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DIONIČARIMA ZLATNI RAT d.d. BOL ZA 
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU  

24.08.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bol, srpanj 2018. god.                          



 
Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 29. Statuta , Uprava trgovačkog društva ZLATNI 
RAT dioničko društvo za poljoprivredu, Bračka cesta 13, 21420 Bol, donijela je dana 26.06.2018. odluku o 
sazivanju: 

REDOVITE  GLAVNE SKUPŠTINE  
ZLATNI RAT d.d. 

 
za dan 24. kolovoza 2018. (petak)) sa početkom u 12.00 sati u sjedištu Uprave Društva, na adresi Bračka 
cesta 13, u Bolu. 
 
Skupština će imati slijedeći 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika i 
broja glasova 

2. Godišnja financijska izvješća za 2017. 
- izvješće Uprave o stanju društva 
- izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru 
- izvješće revizora 

3. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2017. 
4. Donošenje odluke o  pokriću gubitka  iz poslovne 2017. 
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva 
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva 
7. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2018. 
 
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu, a za toč.7. Nadzorni odbor predlaže, da Glavna skupština 
donese slijedeće odluke: 
 
 
Ad.3. 
Usvajaju se temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2017. 
 
Ad.4.  
Gubitak iz poslovanja 2017. u iznosu od 1.658.890,97 kn, zadržava se odnosno prenosi u buduća 
razdoblja. 
 
Ad.5. 
Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2017.  
 
Ad.6. 
Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2017. 
 
Ad.7. 
Za obavljanje poslova revizije u 2018. imenuje se revizorska tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz 
Zagreba, Ulica Grada Vukovara 284. 
  
POZIV DIONIČARIMA 
 
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. 
Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno sa 
-17.08.2018., njihovi punomoćnici i zastupnici. 
Osim prije same skupštine punomoći se mogu predavati u uredu dionica svakim radnim danom i to od 
17.08.2018.u vremenu od 8 sati do 14 sati. 
Materijali za Skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Bolu, na adresi Bračka 
cesta 13 (ured dionica) i na internetskoj stranici  www.bluesunhotels.com, po isteku roka od 7 dana od 
dana objave poziva u Narodnim Novinama.  
Glasovanje na skupštini biti će javno putem tabela sa upisanim brojem glasova. 
 
 

Uprava Društva 
                                    

http://www.bluesunhotels.com/


“ZLATNI RAT “ d.d.  
Bračka cesta 13 
21420 Bol 

                                   IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA 
 

Poštovani dioničari, poslovni partneri, klijenti! 

 

kao direktor Društva, sukladno zakonskim obvezama, uz propisana financijska izvješća, 

podnosim ovo izvješće o stanju Društva koje se odnosi na poslovnu 2017. koja je počela 

01.01.2017., a završila 31.12.2017. 

 

Ovo je  peta godina, u kojoj je društvo cijelu poslovnu godinu obavljalo isključivo 

poljoprivrednu djelatnost, a sukladno statusnoj promjeni podjele Društva koja je u 

sudskom registru bila provedena 17.09.2012. 

    

I  tromjesečje 
 
U ovom tromjesečju nastavljeni su uobičajeni poslovi redovite rezidbe u svim 

vinogradima. Također  su obavljani popravci na vinogradarskoj armaturi.  

 

II  tromjesečje 

 

Kao priprema za redovitu skupštinu Društva, 19.06.2017. održana je sjednica Nadzornog 

odbora Društva. 

NO je raspravio  godišnja financijska izvješća za 2017. uz izvješće revizora, te je ista uz 

prijedlog odluka uputio Glavnoj skupštini na usvajanje. 

Dana 30.08.2017. održana je redovita Glavna skupština Društva na kojoj su raspravljena i 

usvojena godišnja financijska izvješća i donesene sve predložene odluke. 

Skupština je donijela odluku o da se iskazana dobit iz poslovanja 2016. u iznosu od 

145.920,03,  prenese u narednu poslovnu godinu. 



U drugom tromjesečju nastavljen je redoviti uzgoj vinograda, U vinogradu se provode 

sve potrebne radnje u cilju njegova kvalitetnog održavanja. Evidentan je i ove godine  

stalni nedostatak radne snage zbog čega dolazi do značajnog kašnjenja u obavljanju nekih 

agrotehnikih zahvata. U ovom tromjesečju uočen je nedostatak oborina u odnosu na 

uobičajeni u ovo doba godine. Isto pri kraju tromjesečja se već pokazuje i na slabijem 

vegetativno razvoju novog porasta.  

III  tromjesečje 

 
U nasadu Grabica provođeni su redoviti poslovi održavanja i uzgoja vinove loze prema 

zahtjevima i potrebama struke. 

Nažalost u cijelom tromjesečju nastavlja se izrazito sušno razdoblje gotovo sa potpunim 

izostankom oborina. Kao posljedicu takvog klimatskog stanja iz dana u dan promatramo 

smanjenje uroda na svim sortama.  

Početkom rujna mjeseca krenuli smo i sa berbom u vinogradu. Ove godine smo, također 

u berbi koristili osim ručne berbe i strojnu berbu beračicom grožđa. Dosadašnja iskustva 

govore, da će strojna berba na našem vinogradu biti nezamjenjiva, posebno u pogledu ne 

mogućnosti osiguranja potrebnog broja radnika u vrijeme berbe. Pored toga mehanizirana 

berba omogućuje berbu tijekom noći, kada su značajno pogodniji temperaturni uvjeti za 

samu berbu. 

Pored strojne berbe obavljana je i ručna berba kao i dosadašnjih godina. Nažalost berba je 

sukladno izrazitoj i vrlo dugotrajnoj suši bila toliko slaba da je možemo okarakterizirati 

kao katastrofalnu po količini. Veliki dio vinograda i grozdova koji se osušio na čokotu 

nije niti skinut sa loze. 

IV  tromjesečje 
 
U ovom vremenu završena je berba  kasnijih sorti zrenja u vinogradu te se polovicom 

studenog krenulo i sa rezidbom vinove loze.  

Ukupan urod grožđa 2017. godine prikazan je u sljedećoj tablici po sortama. 

 



SORTA KILOGRAMA
BIJELO Pošip 20.503                

Chardonnay 14.533                
Vugava 3.940                  
Viognier 2.783                  

UKUPNO BIJELO 41.759               
CRNO Cabernet 4.585                  

Merlot 3.021                  
Syrah 2.563                  
Allicante 754                     
Tribidrag 563                     
Tempranillo 1.482                  

UKUPNO CRNO 12.968               

Ukupno bijelo i crno 54.727                
 
Zaključak 

 
Detaljniji podaci o poslovanju tekuće godine sadržani su u pripadajućim bilješkama uz 

financijska izvješća Zlatnog rata d.d. za 2017. godinu. 

  

Društvo ZLATNI RAT d.d., u odnosu na kojega se ovo izvješće i sastavlja, iskazalo je, 

sukladno naprijed rečenim problemima uzrokovanim dugotrajnom sušom, gubitak 

poslovne godine u iznosu od 1.658.890,97 kuna. 

 

Uprava predlaže da se iskazani gubitak 2017.  da se prenese u sljedeće obračunsko 

razdoblje kako bi se sljedećih godina koristilo kao porezna olakšica. 

 

Uprava ujedno izražava svoju zahvalnost Nadzornom odboru na podršci, pomoći i 

suradnji pri vođenju poslova društva u 2017. godini. 

 

Direktor Društva 

Ivica Kovačević v.r. 



ZLATNI RAT d.d. Bol 
NADZORNI ODBOR 
 
Na temelju čl. 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Zlatni rat d.d. Bol, podnosi slijedeće 

 
I Z V J E Š Ć E 

Glavnoj skupštini ZLATNI RAT d.d. Bol 
 

I. 
Ovo izvješće za poslovnu 2017., Glavnoj skupštini podnosi Nadzorni odbor u sastavu , koji je izabran na 
redovitoj Glavnoj skupštini dana 01.srpnja 2015. 
U tekućem mandatu sastav Nadzornog odbora čine: Jako Andabak , predsjednik, Anđelko Andabak, 
zamjenik predsjednika i dr. Branko Jašić, član. 
Vezano uz poslovnu 2017. koja je završila 31.12.2017. aktivnosti Nadzornog odbora u nadzoru nad 
vođenjem poslova društva bile su kontinuirane, a obavljale su se na uobičajeni način. 
 
Tijekom 2017. održana je jedna sjednica NO, dana 19.06.2017.  
 
Nadzorni odbor redovito je od strane Uprave dobivao i razmatrao izvješća o poslovanju za prethodnu 
godinu, kao i periodična izvješća tijekom 2017. godine. 
Briga NO i kroz 2017. stalno je bila posvećena daljnjem ukupnom stabiliziranju i razvoju društva. 
Nadzorni odbor vodio je paralelno konstantnu brigu oko što racionalnijeg  poslovanja i smanjivanja 
troškova poslovanja, na koje se može djelovati od strane društva.  
NO je na svojoj sjednici održanoj 19.06.2017. raspravio godišnja financijska izvješća za 2016. , sa 
izvješćem revizora, te je ista sa standardnim i uobičajenim prijedlozima odluka uputio na usvajanje 
Glavnoj skupštini. 
NO je u suradnji sa Upravom obavio blagovremeno i sve pripremne radnje i aktivnosti za redovitu 
skupštinu društva koja je održana dana 30.08.2017. a na istoj su po zajedničkom prijedlogu Uprave i 
Nadzornog odbora donesene i sve predložene odluke. 
Nadzorni odbor izražava ovim izvješćem i svoje  zadovoljstvo glede korektne poslovne suradnje sa 
Upravom.  
NO svojim redovitim radom obavio je zadatak nadziranja vođenja poslova Društva i davanja potrebnih 
suglasnosti Upravi za poduzimanje određenih radnji. 
 
Društvo je poslovnu 2017. završilo sa iskazanim gubitkom u iznosu od 1.658.890,97 kuna.  
 
Nadzorni odbor sugerira upravi da se i u 2018. maksimalna pažnja konstantno posvećuje troškovima i to 
na svim razinama, te da se isti odvijaju u korelaciji sa poslovanjem.  
 

II. 
Sukladno svojim obvezama i mogućnostima, uz sudjelovanje revizora koji je ispitivao financijska izvješća,  
Nadzorni odbor je izvršio nadzor te 

s m a t r a  
da ZLATNI RAT d.d. Bol, posluje u skladu sa zakonom, Statutom, drugim aktima i odlukama društva. 
 

III. 
Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća i revizorsko izvješće za 2017. , te utvrdio kako 
su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i 
poslovno stanje Društva, te je prihvatio godišnje financijsko izvješće ZLATNI RAT d.d. Bol, za godinu 
koja je završila 31.12.2017. 
Sastavni dio godišnjih finanacijskih izvješća su: Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Bilješke uz financijska 
izvješća, Izvješće o novčanim tijekovima, Izvješće o obavljenoj reviziji.  
Nadzorni odbor je raspravio materijale za skupštinu na svojoj sjednici koja je održana 26.06. 2018.   
 



 
 

IV. 
Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, te zajedno predlažu Glavnoj skupštini da u svezi s 
iskazanim gubitkom  za 2017. u iznosu 1.658.890,97  kn, donese odluku o pokriću gubitka prijenosom u 
sljedeće obračunsko razdoblje. 
 

V. 
Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini i predlaže da usvoji Godišnja finanacijska 
izvješća, druga izvješća, te donese predložene odluke.     
                  

 
                                      Predsjednik Nadzornog odbora 

                                            Jako Andabak,v.r. 















































































 
ZLATNI RAT d.d. 
GLAVNA SKUPŠTINA 
 
Bol, 24.08.2018.  
 
 
Temeljem čl.275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Zlatni rat d.d. Bol, po 
prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora sa sjednice od 26.06.2018. donijela je 
dana24.08.2018. slijedeću 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. 

 
I. 

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2017. ova godišnja 
financijska izvješća: 
1. bilancu 
2. račun dobitka i gubitka 
3. bilješke uz financijska izvješća 
 

II. 
Utvrđuje se račun dobitka i gubitka za 2017. u kojem se iskazana svota gubitka poslije 
oporezivanja od 1.658.890,97 kn. 
Bilanca na dan 31.12.2017. iskazuje zboj aktive odnosno passive u svoti od 33.735.224,12 
kn.  
 
 
 
 

Predsjednik Glavne Skupštine 
Frano Žuvić 



 
 
ZLATNI RAT  d.d. Bol  
Glavna skupština 
Bol, 24.08. 2018.  
 
 
 
 
 
Razmatrajući godišnja financijska izvješća za 2016, Glavna skupština  ZLATNI RAT d.d.,  na 
svojoj sjednici održanoj dana 24.08.2018., po prijedlogu Uprave i uz suglasnost Nadzornog odbora 
sa sjednice od 26.06.2018. ,  donijela je slijedeću 
 
 

O D L U K U 
o raspodjeli i pokriću gubitka 2017. godine 

 
 
Prema usvojenim financijskim izvješćima gubitak poslovne 2017. godine iznosi 1.658.890,97 kn. 
Gubitak poslovne 2017. godine zadržava se odnosno prenosi u buduća razdoblja. 
 
 
 
 

Predsjednik Glavne Skupštine 
Frano Žuvić 



 
 
Zlatni rat d.d. Bol 
GLAVNA SKUPŠTINA 
Bol,24.08.2018.  
 
 
 
 
Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a po podnijetim Godišnjim 
financijskim izvješććima, Izvješću Uprave o stanju Društva i Izvješćću Nadzornog odbora 
o obavljenom nadzoru, Glavna skupština Zlatni rat d.d. Bol, donijela je dana 24.08.2018. 
slijedeću 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
Daje se razrješnica Upravi Zlatni rat d.d. Bol za vođenje poslova Društva u 2017. god.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Predsjednik Glavne skupštine 
                                    Frano Žuvić                                             

 
 



 
Zlatni rat d.d. Bol 
GLAVNA SKUPŠTINA 
Bol, 24.08.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a po podnijetim Godišnjim 
financijskim izvješćima, Izvješću Uprave o stanju Društva i Izvješću Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru, Glavna skupština Zlatni rat d.d. Bol, donijela je dana24.08.2018. 
slijedeću 
 
 
 
 

 
O D L U K U 

 
 
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Zlatni rat d.d. Bol za obavljanje nadzora 
vođenja poslova Društva u 2017. god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Predsjednik Glavne skupštine 
                                    Frano Žuvić          

 
 



 
Zlatni rat d.d. Bol 
GLAVNA SKUPŠTINA 
Bol,24.08.2018.  
 
 
 
 
 
Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a po prijedlogu  Nadzornog odbora, 
Glavna skupština Zlatni rat d.d. Bol, donijela je dana 24.08.2018. slijedeću 
 
 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju revizora 

 
 
Za obavljanje poslova revizije u Zlatni rat d.d. Bol za 2018. god. imenuje se revizorska tvrtka  
Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 284. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Predsjednik Glavne skupštine 
                                    Frano Žuvić  

 
 


