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IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA – DRUGO TROMJESEČJE I
PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
Značajke poslovanja
U drugom tromjesečju 2009.g. prihodi ostvaruju lagani kontinuirani rast u odnosu na prvo tromjesečje
koje je tradicionalno najslabije razdoblje u godini. Prihodi drugog tromjesečja rasli su brže od rashoda
istog tromjesečja čime je ostvarena bruto dobit tromjesečja od 3.342 mil. kuna. Ovi rezultati ostvareni
su politikom zadržavanja postojećih poslovnih patnera, te racionalizacijom troškova Društva i u skladu
su s planiranima. Unatoč posljedicama recesije, Društvo svoje obveze podmiruje u zakonskim i
ugovorenim rokovima.
U prvom polugodištu ostvareni prihodi iznose 21.341 mil. kuna i 3% su manji u odnosu na isto
razdoblje prošle godine, dok ostvareni rashodi iznose 17.175 mil. kuna i 11% su manji nego lani.
Prihodi i rashodi su ostvareni u skladu s planiranima. Bruto dobit prvog polugodišta iznosi 4.166 mil.
kuna.
Djelatnost Društva
Društvo obavlja djelatnosti pomorsko-agencijskih poslova za domaće i strane brodove u domaćim
lukama, obavlja posredničke, agencijske poslove pri sklapanju vozarinskih ugovora za pomorske
prijevoze, špediterske poslove vezane za terete brodova, posreduje u turističkoj djelatnosti, te obavlja
druge registrirane poslove od kojih se ostvaruju manje značajni prihodi.
Zaposleni
Društvo zapošljava 184 radnika na dan 30.lipnja 2009.g., dok ih je 31. prosinca 2008.g. bilo 190.
Nadzorni odbor
Članovi Nadzornog odbora Društva su:
Brnelić Borislav – predsjednik
Mladenić Elda – zamjenik
Babić Nikola (stariji) – član
Janković Josip – član
Žuvić Ivan - član
Uprava
Babić Nikola ( mlañi) – direktor Društva
Vlasnička struktura na dan 30.06.2009.
Dioničar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brnelić Borislav
Mladenić Elda
Crvak Veselin
Vukelić Ivan
Babić Nikola(mlañi)
Janković Josip
Babić Nikola (stariji)
Jadrijević Ljubomir
Malašić Zdravko
Žuvić Ivan
Ostali
Ukupno

Broj dionica

Udio u
vlasništvu

4827
3390
3139
3065
2750
2500
2000
2000
1550
1550
84074
110845

3,92
2,76
2,55
2,49
2,24
2,03
1,63
1,63
1,26
1,26
78,23
100,00
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Tržišna kapitalizacija
Na dan 30.06.2009. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent
d.d. je u vlasništvu 498 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.06.2009.godine iznosi
51.099.545 kuna. Najniža vrijednost dionice u drugom tromjesečju je 415,00 kuna, a najviša 503,00
kuna.
Zarada po dionici u prvom polugodištu ostvarena je prema slijedećem: prvo tromjesečje 5,35 kuna, a
drugo tromjesečje 24,13 kuna.
Značajni dogañaji u drugom tromjesečju
Odlukom Glavne Skupštine održane dana 06.travnja 2009.godine, prihvaćen je prijedlog smanjenja
temeljnog kapitala na 44.338.000 kune podijeljenih na 110.845 dionica nominalne vrijednosti 400,00
kuna.Trgovački sud u Rijeci proveo je ovu odluku 24.travnja 2009.g. Odlukom iste Skupštine isplaćena
je dividenda za 2008.g. u iznosu 60,00 kuna po dionici.
Nakon kraja drugog tromjesečja nije bilo značajnih dogañaja koji bi utjecali na financijske odluke, te
tako utjecali na buduće poslovanje Društva.
Budući razvoj Društva
Obzirom na stanje gospodarstva kako u našoj državi , tako i u svijetu, Društvo nema planove povećati
promet poslovanja, već teži zadržati postojeći. U svojoj težnji nastojimo raditi sa kvalitetnim partnerima
koji su u stanju u razumnim rokovima platiti pruženu uslugu. Uprava i poslovodstvo Društva
kontinuirano poduzimaju aktivnosti na smanjenju troškova na koje se može utjecati.
Informacije o otkupu vlastitih dionica
Društvo u drugom tromjesečju nije otkupljivalo vlastite dionice.
Podružnice Društva
Društvo ima u većinskom vlasništvu društvo Jadrocont d.o.o. Rijeka (100%).
Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika uključujući efekte
promjena cijena usluga i promjena tečajeva stranih valuta. Potraživanja društva u najvećoj mjeri su
vezana uz USD i EUR, te njegove promjene utječu i na rezultat Društva. Kad god može Društvo se
štiti od kreditnog rizika traženjem sredstava osiguranja plaćanja ili traženjem predujmova u
agencijskom poslovanju.
Kodeks korporativnog upravljanja
Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke
burze kojeg primjenjuje u cijelosti.

Uprava
Nikola Babić, direktor
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IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA
Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća
Društva Jadroagent d.d. sastavljena uz primjenu Zakonskih propisa i temeljem Meñunarodnih
računovodstvenih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i
obveza , te rezultata poslovanja prvog polugodišta 2009.g.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvješćima drugog
tromjesečja su iste kao i kod godišnjeg izvješćivanja za 2008.godinu.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Nikola Babić, direktor
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