
  

VELEBIT OSIGURANJE d.d. – međuizvješće poslovodstva na 31.12.2009. 

 

 
 
 
 
Temeljem članka 410.  u svezi s člankom 407. stavak 2. točka 2. Zakona o tržištu kapitala uprava 
VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144 a (u daljnjem tekstu: izdavatelj) donosi 

 

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA 

UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 

01.01.2009. DO 31.12.2009. 

 

 

 

OPĆI PODACI 

 

Opći podaci izdavatelja u odnosu na prethodno Međuizvješće poslovodstva uz financijska 
izvješća društva za razdoblje od 01.01.2009. do 30.09.2009. nisu se izmjenili, kao niti struktura 
dioničara koji imaju dionice koje čine preko 5% temeljnog kapitala izdavatelja. 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI 

 

Posljednje tromjesečje 2009. godine obilježeno je daljnjim nastojanjima uprave društva da zadrži 
usklađenost planiranih i ostvarenih rezultata poslovanja, uz uvažavanje svih pravila osigurateljne 
struke u pogledu stvaranja odgovarajućih pričuva i uz pravodobno ispunjavanje svih obveza s 
naslova isplate šteta. 
 
Prema nerevidiramim financijskim izvješćima društvo je ostvarilo ukupan premijski prihod od 
51.818.493 kn, a zarađena premija iznosi 33.818.396 kn, čime je gotovo u cijelosti ostvarilo 
planske veličine predviđene revidiranim poslovnim planom za 2009. godinu. 
 
Rast premijskog prihoda u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu (2008.) povezan je i s 
povećanjem poslovnih rashoda (troškova poslovanja), te je društvo u 2009. imalo 29.190.681 kn 
poslovnih rashoda. 
 
Ukupni neto rashodi za štete u 2009. iznosili su 24.954.921 kn, gdje se iznos od 10.178.293 kn 
odnosi na neto likvidirane štete. 
 
Gore navedeni rezultati upućuju na sljedeće indexe poslovanja u odnosu na 2008. godinu: 

• Premijski prihod (Zarađena premija) – 2,493 

• Poslovni rashod – 1,264 

• Rashodi za štete – 2,376 
 



  

VELEBIT OSIGURANJE d.d. – međuizvješće poslovodstva na 31.12.2009. 

Slijedom nerevidiranih financijskih izvješća za 2009. godinu, gubitak ostvaren poslovanjem 
društva iznosi 16.460.778 kn. 
 
Društvo je tijekom 2009. godine u cijelosti formiralo odgovarajuće pričuve, u odnosu na 
preuzete rizike u osigurateljnom poslovanju. Isto tako kapital društva u okviru je adekvatnosti 
kapitala propisanih odredbama Zakona o osiguranju. 
 
IZLOŽENOST RIZICIMA 

U odnosu na pokazatelje iskazane u prospektu koji je odobrila Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga prilikom uvrštenja dionica izdavatelja u redovito tržište Zagrebačke burze I s 
njima povezane rizike, u promatranom razdoblju nije došlo do značajnijih promjena u odnosu na 
rizike kojima je izdavatelj izložen tijekom svog poslovanja. 

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 

 

Temeljem članka 410. u svezi s člankom 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala DRAŽEN 
KULIĆ, predsjednik uprave izdavatelja i KREŠIMIR VRBIĆ, član uprave izdavatelja izjavljuju da su 
prema njihovom najboljem znanju: 

• financijska izvješća izdavatelja za razdoblje 01.10.2009. do 31.12.2009, sastavljena uz 
primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz 
imovine i obveza, gubitaka te financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, 

• međuizvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja 
izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izložen izdavatelj 

• napominjemo da se u izvještaju radi o privremenim, nerevidiranim podacima 

 
 
Zagreb; 29.01.2010. 
 

VELEBIT OSIGURANJE d.d. 
 

DRAŽEN KULIĆ, predsjednik uprave 
 

KREŠIMIR VRBIĆ, član uprave 

 


