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Temeljem članka 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 30.06.2009. 

 

 

 

OPĆI PODACI 

 

Datum osnivanja:   10.09.2007. 
Registarski sud:    Trgovački sud u Zagrebu 
Broj upisa u registru (MBS):  080623108 
Matični broj:    2269937 
OIB:     42098054984 
 
Izdavatelj posluje temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 
23.08.2007. i ima sljedeći predmet poslovanja: 

• osiguranje od nezgode 

• osiguranje cestovnih vozila 

• osiguranje plovila 

• osiguranje robe u prijevozu 

• osiguranje od požara i elementarnih šteta 

• ostala osiguranja imovine 

• osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 

• osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 

• ostala osiguranja od odgovornosti 

• putno osiguranje 

• osiguranje raznih financijskih gubitaka 
 
Uprava Izdavatelja: Dražen Kulić, predsjednik uprave i Krešimir Vrbić, član uprave. 
Nadzorni odbor: Milan Viršek, predsjednik nadzornog odbora, Dragutin Sokačić, zamjenik 
predsjednika nadzornog odbora, Srečko Čebron, Primože Močivnik I Josip Šeremet, članovi 
nadzornog odbora. 
 

Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 66.000.000,00 kuna, a podijeljen je na 660.000 redovnih 
dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn,  svaka dionica daje pravo na 
jedan glas.  



  

VELEBIT OSIGURANJE d.d. – međuizvješće poslovodstva na 30.06.2009. 

 
Nastavno slijedi popis dioničara Izdavatelja na dan 30.06.2009. koji čine učešće od 5% i više u 
temeljnom kapitalu Izdavatelja: 
 

REDNI 
BROJ DIONIČAR 

BROJ 
DIONICA 

% UČEŠĆA U TEMELJNOM KAPITALU 

1. 
VELEBIT USLUGE d.o.o.  

ZAGREB 337500 
51,13636 

2. 
UNIMONT d.o.o.  

SLATINA 35000 
5,30303 

3. 
PODRAVSKA BANKA  d.d. 

KOPRIVNICA 33000 
5,00000 

 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI 

 
Izdavatelj je u razdoblju od 01.01.2009. do 30.06.2009. ostvario: 

• ukupne prihode u iznosu od 18.622.569 kn, uz indeks rasta 388 u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine 

• ukupne rashode u iznosu od 24.861.528 kn, uz indeks rasta 187 u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine. 

 
Izdavatelj je u promatranom razdoblju ostvario zaračunatu bruto premiju u iznosu od 26.347.160 
kn od čega neto zarađena premija iznosi 15.086.568 kn, što ukazuje na stabilan nastavak 
poslovanja u 2009. godini, uz vrlo visok postotak naplate fakturiranih potraživanja. 
 
Ukupni  ostvareni prihodi od ulaganja iznosili su 2.079.256 kn, uz indeks od 216 u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine.  
 
Ukupne bruto pričuve Izdavatelja na dan 30.06.2009. iznosile su 34.204.311 kn, od kojih se 
21.041.706 kn odnosi na pričuve za prijenosne premije, a 13.162.606 kn na pričuve šteta. 
 
Ukupna vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva Izdavatelja na 30.06.2009. iznosila je 
34.390.887 kuna, od čega je više od 35% uloženo u vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika 
Hrvatska. Iz navedenog proizlazi da je izdavatelj, uvažavajući sigurnu politiku ulaganja imovine, 
stvorio dostatnu imovinu , s kvalitetnom disperzijom imovinskog portfelja. 
 
Na dan 30.06.2009. Izdavatelj bilježi rast polica života u odnosu na isto razdoblje prošle godine, 
uz povećanje premijskog prihoda od 33,7%. 
 
U promatranom razdoblju Izdavatelj je nastavio s razvojem poslovanja s ciljam stvaranja stabilne 
vlastite prodajne mreže. Unutar petogodišnjeg razdoblja od trenutka osnivanja, cilj je, sukladno 
poslovnom planu Izdavatelja, ostvarivati dobit u poslovanju. S tim ciljem Izdavatelj je u 
promatranom razdoblju, a to će činiti i ubuduće, poduzimao mjere i radnje s ciljem 
optimalizacije troškova poslovanja, prvenstveno obzirom na činjenicu da je Izdavatelj kao “start 
up” kompanija tijekom 2008. stvarao materijalnopravne pretpostavke svog poslovanja, a koje su 
rezultirale visokim troškovima poslovanja.  



  

VELEBIT OSIGURANJE d.d. – međuizvješće poslovodstva na 30.06.2009. 

 

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 01.01.2009. do 30.06.2009, 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. 
 
 
Zagreb; 21. 09. 2009. 
 

VELEBIT OSIGURANJE d.d. 
 
 

 
DRAŽEN KULIĆ, predsjednik uprave 

 
 

 
KREŠIMIR VRBIĆ, član uprave 

 


