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Zapreši�,  29.06.2009.         

Broj: U –I– r/09 
 
 
 
Na temelju �lanka 277. i 280. Zakona o trgova�kim društvima, Uprava Društva INKER d.d. Zapreši�, na svojoj I. 
redovnoj sjednici održanoj 29. lipnja 2009. godine  donijela je odluku o sazivanju 
 
 

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE 
 

Društva INKER d.d. Zapreši�, koja �e se održati 26. kolovoza 2009. godine u 13,00 sati  u poslovnoj 
zgradi Društva u Zapreši�u, Industrijska 1, I. kat, soba 35. 
 
 
Za Skupštinu se predlaže 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Izvješ�e o stanju i poslovanju Društva u 2008. godini. 
2. Izvješ�e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo�enja Društva u 2008. godini. 
3. Utvr�ivanje godišnjih financijskih izvješ�a i izvješ�a o stanju Društva za 2008. godinu. 
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice �lanovima Uprave. 
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice �lanovima Nadzornog odbora. 
6. Imenovanje ovlaštenog revizora za 2009. godinu. 
 
 
 
Uprava i Nadzorni odbor  predlažu Skupštini donošenje slijede�ih odluka: 
 
 
Ad 1) 1. to�ka dnevnog reda: Izvješ�e o stanju i poslovanju Društva u 2008 godini. 
Prijedlog odluke: Prihva�a se izvješ�e o stanju i poslovanju Društva za 2008 godinu u obliku i sadržaju kako je 
priloženo uz poziv i dnevni red ove Skupštine. 

 
 

Ad 2) 2. to�ka dnevnog reda: Izvješ�e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo�enja Društva u 2008. 
godini.  
Prijedlog odluke: Prihva�a se izvješ�e Nadzornog odbora Društva od 29. lipnja 2009. godine  o obavljenom 
nadzoru vo�enja Društva u 2008. godini u obliku i sadržaju kako je priložen uz poziv i dnevni red ove Skupštine. 
Izvješ�e je sastavni dio zapisnika s ove Skupštine. 
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Ad 3) 3. to�ka dnevnog reda: Utvr�ivanje godišnjih financijskih izvješ�a i izvješ�a o stanju Društva za 2008. 
godinu. 
Prijedlog odluke: Na temelju �lanka 31. Statuta INKER d.d. Zapreši�, Glavna Skupština Društva 26. kolovoza 
2009. godine  donijela je: 
 

 
O D L U K U 

 
Utvr�uje se godišnje financijsko izvješ�e za 2008. godinu, kojeg su utvrdili Nadzorni odbor i Uprava Društva i to: 
1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive u iznosu od 255.156.210,43 kn 

(slovima: ) 
 

2. Ra�un dobiti s pozicijama: 
Prihod: 129.093.263,51 kn 
(slovima:) 
Rashod: 132.161.726,02 kn 
(slovima:) 
Gubitak prije poreza: 3.068.462,51 kn 
(slovima: ) 
Porez na dobit: 39.808,40 kn 
(slovima: ) 
Gubitak nakon oporezivanja: 3.108.270,91 kn 
(slovima: ) 

 
3. Na temelju �lanka 275. i �lanka 441 Zakona o trgova�kim društvima i statuta društva, Skupština Društva 

INKER d.d. donijela je 
 

 
O D L U K U 

o pokri�u gubitka za godinu 2008 

 
Skupština Društva je na glavnoj skupštini koja je održana dana 26. kolovoza 2009. godine  donijela odluku o 
pokri�u gubitka koji je ostvaren u 2008. godini i to: 
 
Gubitak Društva nakon oporezivanja u iznosu od 3.108.270,91 kn pokrit �e se iz Zadržane dobiti iz prethodnih 
godina. 
 

 
Ad 4) 4. to�ka dnevnog reda: Donošenje odluke o davanju razrješnice �lanovima Uprave. 
Prijedlog odluke: Daje se razrješnica �lanovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i na�in vo�enja 
poslova u 2008. godini. 

 
Ad 5) 5. to�ka dnevnog reda: Donošenje odluke o davanju razrješnice �lanovima Nadzornog odbora. 
Prijedlog odluke: Daje se razrješnica �lanovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i 
na�in na koji su obavljali nadziranje nad vo�enjem Društva u 2008. godini. 

 
Ad 6) 6. to�ka dnevnog reda: Imenovanje ovlaštenog revizora za 2009. godinu. 
Prijedlog odluke: Za ovlaštenog revizora za 2009. godinu imenuje se KMPG Croatia d.o.o., Centar Kaptol, Nova 
Ves 11, Zagreb. 
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Napomena: Materijali za Skupštinu nalaze se u sobi br. 33 Poslovne zgrade Društva u Zapreši�u. Industrijska 1, 
gdje je uvid mogu� radnim danom od 7 do 14 sati. 
 
 
 
 
 
 
 

INKER d.d. Zapreši� 
 
 


