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Međuizvještaj poslovodstva
za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009.

OPĆI PODACI

Jadroplov d.d. (“Društvo”) osnovano je u Republici Hrvatskoj kao dioničko društvo, upisano pri
trgovačkom sudu u Splitu, broj 060000041. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom “Grupa”)
posjeduju i upravljaju grupom brodova koji dijelom plove pod hrvatskom, a dijelom pod malteškom zastavom.
Glavne djelatnosti Grupe su slobodna plovidba, upravljanje posadom i tehničko održavanje brodova.
Djelatnost se pretežno odvija izvan Hrvatske.
Krajem drugog kvartala 2009. godine flota Grupe se sastojala od 7 brodova ukupne nosivosti
266.885 DWT i prosječne starosti 12,7 godina.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor su do dana izdavanja ovih izvješća činili:
Kruno Peronja (predsjednik), Tomislav Lovrić (zamjenik predsjednika), Sergio Bracanović, Iva Galić, Mate
Vujević (do 16. lipnja 2009.) i Sanja Bužančić (od 17. lipnja 2009.), članovi.
Uprava
Uprava se sastoji od 3 člana:
Stjepan Papić (predsjednik), Nada Kundid i Matko Vicelić.
Društvo je tijekom prvog polugodišta 2009. godine poslovalo uredno, prema prihvaćenom Planu
poslovanja za 2009. godinu.
U trenutku pisanja izvješća možemo konstatirati da je tržište stabilno (iako ne na zadovoljavajućim
razinama), te da su svi brodovi Grupe zaposleni u skladu s prilikama na tržištu u momentu zaključivanja
ugovora o najmu. Bez obzira na nagli pad vozarina koncem 2008. i početkom 2009. godine ni jedan
unajmitelj nije otkazao ugovor zaključen prije nastupa recesije.

_____________________________________________________________________________
OBNOVA FLOTE
Unatoč drastičnom utjecaju svjetske financijske krize na pomorsku privredu, Društvo ne namjerava
revidirati zacrtani plan obnove flote za 2009. i 2010. godinu.
Društvo je u travnju 2008. godine (preko svojih inozemnih firmi) potpisalo s Brodosplit –
Brodogradilištem d.o.o. ugovor o gradnji dva broda za prijevoz rasutih tereta. Novogradnja 466 („Peristil“) bit
će isporučena tijekom zadnjeg kvartala 2009. godine, a novogradnja 467 („Sv. Dujam“) bi trebala biti
isporučena tijekom 2010. godine.
Konačna cijena svakog broda će se znati na samoj primopredaji, obzirom na:
-

kretanje cijene čelika na međunarodnom tržištu,

-

potpisan Ugovor o potpori za gradnju brodova za domaće brodare i

-

potpisan Sporazum na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 2 broda

(Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Brodosplit
– Brodogradilište d.o.o. i Jadroplov d.d.), prema kojem je bitan čimbenik tržišna cijena broda na
primopredaji.
Planirana prodaja najmanjeg i najstarijeg broda u floti (m/v „Ist“, građen 1981.godine) realizirana je
krajem srpnja ove godine. Razmišlja se i o prodaji jednog od dva kontejnerska broda (građen 1993. godine),
koncem ove ili tijekom iduće godine. Time bi se starosna struktura flote znatno poboljšala.
„SALE AND LEASE BACK“ FINANCIJSKI ARANŽMAN
Riječ je o prodaji brodova partneru iz ugovora, uz istodobno ugovaranje uvjeta za njihovu ponovnu
kupnju (gdje je definirana dinamika plaćanja, način korištenja brodova, te rok otplate ) putem „leasinga“.
Ugovori su potpisani s tvrtkom Peter Doehle Schiffahrst - KG Hamburg tijekom 2000.godine, a
istječu kako slijedi:
- m/v „ZRIN“

-

2010. g.

- m/v „PRIDE“

-

2010. g.

-

2012. g.

- m/v „DON FRANE BULIĆ“

.

Istekom pojedinog ugovora brod i formalno postaje vlasništvo Društva bez bilo kakvih opterećenja (
hipoteka, zabilježba…. ).
KADROVSKA PROBLEMATIKA
Na dan 30.06.2009. godine u Društvu je zaposleno 50 radnika. Uz osnovnu djelatnost međunarodni
prijevoz robe, Društvo ima putničku agenciju i pomorsko učilište. Na brodovima plove isključivo hrvatski
pomorci. Društvo, kao i ostali hrvatski brodari, već duže vremena osjeća problem osiguranja odgovarajućeg
pomoračkog kadra.

