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IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Prema našem najboljem saznaju tromjesečni financijski izvještaji društva HOTELI VODICE d.d. (dalje
u tekstu: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja
(MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih
izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i
poslovanja Društva.

Međuzvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz
opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Natalia R dovčić
Predsjednik Uprave
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MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVAZA RAZDOBLJEOD
01.01.2009.DO 31.03.2009.GODINE

U poslovnom razdoblju od 01.01.2009. do 31.03.2009. godine Društvo je ostvarilo ukupni prihod u
iznosu od 1.400 tisuća kuna.
Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo povećanje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje
prošle godine u ukupnom iznosu od 177 tisuća kuna.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.163 tisuća kuna i čine
ih:

1. Poslovni rashodi u iznosu od 3.070 tisuća kuna - od kojih značajne stavke čine materijalni
troškovi u iznosu od 877 tisuća kuna, troškovi zaposlenika u iznosu od 1.480 tisuća kuna,
troškovi amortizacije u iznosu od 375 tisuća kuna te ostali poslovni rashodi u iznosu od 337
tisuća kuna.

2. Financijski rashodi u iznosu od 2.093 tisuća kuna koji se sastoje od negativnih tečajnih razlika
u iznosu od 1.110 tisuća kuna i troškova kamata u iznosu od 983 tisuće kuna.

U promatranom razdoblju Društvo je u poslovanju ostvarilo gubitak u iznosu od 3.763 tisuće kuna.
Unatoč ostvarenom gubitku u poslovanju i povećanju gubitka u odnosu na isto razdoblje prošle
godine, povećanje istog je najvećim dijelom je posljedica povećanja negativnih tečajnih razlika i
troškova kamata.

Rizici poslovanja

Obzirom na prirodu poslovanja, Društvo je u svom poslovanju izloženo kako utjecajima s domaćega,
tako i promjenjivim utjecajima vanjskih tržišta.
Najveći utjecaji očituju se preko promjena kamatnih stopa i valutnih tečajeva te promjena uvjeta
financiranja. Stoga se na ovim područjima primjenjuje politika analiziranja i aktivnog upravljanja
postojećim rizičnim pozicijama i tržišnim trendovima, u mjeri u kojoj je to moguće ostvariti uz
primjenu odgovarajućih financijskih instrumenata i metoda.
Društvo je izravno najviše izloženo rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i
rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijal na financijsku
izloženost, koristeći instrumente koji su dostupni na financijskom tržištu.

Imajući u vidu recesivna gospodarska kretanja, Društvo intenzivira marketinške aktivnosti
prilagođavanja tržišnim trendovima u cilju kvalitetnijeg pozicioniranja na turističkom tržištu.
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