajić postali su članovi
Revizijskog odbora Društva od 19. srpnja 2021. godine, a Nina Ban Glasnović bila je član Revizijskog
odbora tijekom cijele 2021. godine. Mandat članova Revizijskog odbora podudara se s mandatom u
Nadzornom odboru. Po osnovi članstva u Revizijskom odboru Društva primili su naknade za 2021.
godinu u sljedećim bruto I iznosima:
Biljana Bukić, predsjednica,

19.234,75 kn

Žarko Stilin, član

18.840,22 kn

Nina Ban Glasnović, član / predsjednica

34.904,04 kn

Anja Bagarić, član

15.763,11 kn

Josip Spajić, član

15.763,11 kn

U 2021. godini isplaćena je naknada članovima Revizijskog odbora koja se odnosila na naknadu za rad
u prosincu 2020. godine u ukupnom bruto I iznosu od 8.666,35 kuna.

3.2. Ostale informacije
Članovima Nadzornog odbora nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitaka od trećih osoba u
vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Nadzornog odbora.
Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice
znatne vrijednosti.

8

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA
ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

4. Odstupanje od politike primitaka
Društvo nije odstupilo od Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020.2023. godine koja je usvojena od strane Glavne skupštine dana 2. srpnja 2020. godine.

5. Završne odredbe
Ovo Izvješće o primicima, kao i Izvješće revizora o ispitivanju Izvješća o primicima, Društvo će objaviti i
učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od 10 godina na svojim internetskim stranicama nakon što
Glavna skupština donese odluku o Izvješću u skladu sa Zakonom.

6. Odobravanje Izvješća
Izvješće o primicima Uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu odobrila je i usvojila Uprava dana 23.
svibnja 2022. godine i Nadzorni odbor dana 1. lipnja 2022. godine.
Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini ovo izvješće i predlažu njegovo odobrenje.

Potpisali u ime Društva:

Predsjednik Uprave:

Predsjednik Nadzornog odbora:

____________________
mr.sc. Stjepan Adanić

________________________
Nina Ban Glasnović

Član Uprave:
____________________
Vladislav Veselica
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Tel: +385 1 2395 741
Fax: +385 1 2303 691
E-mail: bdo-croatia.hr
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Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021.
godinu za društvo JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb
Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb
Angažirani smo od strane Glavne Skupštine JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb („Društvo“) kako
bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s
izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31.
prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku
neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.
Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji
Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s
Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o
primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili
Uprava i Nadzorni odbor Društva.
Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi
vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o
trgovačkim društvima.
Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora
Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:
-

sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka
272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r
stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i
procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka
272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama
članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih
kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške,
bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati
potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.
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Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021.
godinu za društvo JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb (nastavak)
Naše odgovornosti
Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim
društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000
– Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija
(izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo
angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće
informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.
Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom,
održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure
vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim
i regulatornim zahtjevima.
Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za
profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i
dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.
Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako
bismo stekli ograničeno uvjerenje.
U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:
-

postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu
stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2021.
godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim
evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca
2021.;
pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate)
vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r
stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s
izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje
interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.
Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš
ograničeni zaključak.
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Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021.
godinu za društvo JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb (nastavak)

Zaključak
Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi
uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.
godine nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim
društvima.
Ograničenja upotrebe našeg Izvješća
Naše izvješće namijenjeno je isključivo Glavnoj skupštini Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o
primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine u skladu s
člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno
mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.
U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih
usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom
izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za
dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.
U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne
pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Glavnoj Skupštini Društva,
vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih
smo došli.
U Zagrebu, 23. svibnja 2022. godine
BDO Croatia d.o.o.
Radnička cesta 180
10000 Zagreb
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