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MEðUIZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D.
ZA DRUGO TROMJESEČJE 2010. GODINE
Značajke poslovanja
Drugo tromjesečje 2010.godine obilježila je stagnacija rezultata poslovanja, sa stalnim aktivnostima
Uprave i komercijalnih službi na domaćem i pogotovo svjetskom tržištu. Efekti uspjeha poslovnih
aktivnosti , trebali bi se realizirati u budućim razdobljima.
U drugom tromjesečju ostvareni su ukupni prihodi od 10,050 mil. kuna, a u prvoj tromjesečju je
ostvareno 7,712 mil. kn. Budući da uvijek promatramo poslovnu godine od njenog kalendarskog
početka do kraja polugodišta, za prvih šest mjeseci ostvaren je prihod od ukupno 17,762 mil. kn, što je
17% niže od prošlogodišnjeg ostvarenja istog razdoblja.
Rashodi drugog tromjesečja iznose 8,257 mil. kn, što pripojeno rashodima prvog tromjesečja u iznosu
od 7,248 mil. kn, na kraju prvog polugodišta iznosi 15.505 mil. kn, te su 10% manji od troškova istog
razdoblja protekle godine.
Bruto dobit prije oporezivanja iznosi 2,256 mil. kuna.
Prvo tromjesečje u našoj djelatnosti tradicionalno pokazuje slabije rezultate od ostalog dijela godine,
te se to potvrdilo i u ovoj godini, dok drugo tromjesečje pokazuje lagani rast prihoda. Unatoč teškom
stanju na domaćem i stranom tržištu, te vrlo prisutnoj nelikvidnosti, Društvo svoje obveze podmiruje u
zakonskim i ugovorenim rokovima. Nešto niži prihodi od prošlogodišnjih su ostvareni dijelom i zbog
selekcije partnera, gdje nam je vrlo važna njihova poslovna sposobnost i mogućnost plaćanja
naručene usluge.
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 188 radnika na dan 30.lipnja 2010.g., dok ih je na dan 31.ožujka bilo 179.
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
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Vlasnička struktura na dan 30.06.2010.
Dioničar

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

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

Broj dionica

Udio u
vlasništvu

4827
3390
3223
3159
2750
2500
2000
2000
1550
1550
83896
110845

4,35
3,06
2,91
2,85
2,48
2,26
1,80
1,80
1,40
1,40
75,69
100,00

Tržišna kapitalizacija
Na dan 30.06.2010. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent
d.d. je u vlasništvu 532 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.06.2010.godine iznosi
60.953.665,50 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2010.g. iznosila je 515,00 kuna
na dan 27.05.2010.g. , a najviša 620,00 kuna na dan 07.04.2010.g.
Neto zarada po dionici u razdoblju I-VI 2010.g. iznosi od 16,28 kn.

Značajni dogañaji u drugom tromjesečju
Dana 12.travnja 2010.g. održana je Glavna skupština društva, na kojoj su dioničarili prihvatili sva
izvješća za 2009.g., i usvojili prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o isplati dividende u iznosu od 60,00
kn po dionici ( s uključenim posebnim porezom). Dividenda je isplaćena svim dioničarima dana
14.travnja 2010.g.
Drugo tromjesečje obilježila je presuda Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, kojim se Jadroagent
obvezuje platiti društvu „Croatia Line u stečaju“ iznos od protuvrijednosti USD 813.445,50 sa
zateznom kamatom od 01.01.1995.g. do isplate. Po ovom sudskom postupku izvršena je rezervacija
za cjelokupni iznos glavnice i troškove sudskog postupka, dok za kamatu postoji djelomična
rezervacija do kraja 2000.g., dok je zakon omogućavao rezervaciju kamata. Više isplaćeni iznos nije
knjigovodstveno evidentiran kao trošak razdoblja, budući da čekamo odluku po reviziji sudskog
postupka koju smo uložili Vrhovnom sudu R. Hrvatske.
U lipnju je realizirana akvizicija društva Alpemar d.o.o. Opatija, koje u svojoj turističkoj ponudi nudi
zimski turizam, sa velikom ponudom skijaških odredišta u Italiji, Austriji i Francuskoj, a što mi , u našoj
putničkoj agenciji nismo imali, odnosno prodavali smo aranžmane drugih agencija. Jadroagent je sada
100% vlasnik ovog društva.

Budući razvoj Društva
Obzirom na stanje gospodarstva kako u našoj državi , tako i u svijetu, Društvo nema planove povećati
promet poslovanja, već svim snagama 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.
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Informacije o otkupu vlastitih dionica
Društvo, kako u prvom, tako niti u drugom tromjesečju nije otkupljivalo vlastite dionice.
Podružnice Društva
Društvo ima u većinskom vlasništvu društvo Jadrocont d.o.o. Rijeka i Alpemar 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 i vlastitim internet stranicama, 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
2010.g.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primijenjene u financijskim izvješćima drugog
tromjesečja su iste kao i kod prethodnih izvješća.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Nikola Babić, direktor

.

5

JADROAGENT d.d. Rijeka
J AD R O AG E N T

R I J E K A

Nerevidirano financijsko meñuizvješće I-VI 2010.

.

6

JADROAGENT d.d. Rijeka
J AD R O AG E N T

R I J E K A

Nerevidirano financijsko meñuizvješće I-VI 2010.

.

7

JADROAGENT d.d. Rijeka
J AD R O AG E N T

R I J E K A

Nerevidirano financijsko meñuizvješće I-VI 2010.

.

8

JADROAGENT d.d. Rijeka
J AD R O AG E N T

R I J E K A

Nerevidirano financijsko meñuizvješće I-VI 2010.

.

9

JADROAGENT d.d. Rijeka
J AD R O AG E N T

R I J E K A

Nerevidirano financijsko meñuizvješće I-VI 2010.

Bilješke:

Značajne bilješke su navedene uz izvješće Uprave.
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