KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK
sa 54. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 11. srpnja
2017. godine s početkom u 8.30 sati u prostorijama direktora Društva
Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ivo Simper, Željko Glavan, Hrvoje Karabajić,
Slavko Gauš i Nino Paškvan.
Ostali nazočni: Marin Rajčić, direktor Društva, Petar Vidačković iz Službe financija za
Poslovni sustavi d.o.o. te Aleksandra Stjepanović.
Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću za Poslovni sustavi d.o.o.
Sjednicu je otvorio Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora. Utvrdio je da postoji
kvorum za punovažno odlučivanje, te predložio dnevni red.
Obzirom da nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 53. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
održane 13. lipnja 2017. godine
2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za I-III/2017. godine (Q1/2017.)
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
3. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 54. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
Rijeka održane 13. lipnja 2017. godine
S materijalima sa sjednicu dostavljen je i zapisnik s 54. sjednice Nadzornog
odbora održane 13. lipnja 2017. godine.
Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i prijedloga,
predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda
usvoji.

Nadzorni odbor donosi
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Verificira se zapisnik s 53. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ
d.o.o. održane 13. lipnja 2017. godine.

Ad.2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za I-III/2017. godine (q!/2017.)
/izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl. ing., direktor/
Direktor KD Autotrolej, Marin Rajčić, pojasnio je kako su prema
knjigovodstvenim podacima za Q1/2017. godine ostvareni prihodi u iznosu od
42.407.196,78 kuna i isti su veći za 30,6% u odnosu na Q1/2016. godine, a rashodi
iznose 38.227.925,36 kuna i veći su za 14,9% u odnosu na isto razdoblje prošle
godine, što je rezultiralo knjigovodstvenim dobitkom u iznosu od 4.179.271,42 kune.
Takav rezultat proizašao je iz knjiženja prihoda (8.569.158,80 kuna) i rashoda
(1.951.819,63 kune) u skladu sa sudskom nagodbom ostvarenim pravom iz garancije
za 10 autobusa Mercedes Citaro koji su KD Autotrolej d.o.o. isporučeni 2009. godine.
Ako se izuzme taj efekt Q1/2017. godine završio bi s gubitkom u iznosu od
2.436.062,76 kuna. Također, naglasio je kako u uvjetima kada padaju prihodi od
redovne djelatnosti i uz nepovoljne tržišne uvjere, odnosno rast cijena goriva, upitno
je da li će uloženi napori u racionalizaciju trošenja resursa, kao i pozitivan neto efekt
sudske nagodbe biti dovoljni za pozitivno poslovanje do kraja godine, ukoliko se ovi
dvostruko negativni trendovi nastave u ostatku godine.
Otvorena je rasprava.

Član NO, Hrvoje Karabajić, komentirao je kako rezultat i najave nisu optimistični, te
kako je realno riječ o velikom gubitku.
Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić odgovara kako treba uzeti u obzir rast
cijene goriva, kao i veće izdatke za osoblje, odnosno dodatak na plaću vozačima koji
u istom razdoblju prošle godine nije bio prisutan.
Član NO, Željko Glavan, komentira kako je pozitivno što ne pada prodaja mjesečnih
prava za kategoriju radnika, odnosno kako je pad prodaje te vrste karata konačno
zaustavljen.
Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić odgovara kako su rezultati prodaje
mjesečnih prava ipak nešto bolji od kada je započela prodaja istih na kioscima.
Član NO, Nino Paškvan, pita zašto se ne omogući prodaja dnevnih karata i kod
vozača.
Direktor KD Autotrolej d.o.o., Marin Rajčić odgovara kako navedeno u ovom trenutku
nije moguće, te kako je riječ o karti koja ne predstavlja veliki udio među prodanim
kartama.

Predsjednik NO, Ivo Simper komentira kako ga zabrinjava ostvareni rezultat, te kako
je očigledno da su poslovne aktivnosti značajno smanjene. Naglasio je i kako
zadužuje Upravu da za NO pripremi projekciju financijskog rezultata za iduće
razdoblje kao i aktivnosti koje će biti poduzete kako bi se spriječio negativni trend.
Navedeno će biti prezentirano članovima NO na idućoj sjednici.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave i prijedloga,
predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Simper, predlaže da se ova točka dnevnog reda
usvoji.

Nadzorni odbor donosi
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Prihvaća se Izvještaj o poslovanju za I-III/2017. godine (Q1/2017.).
Nadzorni odbor zadužuje Upravu društva da pripremi projekciju financijskog
rezultata za iduće razdoblje.

Ad. 3. Razno
Pod točkom Razno nije bilo rasprave i prijedloga.

Završeno u 9.10 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ivo Simper
Zapisničar:
Kristina Prijić

