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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 30.09.2009. 

 

 

 

OPĆI PODACI 

 
Opći podaci izdavatelja u odnosu na prethodno Međuizvješće poslovodstva uz financijska 
izvješća društva za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009. nisu se izmjenili, kao niti struktura 
dioničara koji imaju dionice koje čine preko 5% temeljnog kapitala izdavatelja. 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI 

 
Izdavatelj je u razdoblju od 01.01.2009. do 30.09.2009. ostvario: 

• ukupne prihode u iznosu od 29.452.757 kn,  

• ukupne rashode u iznosu od 38.890,761 kn. 
 

Izdavatelj je u promatranom razdoblju ostvario zaračunatu bruto premiju u iznosu od 
40.072.359 kn od čega neto zarađena premija iznosi 24.400.139 kn, Iz navedenih podataka, a 
nastavno na prikazane pokazatelje - prihode i rashode izdavatelja na 30.06.2009. vidljiv je jasan 
trend nastavka rasta premijskog prihoda brže od rasta premijskog prihoda tržišta osiguranja u 
Republici Hrvatskoj. 
 
Ukupni  ostvareni prihodi od ulaganja iznosili su 2.244.028 kn, uz indeks od 149 u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine.  
 
Ukupne bruto pričuve Izdavatelja na dan 30.09.2009. iznosile su 39.816.187 kn, od kojih se 
22.398.785 kn odnosi na pričuve za prijenosne premije, a ostatak na pričuve šteta. 
 
Ukupna vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva Izdavatelja na 30.09.2009. iznosila je 
41.434.774 kuna, dakle veća od visine traženog pokrića, uz odgovarajuću, Zakonom o osiguranju 
propisanu disperziju imovine za pokriće tehničkih pričuva. 
 



  

VELEBIT OSIGURANJE d.d. – međuizvješće poslovodstva na 30.09.2009. 

Pored činjenice da izdavatelj bilježi rast premije osiguranja u nominalnom iznosu, zadržava se 
intencija učešća ostalih neživotnih osiguranja u ukupnom portfelju osiguranja. Poboljšana 
strukttura portfelja direktno utječe na ukupan rezultat društva. 
 
U promatranom razdoblju Izdavatelj je poduzeo odgovarajuće radnje s ciljem racionalizacije 
poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, primarno u dijelu fiksnih troškova poslovanja 
(zakupi I drugi zavisni troškovi). Nadalje, intenzivirane su aktivnost unutar pojedinih poslovnica 
na razvoju vlastite prodajne mreže regrutiranjem I edukacijom novih zaposlenika. 
 
U promatranom razdoblju nije bilo aktivnosti koje bi u bitnome utjecale na planske parametre 
promatranog razdoblja. 
 

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 30.09.2009, 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; 25.10.2009. 
 

VELEBIT OSIGURANJE d.d. 
 

DRAŽEN KULIĆ, predsjednik uprave 
 

KREŠIMIR VRBIĆ, član uprave 

 


