
 

 

 
 Uprava: Gordana Bacinger / Nadzorni odbor: Čedomir Salević, predsjednik. 

 Temeljni kapital:17.961.900,00 kn (uplaćeno u cijelosti:3.500.000,00 kn u novcu i 14.461.900,00 kn unosom stvari) 

 Broj izdanih dionica 179.619 - nominalne vrijednosti 100,00 kn - Trgovački sud u Rijeci - MBS 040129320 

 

 

 
 
 

 

 

 
Rijeka, 31. srpnja  2009. godine  
 
 
 
 
 
 
 

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje izvještaja 
(sukladno članku 407. stavu 2. i članku 410. Zakona o tržištu kapitala ) 

 
 
 
 
 Prema mojem najboljem saznanju: 
 

1. Financijski izvještaji Rijeka promet-a d.d. za siječanj – lipanj 2009. godine, sastavljeni su u 
skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u 
Republici Hrvatskoj, te daju cjelovit, fer  i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, 
financijskog položaja i poslovanja Rijeka prometa d.d. Rijeka. 

 
2. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Rijeka 

prometa d.d. 
 
 
        
 
        Direktor: 
 
 
        Gordana Bacinger dipl.oec.   
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Rijeka, 31. srpnja  2009. godine  

 
IZVJEŠĆE UPRAVE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.6.2009. 

 
 Rijeka promet d.d. krajem lipnja 2006. godine ima 120 zaposlenika koji kroz pet sektora 
obavljaju poslove vezane uz: 

� upravljanje parkiralištima 
� upravljanje parkiralištem za kamione 
� održavanje javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta 
� premještanjenepropisno parkiranih vozila po nalogu prometne policije te 
� regulaciju i upravljanje prometom. 

 
 Krajem lipnja Rijeka promet d.d. upravljao je sa ukupno 4.449 parkirališnih mjesta. U 
razdoblju siječanj – lipanj premješteno je 2.880 nepropisno parkiranih vozila. 
  
 U razdoblju od 1.1. 2009. do 30.6.2009. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 31.641.803 
kn, što je za 12% više od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2008. godine.  
 Po djelatnostima prihodi su ostvareni kako slijedi: 

�  41 % odnosi se na parkiranje, 
� 28 % odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica i javno-prometnih 
 površina, 
� 8 % odnosi se na održavanje semaforskog sustava i upravljanja prometom u 
 Rijeci, 
� 2 % odnosi se na kamionski terminal, 
� 21 % odnosi se na prihode od kamate na deponirana sredstva, naknade  troškova 
temeljem izdavanja vrijednosnih papira i ostalih prihoda.  

 
 Ukupni rashodi u istom periodu iznose 30.723.290,23 kn.   
 Struktura ukupnih rashoda je slijedeća: 

� materijalni troškovi predstavljaju 42,65 % ukupnih rashoda, 
� troškovi osoblja odnose se na 120 zaposlenika a sudjeluju u rashodima sa 21,61 %, 
� amortizacija predstavlja 6,33%, 
� ostali troškovi 3,61%, 
� vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine  1,67%, 
� ostali poslovni rashodi  0,08% i 
� financijski rashodi predstavljaju 24,05% ukupnih rashoda.  

 
 U promatranom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 918.513 kn, 
odnosno  643.136 kn nakon oporezivanja. 
 
 Izloženost Društva valutnom i kamatnom riziku nije upitna budući da je Grad Rijeka 
preuzeo obvezu osiguranja sredstava za podmirenje obveza  Rijeka prometa d.d. koje proizlaze iz 
financijskog leasinga za garažno parkirni objekt na Kantridi.   
 

        Direktor: 
 
 
        Gordana Bacinger dipl.oec.   


