Po Izvješću o poslovanju i financijskom izvješću Vodovod d.o.o. Blato za
2008. godinu, načelnik Općine Blato donio je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
po Izvješću o poslovanju i financijskom izvješću Vodovod d.o.o. Blato za 2008.
godinu

I
Utvrñuje se kako je direktor Vodovoda d.o.o. u zakonskom roku dostavio
Općini Blato propisane financijske izvještaje i to bilancu, račun dobiti i gubitka,
izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o promjenama u glavnici, bilješke uz
financijske izvještaje, te izvješće revizora, čime je moguće dobiti cjeloviti uvid u
poslovanje Vodovoda, njegovu financijsku situaciju i uspješnost trgovačkog društva, a
sve sukladno Zakonu o računovodstvu.
II
Prihvaća se izvješće o poslovanju Vodovod d.o.o. Blato za 2008. godinu, koje
bilježi pozitivan financijski rezultat u iznosu od 50.609,88 kuna, pri ukupnim
prihodima od 5.210.211,34 kuna i ukupnim rashodima od 5.159.601,46 kuna, što je u
skladu s Financijskim planom za 2008. godinu.
III
Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se dobit nakon
oporezivanja u visini od 31.334 kuna upotrijebi za pokrivanje gubitaka iz ranijih
godina.
IV.
U poslovanju Vodovod d.o.o. poduzimane su sve raspoložive mjere naplate, te
je odnos kratkoročnih potraživanja i prihoda od prodaje povoljniji u odnosu na ranije
godine, te je Društvo redovito podmirivalo svoje obveze.
V.
U 2008. godinu u potpunosti je dovršena investicija „Vodoopskrba Karbuna”
koja je realizirana i financirana putem Vodovod d.o.o. Blato u ukupnoj vrijednosti od
10.616.948,92 kuna. Putem kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna i Proračuna
Općine Blato, te vlastitih sredstava Vodovod d.o.o. i Hrvatskih voda, u potpunosti su
podmirene sve obveze prema izvoñačima radova. Pri tome su primljena sredstva
temeljem kapitalnih pomoći evidentirana kao odgoñeni prihodi, te će se ista
sukcesivno priznavati u prihode u budućem poslovanju Vodovod d.o.o. u skladu sa
amortizacijom imovine koja je iz tih pomoći financirana.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se Vodovod
d.o.o. Blato.
Klasa: 325-01/09-01/4
Ur.broj: 2138/02-01-09-2
Blato, 23. lipnja 2009. godine
Načelnik:
Ivo Gavranić, prof.

