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1. IZVJEŠTAJ UPRAVE NA 30.06.2010.
I. ZNAČAJNI DOGAðAJI KOJI SU UTJECALI NA POSLOVANJE
U lipnju ove godine na tržištu osiguranja u RH djelovalo je 24 osiguravajućih društava
i 2 društva za reosiguranje.
Prema skupinama osiguranja, isključivo poslovima životnih osiguranja bavi se šest
društava za osiguranje, sedam društava obavlja poslove neživotnih osiguranja, a 10
društava poslove životnih i neživotnih osiguranja, te jedno zdravstveno osiguranje.
Jadransko osiguranje zauzima 4. poziciju na rang listi društava za osiguranje mjereno
visinom zaračunate bruto premije za razdoblje od 01.01.2010. do 30.06.2010.
Prvo polugodište ove poslovne godine bilo je jednim dijelom pod utjecajem prisutnosti
krize, kako u industriji osiguranja tako i u ostalim industrijama, posebice
automobilskoj industriji koja je usko vezana uz realizaciju premijskog prihoda
osiguranja od autoodgovornosti koji u Jadranskom osiguranju čini 71% zaračunate
bruto premije.
Iz navedenog slijedi pad premijskog prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine za 5,42% koji je uzrokovan i padom samog tržišta osiguranja neživota za
2,62%, kao i padom bruto domaćeg proizvoda za 2,5% koji inducira smanjenje
potražnje i rasta premije životnih i neživotnih osiguranja.
S obzirom na sve prethodno navedeno smatramo da pad premije od 5,42% nije
značajan budući da unatoč svemu neživotna osiguranja ipak pokazuju veću otpornost
na krizu i slabiju volatilnost prodaje.
II. POSLOVANJE DRUŠTVA
Jadransko osiguranje je ovo polugodište kreiralo svoje ciljeve prema općem stanju na
tržištu, imajući u vidu pad tržišta. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo neto
dobit u iznosu od 23.251.930 kn što je za 8,76% više u odnosu na isto razdoblje u
2010. godini.
U promatranom razdoblju nije bilo statutarnih promjena vezanih za spajanje i
pripajanje.
Naplata prihoda kreće se u okvirima koji su karakteristični za ovu djelatnost te ju
Društvo uspješno realizira kroz razvijeni sustav odnosa sa svojim osiguranicima i
adekvatne alate.

Tijekom prvog polugodišta ove poslovne godine zaključeno je 351.786 polica
osiguranja od čega se 162.115 polica odnosi na obvezno osiguranje od
autoodgovornosti.
Ukupni prihod društva iznosi 324.006.369 kn, od čega na bruto zaračunatu premiju
otpada 321.859.078 kn. Preostali dio prihoda čine financijski prihodi od plasmana
zajmova, najmova i ostalog.
Ukupni rashodi društva u promatranom razdoblju iznosili su 300.754.439 kn dok izdaci
za osigurane slučajeve (štete) čine 39% zaračunate premije odnosno 42% ukupnih
rashoda.
Struktura portfelja Jadranskog osiguranja:
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Likvidnost na dan 30.06.2010. mjerena koeficijentom likvidnosti kojom HANFA prati
sposobnost društva za osiguranje da podmiruje svoje obveze iznosila je 3,01.

III.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Pozicije
Ukupna aktiva po zaposlenom
Zaračunata premija po zaposlenom
Neto dobit po zaposlenom

2009
2.247.801

2010
2.137.540
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Predsjednica Uprave:

Goran Jurišić

mr. sc. Sanja Ćorić
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2.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

I.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od
01. 01. do 30. 06. 2009. i 2010. g.

Rast neto dobiti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 8,76%.

II.

BILANCA NA DAN 30. 06. 2009. i 2010. g.

Ukupna aktiva povećala se za 16% u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

III.

PROMJENE KAPITALA za razdoblje od
01. 01. do 30. 06. 2009. i 2010. g.

IV.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU za razdoblje od
01. 01. do 30. 06. 2009. i 2010. g.

3.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08)
izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju:
Financijski izvještaji Društva sastavljeni uz primjenu Meñunarodnih standarda
financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu su s hrvatskim Zakonom o
računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i
dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva
Financijski izvještaji sadrže istinit prikaz razvoja, rezultata poslovanja i položaja
Društva kao izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je
Društvo kao izdavatelj izloženo.
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