U Pazinu, dana 25. ožujka 2016. godine
ZAPISNIK
sa 10. Sjednice Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o. održane dana 25.
ožujka 2016. godine s početkom u 15:00 sati. Sjednici su prisustvovali članovi
Nadzornog odbora: Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mate Jurić,
Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora, Sandi Blagonić, član Nadzornog
odbora, Armando Lušetić, Direktor – član Uprave Pazin Sport d.o.o. i Samanta
Grizila, Računovodstvo Pazin Sport d.o.o.
Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po
predloženom dnevnom redu.
Za zapisničara po sjednici Nadzornog odbora postavlja se Samanta
Grizila.
DNEVNI

RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. Sjednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2015. godinu
3. Razno, prema potrebi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane svih sudionika
Sjednice.
Ad-1
Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 9. Sjednice Nadzornog odbora Pazin
sport d.o.o.
Ad-2
Kod druge točke Dnevnog reda, Uprava izvješćuje Nadzorni odbor o
ostvarenim prihodima, rashodima te ostalim rezultatima tijekom 2015. godine
sukladno napravljenim financijskim izvještajima – Bilance, Računa dobiti i
gubitka te Bilješkama uz financijske izvještaje, odnosno Izvještaja o poslovanju
društva. Društvo za 2015. godinu ostvaruje vrijednost aktive, odnosno pasive u
iznosu od 708.650,00 kn. Ukupno ostvareni prihodi za 2015. godinu iznose
1.421.203,00 kn, ukupni rashodi 1.414.353,00 kn što dovodi do pozitivnog
financijskog rezultata odnosno dobiti prije oporezivanja u iznosu od 6.850,00
kn. Nakon stavki uvećanja porezne osnovice, dolazi se do obveze poreza na

dobit u iznosu od 2.838,00 kn odnosno dobiti nakon oporezivanja u iznosu od
4.012,00 kn. Od ostvarenja u 2015. godini ističe se izrada web stranice društva,
te korištenje mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednu osobu u
računovodstvu.
Ad-3
Kod treće točke Dnevnog reda, Predsjednik i članovi Nadzornog odbora
od Uprave društva traže za iduću sjednicu Nadzornog odbora prikaz prihoda i
troškova koncerta koji će se održati dana 27. ožujka 2016. godine u Školskogradsko sportskoj dvorani kako bi se vidjela isplativost održane manifestacije za
društvo.

Sjednica je završila u 16:00 sati.
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Samanta Grizila
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