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MEðUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE I – IX 2009. 
 
 
U razdoblju  od siječnja do rujna 2009. godine realizirani su ukupni prihodi od prodaje 
u iznosu od 1.828,5 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje lani manji su za 1,5 
posto. 
 
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu čine 69,4 posto ukupnih prihoda od prodaje  i 
iznose 1.268,8 milijuna kuna. U odnosu na isto  razdoblje lani smanjeni su za 1,6 
posto. 
 
Prihodi od prodaje na izvoznim tržištima smanjeni su za 1,1 posto na 559,7 milijuna 
kuna i čine 30,6 posto ukupnih prihoda od prodaje. 
 
Smanjeni prihodi od prodaje na domaćem i izvoznim tržištima posljedica su utjecaja 
gospodarske krize, pada kupovne moći potrošača, rasta zaliha gotovih proizvoda te 
niže razine proizvoñačkih cijena u odnosu na prošlu godinu. 
 
Unatoč otežanim tržišnim uvjetima Dukat d.d. je otkupio sve ponuñeno mlijeko i  
povećao otkup svježeg sirovog mlijeka za 5,2 posto u odnosu na godinu ranije. 
 
Otkupom tržišnih viškova svježeg sirovog mlijeka Dukat d.d. je pozitivno utjecao na 
održivost primarne proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj te je dodatno učvrstio lidersku 
poziciju najvećeg otkupljivača i prerañivača svježeg sirovog mlijeka u Hrvatskoj. 
 
Operativna dobit (EBIT) iznosi 164,0 milijuna kuna i manja je za 13,4 milijuna kuna u 
odnosu na ostvarenu u istom razdoblju prošle godine. 
 
Neto dobit iznosi 126,5 milijuna kuna i manja je u odnosu na prošlu godinu za 13,5 
milijuna kuna odnosno 9,6 posto. 
 
Vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu iznosi 75,5 milijuna kuna a najviše je 
investirano proizvodna postrojenja Dukata d.d. i povezanih poduzeća KIM mljekare 
Karlovac d.d i Somboled d.o.o. Sombor. 
 
 
 
Mato Zadro 
predsjednik Uprave 


