Rijeka 31.08.2009.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje izvještaja
sukladno članku 407., stavak 2. Zakona o tržištu kapitala

1. Financijski izvještaji Plodine d.d. Rijeka, Ružićeva 29, MB 00521191 za
siječanj - lipanj 2009. godine sastavljeni su u skladu s Međunarodnim
standardima financijskog izvješćivanja odobrenih za primjenu u Republici
Hrvatskoj, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka,
financijskog položaja i poslovanja Plodina d.d. Rijeka.

2. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i
položaja Plodina d.d. Rijeka.

Predsjednik Uprave:
Mile Ćurković dipl.oec.

____________________________________________________________________________
Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Ružićeva 29, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS
040021232, Temeljni kapital: 60.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti, podijeljen na 60.000 dionica, svaka
nominalnog iznosa 1.000,00 kn. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković,član uprave društva Đozi
Heberling, član uprave društva Mirjana Palada Kmetović, predsjednik nadzornog odbora Heri Bezić.

U Rijeci 31.08.2009. god.
IZVJEŠĆE UPRAVE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2009.
Društvo Plodine d.d. Rijeka, Ružićeva 29, MB 00521191 krajem lipnja ima 2.657
zaposlenih koji obavljaju djelotnost vezano uz
- maloprodaju
- prijevoz
- charter
Krajem lipnja Plodine d.d. Rijeka ima 48 supermarketa na području cijele
Hrvatske.
1. UKUPNI PRIHODI
U razdoblju 01.01.-30.06.2009. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od
1.155.476.738 kn što je za 19% više od ostvarenih prihoda u razdoblju 01.01.30.06.2008. godine.
Prihodi od maloprodaje iznose 92% ukupnih ostvarenih prihoda, ostali poslovni
prihodi 7% ukupno ostvarenih prihoda, financijski prihodi 1% ukupno ostvarenih
prihoda.
3. UKUPNI RASHODI
Ukupni rashodi u istom periodu iznose 1.140.027.096 kn što je za 18% više u
odnosu na isto razdoblje protekle godine.
Struktrura rashoda je sljedeća:
Materijalni troškovi 83%
Troškovi osoblja 6%
Amortizacija 4%
Ostali troškovi 2%
Ostali poslovni rashodi 1%
Financijski rashodi 4%
U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 15.449.642 kn prije
oporezivanja što je za 86% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.
Izloženost Društva valutnom rizikom svodi se na, koliko je to moguće,
usklađivanje priljeva u EUR-ima s odljevima u ovoj valuti. Društvo ima značajne
dugoročne obveze po kreditima, te kao posljedicu toga izloženost riziku promjene
kamatnih stopa.
Predsjednik Uprave:
Mile Ćurković dipl. oec.
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