GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT
Tončićeva 1

ZAPISNIK
devete sjednice Kazališnog vijeća GKL-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 30.01.2015. u kancelariji u Tončićevoj
1, s početkom u 12.00 sati.
Prisutni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ana Đeldum, predsjednica Vijeća
Marijana Balić Carevski, članica Vijeća
Dušan Šteković, član Vijeća
Sanja Vidan, članica Vijeća
Marija Tudor, ravnateljica GKL-a
Zorica Stošić, voditeljica računovodstva
Irena Bitanga, tajnik, zapisničar
DNEVNI RED

1. Ovjera zapisnika 8. sjednice Kazališnog vijeća,
2. Izbor predsjednika Kazališnog vijeća
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg financijskog i programskog izvješća
3. Razno.
Sjednicu Vijeća vodi zamjenica predsjednika gđa Ana Đeldum.
S obzirom da su svim članovima Kazališnog vijeća ranije dostavljeni materijali
potrebni za donošenje valjanih odluka, kao i Dnevni red sjednice, stekli su se uvjeti za
donošenje odluka po pojedinim točkama istog.
Točka 1.
Nakon što su članovi Vijeća pročitali prijepis zapisnika osme sjednice Vijeća,
utvrđeno je da nema primjedbi na isti, te je tekst jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Članovi Vijeća jednoglasno usvajaju prijedlog gđe Đeldum da se izbor predsjednika
Vijeća odgodi za sljedeću sjednicu na kojoj će biti prisutni svi članovi Vijeća, te Vijeće
donosi zaključak o prebacivanju točke 2. Dnevnog reda na dnevni red prve sljedeće sjednice
na kojoj će biti prisutni svi članovi Vijeća.

Točka 3.
Nakon što je gđa Tudor analizirala stavke programskog izvješća, iz kojih proizlazi
kako je Kazalište u 2014. godini postiglo rezultate koji u visokom postotku premašuju

kriterije broja izvedbi i posjetitelja zadane od Osnivača, članovi Vijeća nisu imali primjedbi ni
pitanja na izneseno.
Gđa Tudor potom je kratko prezentirala rezultate financijskog izvješća za 2014. godinu,
istaknuvši, kao i u programskom izvješću, zadovoljstvo postignutim.
Gđa Stošić potom je detaljnije analizirala stavke izvješća. Konačni zaključak izvješća jest,
kad se povuče paralela planiranog i ostvarenog, da su rashodi iznivelirani, dok je u sferi
prihoda ostvaren višak u iznosu od 12%.
Na upit člana Vijeća gospodina Štekovića što se planira učiniti s ostvarenim viškom prihoda,
Ravnateljica odgovara kako će se navedenim pokriti gubitak, koji, kao knjigovodstvena
kategorija, egzistira od ovrhe koju je nad Kazalištem provela Porezna uprava u postupku
naplate iznosa koji se pojavio kao obveza GKL-a u trenutku izlaska iz sustava PDV-a.
Na pitanje vijećnice gđe Đeldum jesu li u Izvješće uvršteni rezultati programa „Ljetne revije“,
Ravnateljica odgovara kako je u 2014. Revija (kao pilot projekt), „tretirana“ kao dio
redovnog programa GKL-a, dok je u programu rada GKL-a za 2015., izdvojena kao poseban
program.
Budući Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja, niti je bilo primjedbi na Izvješća, Vijećnici su
jednoglasno usvojili Financijsko i Programsko izvješće GKL-a za 2014. godinu (1/IX).
Točka 4.
Pod točkom razno, gospodin Dušan Šteković iznio je stav kako bi Kazalište trebalo
izvršiti detaljan popis fundusa predstava u produkciji GKL-a.
Sastanak je završio u 13,00 sati
ANA ĐELDUM, zamjenica predsjednika Vijeća

______________________

IRENA BITANGA, zapisničar

______________________

