
 
 

 
 

 

 
 
Poslovni rezultati društva Dom holding d.d. u prvih šest mjeseci 2009. godine 
 
 
Kao i u prvom tromjesečju 2009. godine, na poslovni rezultat Društva u prvom polugodištu iste godine 
utjecali su negativni gospodarski trendovi, kao i financijska kriza u hrvatskom i svjetskom gospodarstvu.  
Dom holding d.d. je u prvih šest mjeseci 2009. godine ostvario gubitak u iznosu od 9.150 tisuća kuna. 
Konsolidirani gubitak koji pripada društvu za isti period iznosi 79.264 tisuće kuna. 
 
Društvo je u prvom polugodištu tekuće godine realiziralo 10.195 tisuća kuna ukupnih prihoda temeljem 
ulaganja, kamata i iznajmljivanja nekretnine, te 19.345 tisuća kuna ukupnih rashoda. Konsolidirani 
prihodi na razini Grupe u istom razdoblju iznose 240.566 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 348.019 
tisuća kuna. Konsolidirani prihodi uključuju i prihode koje Društvo ostvaruje iz turističke djelatnosti.  
Ukupna imovina Društva na dan 30.06.2009. godine iznosila je 820.693 tisuće kuna. Uslijed negativnih 
trendova na tržištu kapitala došlo je do smanjenja vrijednosti portfelja Društva, te je pad vrijednosti 
ukupne imovine društva u iznosu od 1.051.988 tisuća kuna posljedica te značajne korekcije tržišnih 
cijena. Konsolidirana imovina društva na dan 30.06.2009. godine iznosila je 3.236.454 tisuće kuna.  
Unatoč otežanim uvjetima poslovanja Društvo će i dalje težiti ostvarenju zacrtanih ciljeva i osiguravanju 
kontinuiranog rasta. 
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Predsjednik Uprave 
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Član Uprave 



FIN TEAM d.o.o. 
Miramarska 24 
10 000 Zagreb 
 
 
Temeljem odredbi članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 
146/08), FIN TEAM d.o.o., Zagreb, Miramarska 24 zastupan po direktorici Gordani Kolarić kao društvo 
koje pruža računovodstvene usluge društvu Dom Holding d.d., Zagreb, Miramarska 24 (dalje u tekstu: 
Društvo) daje sljedeću: 
 
 
 

IZJAVU 
 
 
Prema mojem najboljem saznanju. 

- skraćeni set polugodišnjih odnosno financijskih izvještaja za period od 30.04.-30.06. Društva, 
sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i 
istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva 
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine;  
 

- Međuizvještaj Uprave Društva za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine sadrži istinit 
prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i 
neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo kao cjelina.  

 
 
 
 
 
 
  
Gordana Kolarić 
direktorica 
 
 
Zagreb, 29.07.2009.      
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