
 

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju odredbe članka 15. točke 2. i 
članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne 
novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 72. Zakona o faktoringu („Narodne novine“ broj 94/14, 
41/16) te članka 91. Zakona o faktoringu („Narodne novine“ broj 94/14, 41/16) u postupku 
neposrednog nadzora, pokrenutom po službenoj dužnosti, nad poslovanjem faktoring društva 
ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, 
zastupanog od strane Mate Marića, predsjednika uprave i Krešimira Steinbauera, člana 
uprave, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14. listopada 2019. donosi 

 

RJEŠENJE 
 

1. Društvu ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 
36856583241, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nalaže se: 

1.1. unaprijediti sustav upravljanja kreditnim i operativnim rizikom kako bi se osiguralo da 
obavljanje poslova faktoringa bude usklađeno s odredbama Zakona o faktoringu („Narodne 
novine“ broj 94/14, 41/16) i podzakonskih akata na način da u roku od 30 (trideset) dana od 
zaprimanja ovog Rješenja donese i/ili izmijeni interne akte kojima je propisan proces 
odobravanja poslova faktoringa u dijelu procjene rizika, donošenja odluka o odobravanju 
plasmana, ugovaranja, korištenja i naplate plasmana te ih s danom donošenja početi 
primjenjivati. 

Kao dokaz o izvršenju ovog naloga, društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, 
Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241 dužno je do 31. siječnja 2020. dostaviti Hrvatskoj agenciji 
za nadzor financijskih usluga Izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti 
i nepravilnosti po nalogu iz ove točke ovog Rješenja zajedno s: 

- izmijenjenim i od uprave usvojenim internim aktima koji propisuju proces odobravanja 
poslova faktoringa, 

- mišljenjem internog revizora o provedbi naloga iz ove točke ovog Rješenja, 
- drugim dokazima koji potvrđuju izvršenje naloga iz ove točke ovog Rješenja. 

 
1.2. uskladiti obavljanje poslova odobravanja zajmova s odredbama članka 21. Zakona o 
faktoringu („Narodne novine“ broj 94/14, 41/16). 

Kao dokaz o izvršenju ovog naloga, društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, 
Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241 dužno je do 31. siječnja 2020. dostaviti Hrvatskoj agenciji 
za nadzor financijskih usluga Izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti 
i nepravilnosti po nalogu iz ove točke ovog Rješenja zajedno s: 

- bruto bilancom sa stanjem na dan 31. prosinca 2019.,  
- analitikom ugovora o zajmu na dan 31. prosinca 2019.,  
- mišljenjem internog revizora o provedbi naloga iz ove točke ovog Rješenja, 
- drugim dokazima koji potvrđuju izvršenje naloga iz ove točke ovog Rješenja. 

 
1.3. unaprijediti sustav vođenja poslovnih knjiga i izvještavanja kako bi se osiguralo da 
vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih i dodatnih izvještaja bude usklađeno s 
odredbama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring 
društava („Narodne novine“ broj 41/16, 61/16 i 132/17) i Upute za popunjavanje financijskih i 
dodatnih izvještaja faktoring društava od 5. siječnja 2018. godine. 

Kao dokaz o izvršenju ovog naloga, društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, 
Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241 dužno je do 31. siječnja 2020. dostaviti Hrvatskoj agenciji 
za nadzor financijskih usluga Izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti 
i nepravilnosti po nalogu iz ove točke ovog Rješenja zajedno s: 



 

 

- Izvještajem o financijskom položaju (FP) i izvještajima o strukturi portfelja (SP-F, SP-
FOM, SP-DF, SP-OP) sa stanjem na dan 31. prosinca 2019.,  

- bruto bilancom sa stanjem na dan 31. prosinca 2019.,  
- analitikom ugovora o faktoringu na dan 31. prosinca 2019.,  
- mišljenjem internog revizora o provedbi naloga iz ove točke ovog Rješenja, 
- drugim dokazima koji potvrđuju izvršenje naloga iz ove točke ovog Rješenja. 

 
1.4. izračunati ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2019. na način 
propisan odredbama Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 Financijski 
instrumenti. 

Kao dokaz o izvršenju ovog naloga, društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, 
Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241 dužno je do 30. travnja 2020. dostaviti Hrvatskoj agenciji 
za nadzor financijskih usluga Izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti 
i nepravilnosti po nalogu iz ove točke ovog Rješenja zajedno s: 

- analitikom izračuna ispravka vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2019. s 
prikazom svih elemenata izračuna,  

- bruto bilancom sa stanjem na dan 31. prosinca 2019., 
- očitovanjem eksternog revizora o provedbi naloga iz ove točke ovog Rješenja, 
- drugim dokazima koji potvrđuju izvršenje naloga iz ove točke ovog Rješenja. 

 
1.5. unaprijediti sustav primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja 
terorizma („Narodne novine“ broj 108/17, 39/19) na način da: 

- u svojim internim aktima na dovoljno jasan način propiše način vođenja te vrstu i 
sadržaj zakonom propisanih evidencija,  

- u provođenju dubinske analize ponderira čimbenike rizika po važnosti za određeni 
poslovni odnos (rizik stranke, države, geografskog porijekla, proizvoda i usluga i 
transakcije te rizik u kanalima dostave),  

- u provođenju mjera dubinske analize stalno prati poslovni odnosa stranaka, utvrđuje 
identitet stvarnog vlasnika stranke te provodi postupke utvrđivanja političke izloženosti 
kod svih stranaka na adekvatan način.  

Kao dokaz o izvršenju ovog naloga, društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, 
Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241 dužno je do 31. siječnja 2020. dostaviti Hrvatskoj agenciji 
za nadzor financijskih usluga Izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti 
i nepravilnosti po nalogu iz ove točke ovog Rješenja zajedno s: 

- izmijenjenim internim aktima koji reguliraju provedbu propisa o sprječavanju pranja 
novca i financiranju terorizma, 

- mišljenjem internog revizora o provedbi naloga iz ove točke ovog Rješenja, 
- drugim dokazima koji potvrđuju izvršenje naloga iz ove točke ovog Rješenja. 

 
2. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga. 

 

KLASA: UP/I 973-07/19-01/01 
URBROJ: 326-01-50-52-19-56  

Zagreb, 14. listopada 2019.  
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr. sc. Ante Žigman 


