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NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA 
ZA 2021. GODINU 

Upravi i Nadzornom odboru društva INGRA d.d.  

Angažirani smo od strane Uprave društva INGRA d.d. („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  

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 

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 Društva odgovorna je 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. 

http://www.deloitte.com/hr


 

 

 

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA 
ZA 2021. GODINU (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. 

Naša neovisnost i kontrola kvalitete 

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. 

Sažetak obavljenog posla 

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.  



NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA 
ZA 2021. GODINU (NASTAVAK) 

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja 

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo 
da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2021. godinu pripremljeno od strane INGRA d.d. ne sadrži podatke, u svim 
značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. 

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća 

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru 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. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 
272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o
usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. 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 Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo 
neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli. 

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i 
za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne 
preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na 
temelju Neovisnog izvješća s izražavanjem uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka 
prikazanih na web stranici Društva. 
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