
Sukladno čl,15.st.3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07), čl.3. Pravilnika o načinu vođenja 
registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i 
točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 139/10), i čl. 9. Izjave 
Društva, Uprava društva donosi slijedeću Odluku

ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja 
i prijedlogu rasporeda dobiti za 2013. godinu

I Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu 
35.578.492,37 kn.

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi 15.008.440,21 kn

- ukupni rashodi 8.559.317,51 kn

- dobit prije oporezivanja 6.449.122,70 kn

- porezni rashod 1.292.648,91 kn

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu.

II Upućuje se prijedlog Skupštini trgovačkog društva da se ostvarena dobit nakon 
oporezivanja za 2013.g. u iznosu od 5.156.473,79 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Na temelju članka 441., stavak 1., točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 
br: 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) i članka 
10. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. 
-  potpuni tekst od 2. prosinca 2013., Skupština društva na 3. sjednici održanoj 30. lipnja 
2014. donijela je slijedeću

ODLUKU
o uporabi dobiti iz 2013. godine

1. Ostvarena dobit Društva za 2013. nakon oporezivanja u ukupnom iznosu od 
5.156.473,79 kuna (slovima:
petmilijunastopedesetšesttisućačetristosedamdesettrikune i sedamdesetdevetlipa) 
raspoređuje se na sljedeći način:

- 50% dobiti, u iznosu od 2.578.236,89 kn
(dvamilijunapetstotinasedamdesetosamtisućadvjestotridesetšestkune i
osamdesetdevetlipa) isplatit će se TD Zagrebački holding d.o.o. kao jedinom 
Članu Društva,

- 50% dobiti, u iznosu od 2.578.236,90 kn
(dvamilijunapetstotinasedamdesetosamtisućadvjestotridesetšestkune i
devedesetlipa) prenosi se u zadržanu dobit Društva.
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