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                            TROMJESEČNO  IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA  
 
                                ZA  RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2009.   
 
                   
                              
 
 

1. Značajni događaji nakon 30. lipnja 2009. godine 
 

Nakon 30.06.2009.godine nije bilo 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. 
 
 
2. Budući razvoj Društva 

 
      Plan za buduće razdoblje je zadržati razinu prodaje na domaćem tržištu i povećati izvoz 

za 46% u odnosu na ostvarenje 2008.godine. S najvećim kupcima potpisani su godišnji 
ugovori za 2009.godinu. 

 
 

3. Aktivnosti istraživanja i razvoja 
 
     Aktivnost istraživanja i razvoja usmjerena je na  primijenjena istraživanja i razvoj novih  
     metoda,  kao i  na provođenje temeljnih istraživanja kroz rad na šest znanstveno –   
     istraživačkih projekata sufinanciranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
 
 

4. Informacija o otkupu vlastitih dionica 
 
     Temeljni kapital  Imunološkog zavoda d.d. iznosi 85.607.920 kuna i podijeljen je na  
    225.284 redovnih dionica. Sve dionice su u jednoj seriji, Seriji A. Nominalna vrijednost  
     dionice iznosi 380,00 kuna. Društvo nema u portfelju vlastitih dionica. 
 
 

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 uspješnost poslovanja. 

 
 

7. Ciljevi i politike Društva vezane za upravljanje financijskim rizicima, politika  
zaštite značajnih vrsta prognoziranih transakcija 
 
Cilj je Društva poslovati  s provjerenim partnerima kako kupcima tako i 
dobavljačima, koji  su dugogodišnjom poslovnom suradnjom osigurali određeni 
kredibilitet. Kontinuiranim ispitivanjem tržišta doći do novih kupaca na inozemnom 
tržištu kako bi se realizirala viša razina prihoda od prodaje u inozemstvu. 
Racionalizirati troškove. 
 

 
8. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku 

novčanog  tijeka 
 

Društvo je izloženo financijskim rizicima efekata promjene tržišnih cijena na 
tenderima, promjene tečajeva inozemnih valuta i  promjena kamatnih stopa. 
Kreditne obveze Društva dugoročne i kratkoročne vezane su za tečaj EUR-a. 
Kratkotrajna imovina Društva koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se od 
novčanih sredstava i potraživanja od kupaca (izvoz u USD). Društvo ne poduzima 
mjere zaštite od izloženosti financijskim rizicima. 
 
 

9.       Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima       
 
Uprava i radnici upoznati su s problematikom onečišćavanja okoliša, provedene su 
edukacije u smislu pravilnog zbrinjavanja otpada i ponašanja prema okolišu. 
Aktivnosti provodi Odsjek za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnost. 
 
 

10.        Prikaz pravila korporativnog upravljanja 
 
Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na 
stanicama Zagrebačke burze www.zse.hr 
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