
 

 

 

IZJAVA OSOBE  OGOVORNE ZA SASTAVLJANJE KVARTALNIH IZVJEŠTAJA  
DRVENJAČE D.D. 

Ja Anica Majnarić, dipl.oecc., Direktor sektora financijsko-komercijalnih polova, izjavljujem da prema 
mome najboljem saznanju set kvartalnih financijskih izvještaja Drvenjače d.d. sastavljenih uz primjenu 
Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, 
gubitaka i dobitaka,  financijskog položaja i poslovanja Drvenjače d.d. 

 

Anica Majnarić dipl. oecc. 

Direktor sektora financijsko-komercijalnih poslova 

 

 

KVARTALNO MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA DRVENJAČE DD 
za razdoblje 01.10. do 31.12.2009. god. 

 
1. Značajni događaji nakon kraja četvrtog tromjesečja 

Drvenjača d.d. Fužine održala je dana 27.11.2009. godinu Izvanrednu glavnu skupštinu na kojoj je 
donesena odluka o povlačenju dionica iz uvrštenja na uređeno tržište.Drugih značajnih događaja koji 
bi utjecali na ekonomske odluke, te na taj način uvjetovali izmjene i ispravke pojedinih elemenata 
financijskih izvještaja i tako utjecali na buduće poslovanje Društva nije bilo. 
2. Budući razvoj Društva 

U narednoj godini Drvenjača d.d. planira zadržati postojeća tržišta za plasman svojih proizvoda, s tim 
da bi se kod paleta i peleta pokušao povećati udio izvoza u ukupnoj prodaji tih proizvoda. Također su 
intezivirani pregovori oko izvoza jelove piljene građe i bukove parene građe na tržišta Egipta, Libije, 
Maroka, Tunisa i Alžira. Tijekom veljače trebale bi biti isporučene prve probne količine za koje se 
nadamo da će svojom kvalitetom i cijenom udovoljiti zahtjevima kupaca. 
3. Aktivnosti istraživanja i razvoja 

Kompletan proizvodni asortiman je vrlo specifičan i ne spada u robu široke potrošnje pa zbog toga se 
ne ulaže u razvoj vizualnog identiiteta proizvoda. Proizvodi takvi kakvi jesu svojom kvalitetom 
zadovoljavaju potrebe naših kupaca. Tehnološki procesi kojima se proizvode identični su tehnološkim 
procesima koje primjenjuju i naši konkurenti i na tom području nema puno prostora za unapređenje.  
4. Informacije o otkupu vlastitih dionica 

Društvo je svoj temeljni kapital u iznosu od 67.197.000,00 kuna podijelilo na 223.990 dionica od kojih 
svaka nominalno vrijedi 300,00 kuna. Tijekom posljednjeg tromjesečja 2009. godine društvo je 
otkupilo 298 dionica, te se na dan 31.12..2009. godine u portfelju Društva nalaze ukupno 4.672 
dionice što predstavlja 2,09 % ukupnog broja dionica. Dionice su otkupljene po prosječnoj cijeni od 
215,00 kuna po dionici. Rezerve za vlastite dionice ustrojene su iz dobiti Društva.  
5. Postojanje podružnica Društva 
Društvo nema podružnica. 
6. Financijski instrumenti značajni za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja 
Društvo u proteklom razdoblju nije koristilo financijske instrumente  koji bi bili značajni za procjenu 
financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.  



 

 

7. Ciljevi i politike Društva vezane za upravljanje financijskim rizicima, politika zaštite 
značajnih vrsta prognoziranih transakcija  

Cilj Društva je u novonastalim okolnostima globalne recesije koja se posebno jako odrazila na 
izvoznike i drvnu industriju, poslovati isključivo s provjerenim partnerima kako kupcima tako i 
dobavljačima, koji su dugogodišnjom korektnom suradnjom osigurali određeni kredibilitet. Također 
cilje je Društva koristiti sve eventualne pogodnosti koje država i banke nude izvoznicima kako bi 
dodatno osigurali naplatu od inozemnih kupaca. Konstantnim ispitivanjem tržišta doći do novih 
kupaca i povećati prodaju u inozemstvu. Pored toga što više racionalizirati potrošnju kako rezervnih 
dijelova, tako i potrošnog materijala i usluga vanjskih izvođača. 
8. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti  i riziku novčanog tijeka 
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika uključujući efekte 
promjena tržišnih cijena, promjena tečajeva inozemnih valuta i kamatnih stopa. Dugoročne obveze 
Društva vezane su uz tečajeve inozemnih valuta, prvenstveno uz EUR. Kratkotrajna imovina Društva 
koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja od 
kupaca i ostalih potraživanja. Društvo ne poduzima mjere zaštite od izloženosti financijskim rizicima, 
promjeni tečajeva inozemnih valuta ni kamatnog rizika dok se od kreditnog rizika štiti HBOR-ovim 
osiguranjem potraživanja od kupaca. 
9. Obavijesti o zaštiti okoliša i radnicima 
Društvo je vlasnik certifikata ISO 14001:2004 koji vrijedi do ponovne recertifikacije 2011. godine što 
znači da su i uprava i zaposlenici upoznati s problematikom onečišćavanja okoliša, provedene su 
edukacije u smislu pravilnog zbrinjavanja otpada, ali ponašanja prema okolišu. U posljednjem 
tromjesečju uspješno smo certificirani prema normi OHSAS 18001:2007 kojom smo znatno 
unaprijedili zaštitu na radu i znanja radnika o zaštiti na rdu podigli na znatno viši nivo.Termouljni 
kotao sa loženjem biomase započeo je s radom te je u potpunosti prekinuto korištenje lož ulja kao 
goriva za sušenje drvenjače. 
10. Prikaz pravila korporativnog upravljanja 
Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke 
burze www.zse.hr 07.04.2008. godine.  
 

Direktor:  Predsjednik NO: 

Dr.sc. Ivan Liker  Anica Majnarić, dipl.oec. 


