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IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O PODJELI 

 

Nadzorni odbor Jadranskih luksuznih hotela d.d. izradio je ovo Izvješće sukladno obvezi iz 

odredbe članka 550.f. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 

52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/12,110/15 i 40/19).  

Sukladno prednje citiranoj odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva 

koje se dijeli dužan je provjeriti plan podjele i reviziju podjele te o namjeravanoj podjeli izraditi 

pisano izvješće. Svoje izvješće Nadzorni odbor upućuje Glavnoj skupštini dioničkog društva  

na nadležno odlučivanje. 

Uprava Jadranskih luksuznih hotela d.d. upoznala je Nadzorni odbor o namjeri podjele tog 

dioničkog društva na način da se podjela provede odvajanjem (tj. prijenosom jednog dijela 

imovine društva koje se dijeli, a da to društvo ne prestaje na jedno novo društvo koje se osniva 

radi provođenja odvajanja – odvajanje s osnivanjem). Konkretno, predlaže se gospodarsku 

cjelinu koju čini hotel Croatia prenijeti na novo društvo koje se ima osnovati pod nazivom Hotel 

Croatia d.d.  U neposrednom razgovoru s članovima Uprave obrazloženi su gospodarski razlozi 

predložene podjele te predočene sve informacije potrebne za donošenje takve odluke. 

Uprava Jadranskih luksuznih hotela d.d. predložila je da se kao dan poslovnih učinaka podjele 

uzme 31. prosinac 2020.g. pa je sukladno tom prijedlogu izrađen (i po Upravi odobren) diobeni 

izvještaj o financijskom položaju na navedeni dan iz koje je vidljivo koji dio imovine i obveza 

će ostati društvu koje se dijeli nakon provedenog odvajanja a koji dio imovine i obveza će biti 

prenesen novom društvu Hotel Croatia d.d. 

Uprava je izradila Plan podjele te isti dostavila na provjeru i odobrenje Nadzornom odboru. Uz 

Plan podjele dostavljeni su i svi njegovi prilozi koji  pojašnjavaju i detaljno prikazuju način 

podjele imovine i obveza Jadranskih luksuznih hotela d.d. te utjecaja ove podjele na radnike 

Jadranskih luksuznih hotela d.d. i pravne odnose u kojima Društvo sudjeluje.  

Nadzorni odbor je stava da Plan podjele na opravdan, logičan i primjeren način dijeli imovinu, 

obveze i prava Jadranskih luksuznih hotela d.d. kako bi se postigli oni gospodarski ciljevi koje 

je Uprava istakla u svojem Izvješću (smanjiti interno natjecanje na najmanju moguću mjeru, 

jača usmjerenost Društva na tržište luksuznog hotelijerstva uz istodobno iskorištavanje punog 

potencijala hotela Croatia i kompetitivnost na novim tržištima gdje ALH luksuzni brend nije u 

mogućnosti realizirati dobar rezultat kao npr. konferencije, velika događanja, značajni tour 

operatori i tržište obiteljskog odmora). 



Posebnu pozornost Nadzorni odbor je posvetio sadržaju točke 11.3. predloženog Plana podjele, 

koja točka se odnosi na glavninu kreditnih obveza Jadranskih luksuznih hotela d.d. nastalih do 

dana podjele Društva. Planom podjele se predviđa da neotplaćeni dio kreditnih obveza 

Jadranskih luksuznih hotela d.d. temeljem zaključenih ugovora s Privrednom bankom Zagreb 

d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoju u visini od 57.240.227,69 EUR (pedeset sedam 

milijuna dvije stotine četrdeset tisuća dvije stotine dvadeset sedam eura i šezdeset devet euro 

centi) uvećano za kamate, naknade, tečajne razlike i druge troškove u cijelosti ostanu obveze 

Jadranskih luksuznih hotela d.d. nakon podjele, tj. da se niti jedan dio ovih obveza ne prenese 

društvu Hotel Croatia d.d., koje društvo će se osnovati u postupku podjele. Kako će sukladno 

zahtjevu vjerovnika ovih obveza društvo Hotel Croatia d.d. u korist vjerovnika izdati 

korporativno jamstvo za ispunjenje ovih obveza to će se Jadranski luksuzni hoteli d.d. ugovorno 

obvezati u cijelosti obeštetiti Hotel Croatia d.d. u slučaju da Hotel Croatia d.d. eventualno 

podmiri bilo koji dio ovih obveza. Nadzorni odbor je suglasan s punim obeštećenjem društva 

Hotel Croatia d.d. u navedenom slučaju te daje odobrenje Upravi Jadranskih luksuznih hotela 

d.d. da s društvom Hotel Croatia d.d. sklopi Ugovor o rješavanju međusobnih obveza s osnova 

danog jamstva u sadržaju i formi opisanoj u točci 11.3 Plana Podjele. 

 

Nadzorni odbor je upoznat da je Trgovački sud u Dubrovniku na zahtjev Uprave Jadranskih 

luksuznih hotela d.d. za revizora podjele imenovao Refinal d.o.o., društvo za reviziju, 

računovodstvo i financijske analize. Revizor podjele izradio je pisano izvješće o provedenoj 

reviziji predloženog Plana podjele, a koje izvješće je Uprava dostavila Nadzornom odboru i na 

koje Uprava nema primjedbi. Nadzorni odbor konstatira da izvješće revizora u cijelosti i bez 

ikakvih ograda potvrđuje da su informacije sadržane u Planu podjele točne i potpune te da 

sadržavaju utvrđenja koja sukladno propisima moraju sadržavati. Izvješće revizora potvrđuje 

da je stvarna vrijednost neto aktive društva koje se dijeli (vrijednost imovine nakon odbitka 

obveza) jednaka iznosu temeljnog kapitala uvećanog za rezerve te zadržanu dobit umanjenu za 

poslovni gubitak. Istovremeno, izvješće potvrđuje te da je neto vrijednost novog društva koje 

će se osnovati temeljem takvog Plana podjele jednaka iznosu njegova temeljenog kapitala 

uvećanog za rezerve te zadržanu dobit umanjenu za poslovni gubitak. 

Nadzorni odbor je uvjerenja da je Plan podjele Društva izrađen sukladno pozitivnim propisima 

i da sve vrijednosti koje se u istom navode imaju svoje utemeljenje u stvarnom stanju. Podjela 

Društva na način kako to određuje Plan podjele poslovno je opravdana odluka Uprave.. 

Prednosti koje Uprava navodi da će nastati osnivanjem i poslovanjem društva koje će se 

osnovati u postupku podjele smatraju se realnima pod uvjetom da Uprava novog društva uspije 

tržišno pozicionirati hotel Croatiu na način kako se to predviđa u izvješću Uprave. 

 

Sukladno svemu navedenom Nadzorni odbor daje svoju suglasnost na Plan podjele Jadranskih 

luksuznih hotela d.d., Izvješće Uprave o podjeli i Izvješće revizora te predlaže Glavnoj skupštini 

Jadranskih luksuznih hotela d.d. usvajanje predmetnih dokumenata i ovog Izvješća te donošenje 

odluke o podjeli Društva. 

 

U Dubrovniku, 18.6.2021.  

     ________________________ 

     Davor Luksic Lederer,  

                                                           predsjednik Nadzornog odbora    


