SKUPŠTINA DRUŠTVA (44)
Održana dana 26. travnja /4/ 2022. godine s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama
Vodovoda d.o.o. na uređaju Hrmotine, Sv. Juraj 153.
Donesene su Odluke:
1. Prihvaća se Izvješće Uprave – direktora Društva o poslovanju Vodovoda Hrvatsko
primorje- južni ogranak društva s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i
distribuciju vode, Senj za 2021. godinu.
1.
ODLUKA
O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
za poslovnu 2021. godinu
Točka 1.
Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2021. godinu ova godišnja
financijska izvješća:
1. Račun dobiti i gubitka
2. Bilancu
3. Bilješke uz Financijska izvješća za 2021. godinu (sastavni su dio Izvješća o obavljenoj
reviziji za 2021. godinu)
Točka 2.
-Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije
oporezivanja u iznosu od 92.452,12 kn
ukupni prihodi: 10.202.765,73 kn
ukupni rashodi: 10.076.207,55 kn
dobitak prije oporezivanja: 126.558,18 kn
porez na dobit: 34.106,06 kn
dobit poslovne godine: 92.452,12 kn
-Ostvarena dobit raspoređuje se na zadržanu dobit u iznosu od 92.452,12 kn
- Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od:
240.397.465,38 kn
- Bilješke uz Financijska izvješća za 2021. godinu

3. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Vodovoda d.o.o., Senj
za 2021. godinu.

4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslova
Vodovoda d.o.o., Senj u 2021. godini.
5. Skupština Društva daje razrješnicu Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora
Društva kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

6. Skupština Društva daje razrješnicu Upravi – direktoru Društva kojom se odobrava
način na koji je Uprava vodila poslovanje Vodovoda d.o.o., Senj u 2021. godini.

7. ODLUKU O OPOZIVU
1. Dva člana Nadzornog odbora i to:
- Duško DRAGIČEVIĆ
- Tomislav BIONDIĆ
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. ODLUKU O IZBORU
1. Dva člana Nadzornog odbora i to:
- Duško DRAGIČEVIĆ
- Tomislav BIONDIĆ
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

