




















































 
 
 
 
 
 
Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor društva Excelsa 
nekretnine d.d. (Društvo) dana 29. travnja 2019. godine donosi  
 
 

O D L U K U  
o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu 

 
Članak 1.  

Utvrđuju se temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu u sadržaju kakav je 
naveden u drugom članku ove Odluke. 
   

Članak 2. 
Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu koje je postupkom 
revizije potvrdilo revizorsko društvo Deloitte d.o.o., i to  u kunama:  
 
1. BILANCA sa stanjem aktive i pasive od po 275.494.087,05 kuna. 
   
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA s podacima kako slijedi:    

          
a) Ukupni prihodi                               74.098.398,27 kune 
b) Ukupni rashodi                               36.935.439,11 kuna 
c) Dobit prije oporezivanja                 37.162.959,16 kuna 
d) Porez na dobit                                   5.896.262,27 kuna 
e) Netto dobit (nakon oporezivanja)   31.266.696,49 kuna 

 
3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINANCIJSKOM POLOŽAJU 
 
4. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 
 

Članak 3.  
Godišnje izvješće i temeljna financijska izvješća prilježu ovoj odluci i čine njen sastavni 
dio.  
 

Članak 4.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
               PREDSJEDNIK: 
                                                                                                  Davor Luksic Lederer  
 
 



 
 
 
 
 
Na temelju Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva Excelsa nekretnine d.d. 
Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 29.04.2019. donosi 

 
 

PRIJEDLOG  
Odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini 

 
Članak 1. 

Temeljem financijskih izvješća pripremljenih od strane Uprave, potvrđenih od strane 
izabranog revizora i utvrđenih od strane Nadzornog odbora na njegovoj sjednici 
održanoj dana 29. travnja 2019. godine, društvo Excelsa nekretnine d.d. u 2018. godini 
ostvarilo je dobit prije oporezivanja u iznosu od 37.162.959,16 HRK (trideset sedam 
milijuna stošezdeset dvije tisuće devet stotina pedeset devet kuna i šesnaest lipa).  
 

Članak 2. 
Utvrđuje se da Društvo na kraju 2018. godine nema prenesenih gubitka iz ranijih 
poslovnih godina. 
 

Članak 3. 
Sukladno odredbama članaka 1 i 2 ove Odluke te odredbama Zakona o porezu na dobit 
Nadzorni odbor utvrđuje da je društvo Excelsa nekretnine d.d. u 2018. godini ostvarilo 
dobit nakon oporezivanja u iznosu od 31.266.696,49 HRK (trideset jedan milijun dvije 
stotine šezdeset šest tisuća šest stotina devedeset šest kuna i četrdeset devet lipa). 
 

Članak 4. 
Netto dobit Društva iz članka 3. ove Odluke tj. iznos od 31.266.696,49 HRK raspoređuje 
se u zadržanu dobit. 
 

Članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine Društva. 
 
  
                           PREDSJEDNIK 
                                                                 Davor Luksic Lederer 






































































































