Na temelju članka 300c. i 300d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br.
111/93. do 68/13; dalje:»ZTD»), a u svzi sa člankom 15., 16. i 17. Zakona o računovodstvu
(Narodne novine", br. 109/07 i 54/13) Nadzorni odbor trgovačkoga društva Hoteli Makarska
d.d. Makarska, Šetalište dr. Franje Tuñmana 1. Makarska, dalje u tekstu:»Društvo», na
svojoj 17. sjednici održanoj 20. svibnja 2014., ispitivao je i utvrñivao godišnje financijske
izvještaje Društva za 2013. godinu, te je donio slijedeću

ODLUKU
o utvrñivanju temeljnih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih
izvještaja Društva za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013.
Točka 1.
Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za razdoblje od 01.01.31.12.2013. i to:
1.

Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2013.:

• zbroj pozicija aktive / pasive
• zbroj pozicija izvanbilančnih zapisa
2.

3.

254.455.112
48.243.092
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71.468.988
61.354.925
10.114.063
0
2.074.497
8.039.566
0
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Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. sa pozicijama:

▪ ukupni prihodi
▪ ukupni rashodi
▪ dobit prije oporezivanja
▪ gubitak prije oporezivanja
▪ porez na dobit
▪ dobit razdoblja
▪ gubitak razdoblja
Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 01.01.-31.12.2013.
▪ novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
▪ povećanje novca i novčanih ekvivalenata
▪ smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
▪ novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

4.

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31.12.2013.
u odnosu na 31.12.2012.

5.

Bilješke uz financijske izvještaje

9.225.057
8.923.785
0
18.148.842
8.039.566
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Točka 2.
Obzirom na okolnost da je i Uprava Društva dana 28. ožujka 2014. donijela Odluku
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2013., a temeljem odrednica članka 300d. stavka 1. ZTD-a,
donošenjem ove Odluke smatra se da su financijski izvještaji i konsolidirani
financijski izvještaji za 2013. godinu, a pobliže označeni u točki 1. ove Odluke,
zajednički utvrñeni od strane Uprave i Nadzornoga odbora Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Miljenko Čulav, dipl.oec.

