
PULJANKA d.d. 
Uprava Društva 
 

Pula, 1. ožujka  2010.g. 

 

Na temelju članka 407. i 410. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala,  Uprava PULJANKA 

d.d. Pula  objavljuje 

MEĐUIZVJEŠTAJ 
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2009.g. 

 

Poslovanje Društva i Grupe PULJANKA koje čine društvo PULJANKA d.d. Pula, Grupa 

ISTRA Pula (Istra d.d. Pula, Puljanka - Inženjering d.o.o. Pula, i B-voda d.o.o. Buzet), 

PULJANKA-TRGOVINA d.o.o. Pula, BRAZDA AGRARIA d.o.o. Pula nastavljeno je i u 

četvrtom tromjesečju 2009. godine. 

U četvrtom tromjesečju u maloprodajnim objektima ostvaren je promet umanjen za 4% . 

Planirane veličine prometa nisu ostvarene obzirom na smanjenu potrošnju, nastavak 

krize i negativnih gospodarskih kretanja u zemlji.  

Društvo je posebne aktivnosti nastavilo u duštvu Brazda agraria d.o.o. Pula radi 

stvaranja boljih pretpostavki za opskrbu naših maloprodajnih objekata i drugih kupaca, 

svježim voćem i povrćem kao bitnog segmenta naše ponude i ostvarenja prometa. 

U pripremi su adaptacije nekoliko poslovnih prostora kao i zamjene opreme. 

U Društvu je 31. prosinca bilo zaposleno 433 radnika u odnosu na 434 radnika koliko ih 

je u društvu bilo 31. prosinca 2008. godine.                                                                 

Društvo izvršava svoje preuzete ugovorne obveze u jednom dijelu otežano zbog 

problema sa likvidnošću koje je prisutno i kod naših poslovnih partnera i ostalih članica 

Grupe Puljanka. U skladu s planom poslovanja i poslovnom politikom prioriteti i ciljevi 

usmjereni su na održavanje likvidnosti i ukupnu stabilnost poslovanja. 

PULJANKA d.d. i ostale članice Grupe Puljanka veliku neizvjesnost za rezultate 

poslovanja vide u sve prisutnoj recesiji, otežanim tržišnim okolnostima i  mjerama Vlade 

koje se zasigurno odražavaju na standard kupaca a time i smanjenu potrošnju. 

Uvođenje kriznog poreza dodatno je utjecalo na pad kupovne moći građana.   

 U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika, podjela dionica i 

značajnih promjena vlasničke strukture Puljanke d.d. 



Financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2009. godine prikazuju financijski  položaj 

odnosno rezultate poslovanja. 

U okviru dugotrajne imovine, povećanje materijalne imovine odnosi se na povrat 

nekretnina od Istre dd, a temeljem poništene Odluke TS Pazin o povećanju temeljnog 

kapitala, dok je smanjenje dugotrajne financijske imovine rezultat prodaje poslovnog 

udjela i poništenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Istre dd. 

Povećanje kratkotrajne imovine odnosi se na potraživanja za pozajmice, prodani udjel 

kao  i na potraživanja u svezi povrata prava i novca a temeljem poništene Odluke o 

povećanju temeljnog kapitala po presudi TS Pazin.  

Povećanje obveza prema dobavljačima kao i prema financijskim institucijama imalo je za 

posljedicu povećanje kratkoročnih obveza. 

U računu dobiti i gubitka vidimo da zbog određenog usporavanja u realnom sektoru,  

zbog opće prisutnog recesijskog ciklusa  imamo pad poslovnih prihoda za 4% u odnosu 

na prethodnu godinu, dok pad poslovnih prihoda u četvrtom tromjesečju iznosi 8%.    

Troškovi financiranja povećani su kumulativno 33% s obzirom na opće stanje u 

financijskom sektoru, a u tekućem razdoblju rast iznosi 21%, u odnosu na isti period 

protekle godine.   

U četvrtom tromjesečju 2009. utvrđena je dobit u iznosu 8.144 tisuća kuna, koja je 

ostvarena iz financijskih aktivnosti. 

. 

 

 

 

        ZA UPRAVU 

        Predsjednik Uprave 

        Zoran Vencl dipl.oec 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PULJANKA d.d. 
Pula, Anticova 5 
 

Pula, 01. ožujka  2010.  

 

Na temelju članka 407. i 410. stavka 1.  Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 

88/08) članovi Uprave PULJANKA d.d. Pula, Zoran Vencl dipl.oec., predsjednik Uprave, 

Albert Faggian, dipl.iur., član Uprave i Korado Soldatić, dipl.oec., član Uprave daju: 

 

I Z J A V U 

 

Tromjesečni  financijski izvještaji PULJANKA d.d. Pula od 01.10. do 31.12.2009. godine  

kao i konsolidirani financijski izvještaji za to razdoblje sastavljeni primjenom 

Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja daju cjelovit i istinit prikaz imovine i 

obveza,  gubitaka, financijskog položaja i poslovanja PULJANKA d.d. Pula. 

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja, rezultata poslovanja i položaj 

PULJANKA d.d. i društava uključenih u konsolidaciju. PULJANKI d.d.  kao društvu koje 

se bavi pretežno trgovinom na malo, neizvjesnost u poslovanju ogleda se prvenstveno u 

sve prisutnoj recesiji, otežanim tržišnim okolnostima kao i negativnim gospodarskim 

kretanjima u zemlji koje se odražava na standard kupaca, a time i manju potrošnju.    

 

 

       Uprava PULJANKA d.d. 

             

       Zoran Vencl, predsjednik Uprave 

 

       Albert Faggian, član Uprave 

 

       Korado Soldatić, član Uprave 

 

 

 


