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HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PREDMET: Dopuna obavijesti od 28.07.2017. g. i okvirni prikaz poslovnih rezultata 1H2017
ŽITNJAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem MBS: 080046355, OIB 25435300118 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) , sukladno članku 464. Zakona o
tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe
Komisije (EU) 2016/523, obavještava nadležne institucije, dioničare i javnost o slijedećem:
Izdavatelj je dana 28.07.2017. godine objavio da uslijed opsežnosti i složenosti poslova izdavatelja i ovlaštenog
revizora neće biti u mogućnosti objaviti financijski izvještaj za 2016. do 31.08.2017. Uslijed istih okolnosti
odgođena je i objava financijskog izvještaja za prvi i drugi kvartal 2017. G., odnosno za cijelo prvo polugodište
2017. G.
Nadalje, sukladno čl. 12 st.9. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja
za Republiku Hrvatsku izvanredni povjerenik dužan je svaki mjesec podnijeti izvješće o gospodarskom i
financijskom stanu kompanija obuhvaćenih postupkom izvanredne uprave, a među kojima je i Izdavatelj.
Stoga, Izdavatelj ovim putem istodobno obavještava javnost o poslovnim rezultatima i financijskompodacima iz
gore navedenog izvješća izvanrednog povjerenika, a koji se odnose na Izdavatelja za period I-VI mjesec 2017.
Godine.
U tom smislu, Izdavatelj obavještava javnost kako slijedi:
Financijski rezultati od početka godine i ključni financijski pokazatelji učinka
Financijski rezultati*

I-VI 2017. (mil. HRK)

Prihod

20

EBITDA

0,9

EBITDA%
Ključni financijski pokazatelji učinka
Bruto marža %
Dani naplate potraživanja
Dani zaliha
*Napomena: Procijenjeni rezultati

4,5%
Lipanj 2017.
18,7%
116 dana
3 dana

Komentari na tekuće poslovanje:
Žitnjak d.d. prijašnjih godina, pa tako i ove je financijski stabilan. Nismo osjetili pad likvidnosti tokom ove
godine.
Kako bi nastavili pozitivno poslovati te se osigurali u slučaju nestabilnosti na tržištu zalihe smo uskladili sa
obimom tekućeg i budućeg poslovanja.
U ovoj godini produženi su svi postojeći ugovori sa kupcima te smo sklopili i nove ugovore.

OIB:25435300118, MB: 3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj HR6123600001101234549 Zagrebačka banka, temeljni
kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko Protuđer
direktor, predsjednik Nadzornog odbora- Irene Weber, Izvanredni povjerenik –Ante Ramljak

