
IZVJEŠĆE REVIZORA PODJELE O PLANU PODJELE 
DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. Vrbovsko 

l. Upravi Društva i Nadzornom odboru 

KOMUNALAC d.o.o. 

OlB 49090879289 

Željeznička la 

Vrbovsko 

Obavili smo reviziju podjele društva Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću za 
komunalne djelatnosti (društvo koje se dijeli) koji je izradila Uprava Društva 04. prosinca 2013. 
godine. 

2. Nalog za reviziju 
Na prijedlog društva Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička l a, a na temelju rješenja 
Trgovačkog suda u Rijeci br. 9-Rl-226/13-2 od 03. rujna 2013. g. imenovani smo za revizora 
podjele s osnivanjem društva Komunalac d.o.o sa zadaćom da provjerimo plan podjele 
Društva koje se dijeli. 

3. Obveza revizora 

Revizor podjele je obvezan, u skladu sa člankom 550.e Zakona o trgovačkim društvima 
(Narodne novine broj lll/93, 121/99, 52/00 i 111112), provjeriti Plan podjele Društva koje se 
dijeli i sastaviti izvješće o provedenoj reviziji plana podjele. 

4. Opseg revizije 

Revizija podjele s osnivanjem obavljena je u skladu sa Medunarodnim revizijskim 
standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i provođenje revizije na takav način da 
dobijemo razumno uvjerenje kako u Planu podjele Društva koje se dijeli nema pogrešno 
iskazanih materijalnih stavaka niti pogrešno iskazanih statusnopravnih dokumenata. Revizija 
uključuje ispitivanje na temelju testiranja, podastiranjem dokaza u svezi s iznosima i 
dokumentima koji su prikazani u Planu podjele Društva koje se dijeli. 

5. Plan podjele Društva koje se dijeli 

Uprava Društva koje se dijeli izradila je plan podjele Društva koje se dijeli (u daljnjem 
tekstu: Plan podjele). U Planu podjele određeno je slijedeće : 
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l. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA KOJE SE DIJELI (članak 550. b. stavak 2., točka l. ZTD-a) 
Planom podjele detaljno se uređuje podjela trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 
komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Komunalac d.o.o.), upisano u sudski registar 
Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS brojem 040134405, 01B 49090879289. Planom 
podjele detaljno se uređuje podjela trgovačkog društva Komunalac društvo s 
ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Komunalac 
d.o.o.), prijenosom dijela imovine Komunalac d.o.o. kao društva koje se dijeli na novo 
društvo KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 
koje se osniva radi provođenja odvajanja s osnivanjem. Prijenos imovine čini poslovnu 
cjelinu za obavljanje komunalnih djelatnosti. 

2. PRIJEDLOG DRUŠTVENOG UGOVORA NOVOG DRUŠTVA (članak 550. b. stavak 2., točka 2. 
ZTD-a) 

Napravljen je prijedlog osnovačkog akta novog društva KOMUNALAC društvo s 
ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 

3. IZJAVA O PODJELI I PRIJENOSU DIJELOVA IMOVINE KOMUNALAC d.o.o. NA NOVO 
DRUŠTVO (članak 550. b. stavak 2., točka 3. ZTD-a) 

Podjela Komunalac d.o.o. provodi se odvajanjem tog društva uz njegov nastavak poslovanja 
pod tvrtkom VODE VRBOVSKO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, prijenosom dijela 
imovine na novo društva pod tvrtkom KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću 
za komunalne djelatnosti, s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog slijedništva, te uz 
prijenos udjela članu društva Komunalac d.o.o. (kao društva koje se dijeli) udjele u novom 
društvu Komunalac d.o.o u zamjenu za udjele Komunalac d.o.o. (prednik). Odvajanje 
dijelova imovine provest će se na način da se iz Komunalac d.o.o. (prednik) prenese na novo 
društvo Komunalac d.o.o. kroz odvajanje s osnivnjem prenoseći dio imovine, obveza, 
kapitala i pravni odnosi. 

4. OMJER ZAMJENE UDJELA U DRUŠTVU KOJE DIJELI ZA UDJELE U NOVOM DRUŠTVU 
(članak 550. b. stavak 2., točka 4. ZTD-a) 

Omjer zamjene udjela u društvu koje se dijeli za udjele u novom društvu provest će se 
na način: Komunalac d.o.o. (društvo koje se dijeli) je prije podjele imalo temeljni kapital u 
iznosu od 18.227.300,00 kn. Provedbom Plana podjele temeljni kapital društva Komunalac 
d.o.o. smanjuje se sa iznosa 18.227.300,00 kn za iznos od 7.362.300,00 kn, na iznos od 
10.865.000,00 kn. U postupku odvajanaj s osnivanjem društva Komunalac d.o.o. (društvo 
koje se dijeli) svaki član društva stječe u novom društvu Komunalac d.o.o. udjele u 
nominalnom iznosu koji odgovaraju omjeru njegovih udjela u temeljnom kapitalu društva 
Komunalac d.o.o. prije podjele, kako je navedeno u Planu podjele. U ovoj podjeli neće 
doći do povećanja temeljnog kapitala, zbroj temeljnih kapitala novog društva i društva 
Komunalac d.o.o. nakon podjele biti će jednak temeljnom kapitalu društva koje se dijeli. 

5. IZNOS DOPLATE U NOVCU (članak 550. b. stavak 2., točka S. ZTD-a) 

S obzirom na to da će za svaki udjel društva Komunalac d.o.o . (kao društva koje se 
dijeli) kao član toga društva steći isti omjer udjela Komunalac d.o.o. (novog društva), te 
da je zbog toga isključena mogućnost da se stekne ulog koji nij e cijeli broj višekratnika broja 
l OO, utvrđuje se kako nema pravnih razlog za dop late u novcu. 
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@ POJEDINOSTI O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA KOMUNALAC d.o.o. KAO 
DRUŠTVA KOJE SE DIJELI (članak 550. b. stavak 2., točka 6. ZTD-a) 

Suglasno čl. 550 e. ZTD-a provođenjem podjele društva Komunalac d.o .o. neto imovina 

društva /razlika prenijete imovine i obveza na novo društvo/ jednaka je temeljnom 

kapitalu društva Komunalac d.o.o. , nastalog smanjenjem temeljnog kapitala društva 

Komunalac d.o.o. (prednik) sa iznosa od 18.227.300,00 kn za iznos od 7.362.300,00 kn, na 
iznos od 10.865.000,00 kn. 

7. POJEDINOSTI O STJECANJU UDJELA U NOVOM DRUŠTVU (članak 550. b. stavak 2., točka 
7. ZTD-a) 

Član društva Komunalac d.o.o. prije podjele, a na temelju ovog Plana podjele, stječe u 
novoosnovanom društvu Komunalac d.o.o. poslovne udjele u nominalnom iznosu koji 
odgovaraju omjeru njegovih udjela u temeljnom kapitalu društva Komunalac d.o.o. prije 
podjele, kako je navedeno u točki 4. Plana podjele. 

8. Dobiti koje će ostvariti društvo koje nastavlja poslovanje kao i novo osnovano društvo pripadaju 
članovima tih društava, a koji je u oba slučaja Grad Vrbovsko. 

9. DAN POSLOVNIH UČINAKA PODJELE (članak 550. b. stavak 2., točka 8. ZTD-a) 

Vrijeme od kada radnje Komunalac d.o .o., kao društva koje se dijeli , vrijede kao da su 
poduzete za račun društva Komunalac d.o.o. kao novog društava, (dan poslovnih učinaka 
podjele), jest O l. srpnja 20 13.godine. 

l 0. UDJELI S POSEBNIM POLOŽAJEM ILI POSEBNIM PRA VIMA (članak 550. b. stavak 2., 
točke 9. i 10. ZTD-a) 

Utvrđuje se da u Komunalac d.o.o., kao društvo koje se dijeli, nema udjela s posebnim 
položajem ili posebnim pravima. 
Utvrđuje se da nema posebnih pogodnosti danih bilo kojem članu Uprave i Nadzornog 
odbora Komunalac d.o.o. 

ll. OPIS l RASPORED DIJELOVA IMOVINE, PRA V A I OBVEZA KOJA SE PRENOSE NOVOM 
DRUŠTVU (članak 550. b. stavak 2., točka ll. ZTD-a) 

Imovina, obveze i pravni odnosi prenose se onako kako je određeno u zaključnoj i 
početnim bilancama koje su priložene ovom planu podjele i čine njegov sastavni dio. 

12. Dijelovi imovine koje na temelju plana podjele nije moguće dodijeliti niti jednom društvu 
koje sudjeluje u podjeli pripast će društvu Komunalac d.o.o. (kao društvu koje se 
dijeli). 
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13. ZAKLJUĆNI I POĆETNI I ZVJ EŠTAJ( O FINANCIJSKOM POLOŽAJU PRIJE l POSLIJE 
ODVAJANJA (članak 550. b. stavak 2., točka 13. ZTD-a) 

Zaključna izvještaji o financij skom položaju sastavljeni su na dan 30.06.2013. Komunalac 
d.o.o., kao društva koje se dijeli . S danom 01.07.2013. sačinjeni su novi izvještaji o 
financijskom položaju kao početni izvještaji nakon podjele za oba društva: VODE 
VRBOVSKO d.o.o. (ex Komunalac d.o.o.) koje nastavlja s poslovanjem, te 
novoosnovanog društva Komunalac d.o.o., iz kojih je vidljivo stanje imovine i obveza i 
kapitala nakon odvajanja. 
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6. Mišljenje revizora 

Na osnovu provedene revizije odvajanja s osnivanjem društva KOMUNALAC društvo s 
ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Vrbovsko možemo iskazati svoje 
mišljenje: 

l. Plan podjele Društva koje se dijeli sastavljen je u skladu s odredbama ZTD-a. 

2. Zbroj nominalnih iznosa temeljnih kapitala društava nakon podjele jednak je 
nominalnom iznosu temeljnog kapitala Društva koje se dijeli kakav je bio prije podjele. 

3. Član Društva koje se dijeli u novom društvu stječe udjele u istom omjeru kao što 
je imao u Društvu koje se dijeli prije podjele. Zbog toga se mi nismo očitovali o 
primjerenosti omjera niti odabiru metoda zamjene udjela što inače nalaže čl. 550.e. 
st.3. ZTD-a. 

Rijeka, 05. prosinca 2013. g. 
ovlašteni revizor 

Arsen Marohnić 
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