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MEðUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2009. 

 

Poslovanje Konzuma d.d. u prvom tromjesečju 2009. godine odvijalo se pod utjecajem 

pogoršanja ekonomske situacije u zemlji, što se očituje u porastu broja nezaposlenih i 

smanjenju kupovne moći stanovništva. Pri usporedbi s rezultatima iz istog razdoblja 

prethodne godine, zbog značajnog sezonskog  utjecaja Uskrsa na trgovinsku djelatnost, treba 

uzeti u obzir i da je Uskrs ove godine u travnju, a prošle je bio u ožujku. 

 

U takvim uvjetima ostvareni su prihodi od prodaje robe u iznosu od 2.387 milijuna kuna, što 

predstavlja povećanje od 2,9%. Pritom su prihodi od veleprodaje rasli nešto brže od prihoda iz 

maloprodaje čiji porast je iznosio 1,7%. To nije utjecalo na značajnije mijenjanje omjera 

izmeñu maloprodaje i veleprodaje, pa je maloprodaja i dalje nešto manja od tri četvrtine 

ukupne prodaje. 

 

U izvještajnom tromjesečju porast ukupnih rashoda bio je veći od porasta ukupnih prihoda, 

prvenstveno zbog rasta financijskih rashoda, što je vezano uz uvjete financiranja i kretanje 

tečaja. Rezultat je neto dobit društva koja u navedenom razdoblju 2009. iznosi 4,2 milijuna 

kuna, dok je u istom razdoblju 2008. iznosila 35,3 milijuna. 

 

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih dogañaja i promjena 

računovodstvenih politika. To uključuje činjenice da nije bilo podjele dionica, značajnijih 

promjena vlasničke strukture i pripajanja ili spajanja. 

 

Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja od kupaca i valutnom riziku, zbog mogućih 

promjena tečajeva stranih valuta, u prvom redu eura. Kreditni limiti kupaca redovito se 

provjeravaju, a u slučaju nemogućnosti naplate provodi se ispravak vrijednosti. 

 

U promatranom razdoblju nije bilo većih promjena u prodajnim kapacitetima društva. 

Tijekom godine Konzum namjerava značajno unaprijediti logistički dio poslovanja 



otvaranjem novog distribucijskog centra u Zagrebu. To je dio postojanih napora društva na 

razvoju i unaprjeñenju poslovnih procesa. Poseban naglasak stavlja se na kontrolu kvalitete, 

ekologiju i društvenu odgovornost u poslovanju. 

 

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja, Uprava očekuje daljnje poboljšanje tržišnog 

pozicioniranja društva i dobre poslovne rezultate u 2009. godini koji će se zbog sezonske 

komponente poslovanja većim dijelom ostvariti u drugoj polovici godine. 
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