
Na temelju čl. 275. i dijela stavka 1. članka 277.  Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), te čl. 20. 
Zakona o računovodstvu (NN br. 109/07, 54/13, 121/14) i odgovarajućim odredbama Statuta, 
Uprava – direktor društva JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 27599966376 (u 
daljnjem tekstu: društvo), donijela je  dana  18.06.2015.godine  

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA 
o utvrđivanju financijskih izvještaja društva za 2014. godinu 

 
Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2014. godinu ova godišnja financijska 

izvješća: 

1. Bilancu 

2. Račun dobiti i gubitka 

3. Bilješke uz financijska izvješća 

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2014. godinu u kojem je iskazana svota dobiti  poslije 

oporezivanja u iznosu od  3.019.745,63 kn. 

Bilanca na dan 31. Prosinca 2014. g. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od   

59.285.831 kn. 

 
OBRAZLOŽENJE: 
 
Nakon što su Uprava i Nadzorni odbor društva utvrdili financijska izvješća društva za 2014. godinu 
(Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tijek i Promjene kapitala) te konsolidirana financijska 
izvješća na nivou Grupe povezanih društva kojoj je ovo društvo Matica (nerevidirana i revidirana od 
strane izabranog neovisnog i ovlaštenog revizora VADIS d.o.o., Split, Kopilica 62, OIB: 56441174666), 
koja izvješća će biti prezentirana Glavnoj skupštini društva kao informacija, istu će Glavnu skupštinu 
društva sazvati Uprava društva javnom objavom poziva dioničarima društva u Narodnim novinama, 
na vrijeme i sukladno odgovorajućim odredbama ZTD-a i Statuta društva kako bi se ista mogla održati 
i donijeti propisane odluke najkasnije do kraja mjeseca kolovoza 2015. godine za 2014. godinu, sve 
sukladno zadnjoj rečenici stavka 1. članka 277. ZTD-a, koja glasi: „Glavna skupština se mora održati 
u prvih osam mjeseci poslovne godine.“ 
 
Do donošenja odluke Glavne skupštine društva o predloženoj točki 1., te o ostalim naknadno 
predloženim točkama o kojima odluku donosi Glavna skupština društva na prijedlog Uprave i 
Nadzornog odbora društva i/ili samo na prijedlog Nadzornog odbora društva, sukladno  
odgovorajućim odredbama ZTD-a i Statuta društva, ovaj Prijedlog odluke Glavnoj skupštini društva 
od strane Uprave i Nadzornog odbora društva o utvrđivanju rasporeda dobiti društva koja je 
ostvarena u 2014. godini objavljuje se dostavom Financijskoj agenciji u ovom obliku.  
 
Ukoliko Glavna skupština društva ne bi prihvatila ovako formuliran prijedlog odluke iz točke 1. 
Uprava društva će na vrijeme objaviti eventualnu ispravku prijedloga odluke iz točke 1.    
   

 
Miroslav Jeličić-Purko 

 
Član Uprave - direktor 


