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Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja 
o Izvješću o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora  
FTB Turizam d.d. za 2021. godinu 
  
  
Upravi i Nadzornom odboru društva FTB Turizam d.d. 

  
  
Predmet ispitivanja 
Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s 
društvom FTB Turizam d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog 
uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora FTB Turizam d.d. za 
godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje je sastavila uprava Društva. 
  
 
Primjenjivi kriteriji 
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 web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r 

stavka 4. 
  
Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri 
osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. 
  
 
Naše odgovornosti 
Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r 
stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog 
uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 
(izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih 
informacija. 
  



 

 

 
 

Naša neovisnost i kontrola kvalitete 
Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo 
sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s 
poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih 
zahtjeva. 
  
Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Kodeksa etike za profesionalne računovođe 
koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, 
objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju. 
  
 
Sažetak obavljenog posla 
U vezi predmeta ispitivanja obavili 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 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. 

  
Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe 
kako bismo stekli ograničeno uvjerenje. 
  
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. 
  
 
Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja 
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. 
nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim 
društvima. 
  
 
Ograničenje distribucije i uporabe 
Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u  
izvještavanju u svezi  Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r 
stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici 
Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri 
dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema 
drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u 
pisanom obliku. 
  
 



Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog 
uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s 
člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. 

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za 
točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje 
navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do 
kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem 
ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na 
web stranici Društva. 

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Siniša Dušić 
Zagreb, 21. lipnja 2022.  Član Uprave, ovlašteni revizor 
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FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački 
sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasnica Juroš, član, Nadzorni odbor: Joško Marić, član i predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Božena Mesec, 
članica, Edita Matić, članica. 

 

U skladu sa člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor društva FTB TURIZAM d.d. 
(dalje u tekstu: Društvo) podnose Glavnoj skupštini sljedeće  
 

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora  Društva 
za 2021. godinu 

 
 
 
1. Primici Nadzornom odboru isplaćeni od strane Društva 

 
Nadzorni odbor Društva sastoji se od četiri člana.  

Članovi Nadzornog odbora u 2021. godini bili su: 
• Tin Dolički, predsjednik do 29. rujna 2021. godine, 
• Joško Marić, član do 21. studenog 2021. godine, predsjednik od 25. studenog 2021. godine, 
• Darko Ostoja, zamjenik predsjednika,   
• Edita Matić, član od 22. studenog 2021. godine, 
• Božena Mesec, član od 22. studenog 2021. godine.  

 
Članovi Nadzornog odbora Društva u 2021. godini  nisu primili naknadu za svoj rad u Nadzornom odboru od 
strane Društva. 
 
Članovi Nadzornog odbora nisu primili i nemaju pravo na druge isplate od strane Društva. 
 
2. Primici Nadzornom odboru isplaćeni od strane Ovisnog društva 
 
Nadzorni odbor društva HOTELI CAVTAT d.d. (dalje u tekstu: Ovisno društvo) sastoji se od četiri člana.  

Članovi Nadzornog odbora Ovisnog društva u 2021. godini bili su: 
• Tin Dolički, predsjednik do 29. rujna 2021. godine, 
• Joško Marić, član do 21. studenog 2021. godine, predsjednik od 26. listopada 2021. godine, 
• Darko Ostoja, zamjenik predsjednika,   
• Edita Matić, član od 22. studenog 2021. godine, 
• Božena Mesec, član. 
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