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ANALIZIRAMO KAKO SU POSLOVALI Gase tvrtke unatoč milijunskim

prihodima, a isplaćuju simboličnu dobit

Nakon što smo otkrili neke od hrvatskih državljana koji su otvorili tvrtke u inozemstvu i preko njih osvojili hrvatsko tržište

brzih kredita, treba pogledati i kako posluju njihove tvrtke u Hrvatskoj, koje imaju ili službeno tvrde da nemaju nikakve veze s

financijskim poslovanjem njihovih inozemnih tvrtki. Sve njih odlikuju milijunski prihodi i u pravilu relativno simbolične

dobiti, neuobičajeno niske za financijski sektor, tj. tvrtke koje se bave ovom vrstom poslovanja.
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Cash Expert u formalnom vlasništvu srbijanske državljanke Lidije Rajković, a čijim poslovanjem upravljaju hrvatski direktori Sandi Majerić i Ana

Jukić, u 2019. godini je imao prihod veći od 3,5 milijuna kuna (rast od 10,5 posto) i neto dobit od samo 77.400 kuna. Tvrtka je u posljednje četiri godine

ostvarila ukupan prihod od gotovo deset milijuna kuna i neto dobit nižu od 259 tisuća kuna.

U razdoblju od 2016. do 2019. iskazana neto dobit tvrtke činila je samo 2,6 posto ukupno ostvarenog prihoda.

Hrvatski, prikriveni, vlasnici Cash Experta, tj. vlasnici krovnih tvrtki u Češkoj i Španjolskoj posjeduju tvrtke u Hrvatskoj. Tvrtka Igora Tambića  Marea-plus

d.o.o. lani je ostvarila prihod od 1,28 milijuna kuna i neto dobit od 465 tisuća kuna. U posljednjih pet godina spomenuta zagrebačka tvrtka, od 2015. do 2019.

, tvrtka je ostvarila ukupni prihod od 3,2 milijuna kuna i iskazala ukupnu neto dobit od 648 tisuća kuna, odnosno 20 posto ukupno ostvarenog prihoda u

istom razdoblju.

Druga Tambićeva tvrtka, koja također kao ni Marea-plus nema formalnih veza s tvrtkama u Češkoj i Španjolskoj, a u kojoj je Tambić vlasnik, ali ne i

direktor, Est-Con d.o.o. u 2019. ostvarila je prihod od 740 tisuća kuna i neto dobit od 610 tisuća kuna.

U posljednjih pet godina ta zagrebačka tvrtka za prodaju nekretnina, čiji je jedan od poznatijih investicijskih projekata bila gradnja stanova Anindol u

Samoboru, je ostvarila ukupni prihod od gotovo 5,8 milijuna kuna i neto dobit 208.500 (tri godine je bila u plusu, a dvije iskazala gubitak), što predstavlja

3,6 posto ukupno ostvarenog prihoda u promatranom razdoblju.

Drugi vlasnik Cash-Experta Goran Zečević direktor je tvrtke Top-home d.o.o. u Svetoj Nedelji, čija je vlasnica Romana Jukić. Ona je pritom i direktorica

Tambićevog Est-Cona. Top-home d.o.o. je u 2019. iskazao prihod od 688 tisuća kuna i neto dobit od 227.500. U razdoblju od 2015. spomenuta tvrtka koja se

bavi prodajom nekretnina je ostvarila ukupan prihod od 960 tisuća kuna, pri čemu u 2016. uopće nema prihoda. Neto dobit tvrtke u posljednje tri godine

iznosila je ukupno 284.300 kuna, a u 2015. i 2016. ukupni iskazani gubitak bio je 138.400 kuna.  Dakle, u promatranom razdoblju ukupno ostvarena dobit

tvrtke činila je 15,2 posto ostvarenog prihoda.

Iza bugarske tvrtke KD Capital Ltd. iz Plovdiva koja promovira maltešku banku Ferratum na internetskim portalima stoji Dražen Antolković, koji je posao

preuzeo od Krunoslava Begića.

Begić je pokrenuo biznis u Bugarskoj i potom ga prodao Antolkoviću, ima tvrtku i u Velikoj Britaniji (London), a vlasnik je zagrebačke tvrtke Pronect

Technology d.o.o. i obrta KB Consulting. Sve tvrtke bave se računalnom djelatnošću i reklamiranjem.

Pronect Technology u 2019. ostvarila je prihod od gotovo 4,09 milijuna kuna i iskazala neto dobit od 196.300 kuna. U razdoblju od 2015. do 2019. , odnosno

u posljednjih pet godina, tvrtka je ostvarila ukupan prihod veći od 16 milijuna kuna. U istom razdoblju ukupna iskazana neto dobit iznosila je 917.500 ili 5,7

posto ukupno ostvarenog prihoda.

Grupa tvrtki u izravnom ili neizravnom vlasništvu Predraga Uzelca sada ima sjedište u Suhaji, mjestu u okolici Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,

a ranije su poslovale u Zagrebu.

Vlasnik dijela tvrtki je američka tvrtka Peco Agency c.o. LLC, nakon što je slično imenovanu tvrtku (Peco Agency c.o.) koja je stajala kao vlasnik većeg

dijela Uzelčevih ranijih tvrtki zbog poreznih problema zatvorio u SAD-u.

Red star code d.o.o. (Kod crvene zvijezde), čiji su direktori Nenad, Predrag i Sanja Uzelac te Maja Novaković, u 2019. imala je prihod od 7,44 milijuna

kuna i neto dobit od 719.100 kuna.  U posljednjih pet godina tvrtka je imala prihod od 18,28 milijuna kuna i neto dobit od 1,1 milijun kuna, što je šest posto

ukupno ostvarenog prihoda.

Digital Rapsody d.o.o. (vlasnik Sanja Uzelac, a članovi uprave Nenad, Predrag i Sanja Uzelac) lani je imao prihod od 1,92 milijuna kuna i neto dobit od 274

tisuće kuna. U posljednje tri godine tvrtka je imala prihod od 4,8 milijuna kuna i neto dobit od 435 tisuća kuna ukupno. Ukupna dobit čini 9,1 posto

ostvarenog prihoda tvrtke.

Bonus Solucio d.o.o., čiji je vlasnik i direktor Predrag Uzelac, u 2019. imala je prihod od gotovo pet milijuna kuna i neto dobit veću od 302 tisuće kuna. U

posljednje četiri godine tvrtka je ostvarila ukupan prihod od gotovo 16 milijuna kuna i neto dobit od 776 tisuća kuna, što čini manje od pet posto

ostvarenih prihoda.

Get Code d.o.o. (isti članovi uprave, a vlasnik spomenuta američka tvrtka Predraga Uzelca) u 2019. imao je prihod od 113 tisuća kuna i dobit od 2400 kuna. U

posljednjih pet godina tvrtka je ostvarila prihod od gotovo 1,9 milijuna kuna i neto dobit od 16 tisuća kuna (dvije godine je poslovala s minusom) ili manje

od jedan posto prihoda.

Dvije tvrtke, čiji se volumen poslovanja, očito smanjuje su Peco agency projekt i Unesa i za očekivati je njihovu skoru likvidaciju.

Peco agency projekt d.o.o.  s istom vlasničkom i upravljačkom strukturom u posljednjih pet godina imala je ukupni prihod od 5,7 milijuna kuna i ukupnu

neto dobit od 25 tisuća kuna (u minusu je bila 2016.). Ostvarena dobit čini, dakle, manje od jedan posto prihoda.

Unesa d.o.o. iskazala je u posljednjih pet godina gotovo 1,5 milijuna kuna prihoda uz ukupnu neto dobit od 342 tisuće kuna.

U srpnju ove godine obrisano je iz sudskog registra čak sedam tvrtki, čiji je vlasnik Predrag Uzelac, a sedam  dodatnih je obrisano ranije.

Samo preko tvrtki obrisanih u 2020. od 2017. do 2019. ostvaren je ukupni prihod od gotovo 30 milijuna kuna, što spomenute poslovne odluke čini čudnim

kada se ne bi radilo o obrascu poslovanja da se svakih tri-četiri godine poslovanje prebacuje na druge, a ranije tvrtke prepušta brisanju, tj. zaboravu kako bi

se za vlasnike 'smanjio pravni rizik' poslovanja i eventualnih odštetnih zahtjeva. Naime, nove tri tvrtke već su registrirane za poslovanje na ime Sanje

Uzelac.

*Dopušteno je prenošenje sadržaja uz objavu izvora i autora.

Tekst je nastao u okviru projekta kojeg je financijski podržala Agencija za elektroničke medije.
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