Živilska industrija d.d.
Tovarniška 14, Ajdovščina

Skladno s Pravili Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana objavljamo

INFORMACIJA O POSLOVANJU
v obdobju januar - marec 2008

za družbo MLINOTEST Živilska industrija d.d.,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina

Informacija o poslovanju v obdobju januar – marec 2008 bo od 02.06.2008 dalje za obdobje najmanj
petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

maj 2008

Informacija o poslovanju družbe Mlinotest d.d. v obdobju januar-marec 2008

a) POJASNILA TER ANALIZA UPRAVE
Spremembe v nadzornem svetu družbe in upravi družbe
Uprava in nadzorni svet družbe Mlinotest d.d. sta skupščini delničarjev predlagala, da zaradi
poteka mandatne dobe dvema članoma Nadzornega sveta, za nova člana Nadzornega sveta
družbe za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 14.7.2008, izvoli dr. Andraža Gruma in
Andreja Valentinčiča.
V upravi družbe v obdobju od 01.01. do 31.03.2008 ni bilo sprememb.

Spremembe v glavni dejavnosti
V času od 01.01. do 31.03.2008 ni bilo sprememb v glavni dejavnosti.

Spremembe v lastniški strukturi
Delež v
%

Št. delnic
31.12.07

Delež v
%

Sprem. št.
delnic v
obdobju

Delničar

Št. delnic
31.03.08

1.

Vipa d.d. Nova Gorica

1.052.779

44,06

1.052.779

44,06

0

2.

Vipa holding d.d. Nova Gorica

599.511

25,09

599.511

25,09

0

3.

Žito d.d.

597.162

24,99

597.162

24,99

0

Skupaj prvi trije delničarjev na dan 31.03.2008 in
na dan 31.12.2007

2.249.452

94,15

2.249.452

94,15

Skupno število delnic

2.389.177

100,00

2.389.177

100,00

V času od 01.01. do 31.03.2008 ni bilo bistvenih sprememb v lastniški strukturi.
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Poslovanje I. – III. 2008
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
in so nerevidirani.

Čisti prihodki od prodaje ( v EUR )
Poslovni izid iz poslovanja (v EUR)
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja ( v EUR )
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( v EUR )
Čista dobičkonosnost kapitala ( v % ) ( letna raven )

1-3/ 2008
7.791.081
149.325
10.631
30.878
0,61

1-3/ 2007
5.779.113
-305.405
66.333
86.310
1,71

Mlinotest d.d. je v prvem trimesečju leta 2008 po nerevidiranih podatkih ustvaril 7.791.081
EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju predhodnega
leta. Ustvarjeni čisti dobiček znaša 30.878 EUR. Ustvarjen je bil 0,61 odstotni donos na
kapital.
Donos na kapital je izračunan kot razmerje med števcem, ki ga predstavlja čisti dobiček
obdobja, preračunan na letni nivo in imenovalcem, ki ga predstavlja povprečni kapital, brez
čistega poslovnega izida obdobja.
Izplačane dividende
Uprava in nadzorni svet družbe Mlinotest d.d. sta skupščini delničarjev predlagala, da se iz
dobička poslovnega leta 2007 lastnikom Mlinotestovih delnic razdeli 0,04 evra dividende na
delnico. To pomeni, da bi skupni znesek izplačanih dividend v letu 2008 znašal 95.321,80
evrov.
Pričakovanja v prihodnosti, načrti
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta je uprava družbe Mlinotest d.d. dne
6.2.2008 sprejela Poslovni načrt za leto 2008, po katerem bo čisti dobiček družbe Mlinotest
d.d. v letu 2008 znašal 400 tisoč EUR.
Skupina Mlinotest v letu 2008 načrtuje čisti poslovni izid v višini 770 tisoč EUR.
Komentar negotovih dogodkov, ki bi bili lahko pomembni za uporabnika
Večjih negotovosti, ki bi lahko pomembneje vplivale na poslovanje Mlinotesta v letu 2008, ne
pričakujemo.

b) POJASNILO POSLOVANJA GLEDE NA PLAN
Načrtovana izguba za prve tri mesece leta 2008 je znašala 300.000 EUR, ustvarjen pa je bil
čisti dobiček v višini 30.878 EUR.
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c) POJASNILO O SEZONSKI NARAVI IN Z NJO POVEZANI PRODAJNI
USPEŠNOSTI MEDLETNEGA DELOVANJA
Prodajni rezultati prvega četrtletja leta 2008 presegajo rezultate primerjalnega obdobja v
predhodnih letih. Povečanje prihodkov od prodaje izhaja iz mlinarske in pekarske dejavnosti
kot posledica povečanja količinske prodaje.

d) KAZALNIK ČISTI DOBIČEK NA DELNICO Z NAVEDBO METODE IZRAČUNA
Čisti dobiček na delnico (v EUR) (letna raven)

1-3/ 2008 1-3/ 2007
0,05
0,14

Čisti dobiček na delnico je izračunan tako, da je upoštevan čisti dobiček obdobja, preračunan
na letni nivo, deljen s številom delnic.

e) KAZALNIK KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE Z METODO IZRAČUNA
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

1-3/ 2008 1-3/ 2007
8,53
8,48

Knjigovodska vrednost delnice je izračunana tako, da je upoštevan celotni kapital konec
obdobja, deljen s številom delnic.

f) POMEMBNI DOGODKI, KI SO SE ZGODILI PO OBRAČUNSKEM OBDOBJU
(31. marec 2008) IN ŠE NISO IZKAZANI V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
Po obračunskem obdobju ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi bistveno vplivali na
poslovanje družbe.
Uprava družbe
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