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IZVJEŠĆE UPRAVE

U I. polugodištu 2009. godine Društvo je ostvarilo prihod u iznosu od 605.329.231 
kunu, što predstavlja pad od 33% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 7.174.331 kunu.

Pad prometa rezultat je financijske krize i pada potražnje u zemlji, naročito pada u 
građevinskom i energetskom sektoru, te smanjenja investicijskih ulaganja.

Promet sa strateškim partnerima je blizu nivoa istog razdoblja prošle godine.

Osjećaju se posljedice recesije, naročito kroz pogoršanu likvidnost i produljenje 
rokova naplate potraživanja te skupljeg izvora financiranja.

Uzimajući u obzir recesiju u okruženju u Društvu su poduzete odgovarajuće 
aktivnosti i to.

- veće aktivnosti u iznalaženju novih poslova i širenju kruga poslovnih 
partnera.

- smanjenje troškova na koje se može utjecati
- smanjenje plaća svim zaposlenicima

Društvo ima  690 zaposlenih i to je 15 % manje gledajući u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine.

Društvo je vlasnik certifikata ISO 9001/20000 koji vrijedi do ponovne recertifikacije 
u studenom ove godine.

Društvo, unatoč posljedicama recesije sve svoje zakonske i ugovorne obveze 
podmiruje u zakonskim i primjerenim rokovima.

U  II.  polugodištu  se očekuje realizacija  prometa na nivou prve polovice 2009. 
godine.

U Splitu, 22. srpnja 2009. godine

Predsjednik Uprave

     Ivica Kožul
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Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje 
tromjesečnog izvještaja : Ivica Kožul – predsjednik uprave i Ivica Sunara – član Uprave i 
direktor Područja financija, računovodstva i informatike daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet nekonsolidiranih tromjesečnih 
financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda 
financijskog izvještavanja daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, te rezultata 
poslovanja i financijskog položaja Društva.

Šef odjela računovodstva

         Petar Čotić

Direktor područja  F R I Predsjednik Uprave

       Ivica Sunara         Ivica Kožul
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