PRIOPĆENJE ZA DIONIČARE I JAVNOST
Hvar, 11. kolovoza 2010.

SUNČANI HVAR: PODMIREN DUG PREMA POREZNOJ UPRAVI, OSIGURAN NASTAVAK OPERATIVNOG
POSLOVANJA
Porezna uprava je prisilnom naplatom s računa tvrtke Sunčani Hvar d.d. podmirila sva preostala
potraživanja u ukupnom iznosu od 12. 348.926,13 kn. Ovom naplatom Sunčani Hvar d.d. je u

potpunosti podmirio obveze prema Poreznoj upravi za razdoblje do 30. lipnja 2010.
Pozajmica Orco property grupe (Orco) u iznosu od 7 milijuna kuna, koja je odobrena na zahtjev
Uprave Sunčanog Hvara, uplaćena je na račun Društva, čime je osigurana isplata plaća
zaposlenicima i nastavak operativnog poslovanja tvrtke.
Struktura obaveza
S obzirom na pojedine netočne navode u medijima vezano za strukturu obaveza tvrtke Sunčani Hvar d.d.,
dužni smo ukazati na činjenice vezane za dugovanja i obveze Društva, a nastavno na objavljeno financijsko
izvješće na dan 30. lipnja 2010.
 Ukupan dug Sunčanog Hvara prema bankama, kratkoročni i dugoročni, iznosi 395 milijuna kuna.
U 2005. godini dug je iznosio 105 milijuna kuna, što znači da se zaduženje tvrtke povećalo za 290
milijuna kuna. U tijeku su intenzivni razgovori s bankama vezano za restrukturiranje postojećeg
duga. Preliminarni plan restrukturiranja predložen je u ožujku 2010. godine od strane Uprave
Društva koji je načelno podržan od strane banaka i Orca, no preduvjet za njegovu realizaciju bila je
suglasnost Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP). S obzirom da plan nije prihvaćen od strane HFP-a
o ovom će se pitanju raspravljati na skorom sastanku između HFP-a, Orca i banaka. Trenutačno se
ugovara termin sastanka.
 Dugovanja Sunčanog Hvara prema dobavljačima 30. lipnja 2010. iznosila su ukupno 33 milijuna
kuna. Napravljen je plan obročnih isplata koji tvrtka u potpunosti ispunjava. Od 30. lipnja do danas
dug tvrtke prema dobavljačima smanjen je za 5 milijuna kuna.
 Dug Sunčanog Hvara prema Orcu kroz pozajmice iz 2008. i 2009. iznosi 62 milijuna kuna. Te
pozajmice su korištene prvenstveno za podmirenje plaća i operativno poslovanje tvrtke u tom
razdoblju. Osim postojeće pozajmice, Orco je prošlog tjedna Sunčanom Hvaru odobrio dodatnih 7
milijuna kuna.
 Dug Sunčanog Hvara prema HFP-u iznosi 15 milijuna kuna. Radi se o pozajmici koju je HFP uplatio
Sunčanom Hvaru početkom 2009. godine, prvenstveno radi podmirenja obveza prema
zaposlenicima. Dug je dospio na naplatu početkom 2010. a s HFP-om se dogovara mogućnost
produljenja roka otplate.

 Obaveze Sunčanog Hvara za porez i doprinose sa 30. lipnjem iznosile su 12.3 milijuna kuna. Dug je
u cijelosti podmiren prisilnom naplatom od strane Porezne uprave prošlog tjedna.
 Obaveze prema zaposlenicima 30. lipnja iznosile su 15 milijuna kuna. Sindikat i predstavnici
radnika pristali su na prijedlog Uprave o isplati plaća za razdoblje prosinac 2009. – travanj 2010. u
dva dijela, na način da im se tijekom zimskih mjeseci isplaćivao jedan dio u visini minimalne plaće,
dok se drugi dio kao razlika do pune plaće isplaćuje kroz 3 ljetna mjeseca. Sporazum se u cijelosti
poštuje. Dio zaostatka je isplaćen a sredstva za isplatu preostalih obveza su osigurana.
 Iznos neto plaća za lipanj u financijskom izvješću 30. lipnja iznosi 3.5 milijuna kuna i isplaćen je u
redovnom terminu 10.srpnja 2010.
 Rezervacije i vremenska razgraničenja iznose 7,3 milijuna kuna.
 Obračunate kamate iznose ukupno 36.4 milijuna kuna.
 Obaveze za pdv iznose 8.2 milijuna kuna.

Dakle, ukupne obaveze Sunčanog Hvara na dan 30. lipnja, uključujući i računovodstvene
kategorije, iznose 587 milijuna kuna, od čega 323 milijuna kuna dugoročnih i 264 milijuna kuna
kratkoročnih obaveza. Dug tvrtke u posljednjih 40 dana smanjen je za više od 20 milijuna kuna.
Tržišna vrijednost materijalne imovine Sunčanog Hvara prema posljednjoj procjeni iz prosinca
2009. iznosi 900 milijuna kuna, što značajno nadmašuje dugove tvrtke. Iako Sunčani Hvar
neosporno ima poteškoće s likvidnošću, omjer dugovanja i tržišne vrijednosti materijalne imovine
dokazuje visoki potencijal tvrtke.
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