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Prihodi Adris grupe na prošlogodišnjoj razini 
 

Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 1,34 milijarde kuna i manji su za 1,5 
posto u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Operativna dobit iznosi 

333 milijuna kuna, što je za 5,5 posto manje od prošlogodišnje, a dobit prije 
poreza 340 milijuna kuna 

 
Rovinj, 30. srpnja 2009 – U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihod 
Adris grupe iznosio je 1,49 milijardi kuna, što je na prošlogodišnjoj razini. 
Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 1,34 milijarde kuna i manji su za 
1,5 posto u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Operativna 
dobit iznosi 333 milijuna kuna, što je za 5,5 posto manje od 
prošlogodišnje, a dobit prije poreza 340 milijuna kuna.  
 

Cigaretni dio poslovanja ostvario je 2,7 posto manju količinsku prodaju, uz 
povećanje prodaje na regionalnom tržištu od tri posto. Zbog znatnog rasta 
trošarina početkom ove godine, u Hrvatskoj je došlo do rasta 
maloprodajnih cijena cigareta što je, kako je tvrtka i upozoravala, utjecalo 
na pad potrošnje i legalne prodaje.  
 

U istom promatranom razdoblju turistički dio poslovanja bilježi sedam 
posto manje noćenja gostiju u odnosu na prvo polugodište 2008. Trenutni 
je booking, s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se nalaze glavna 
emitivna tržišta,  zadovoljavajući.  
 
Maistra je, u okviru investicijskog ciklusa započetog 2005. godine s 
ciljem stvaranja prepoznatljive ponude u višem cjenovnom segmentu i 
repozicioniranja destinacije Rovinj-Vrsar, početkom godine u Rovinju 
dovršila i otvorila svoj prvi hotel s pet zvjezdica -  Monte Mulini.  
Završena je i izgradnja all-suit hotela čime je zaokružen  investicijski 
ciklus na otoku Sv. Andrija. Takoñer, u turističkom dijelu Grupe u 
završnoj je fazi i proces pripajanja društva Rovinjturist d.d. društvu 
Maistra d.d. 
 
U ožujku ove godine Adris grupa d.d. postala je 51 postotni suvlasnik 
Oprese d.d., najvećeg lanca kioska u Bosni i Hercegovini. Trenutno je u 
tijeku proces integracije tvrtke u sustav Grupe. 
 

Pri završetku je i proces spajanja tvrtki iz područja uzgoja i prerade svježe 
ribe (Cenmar, Marimirna, Marikultura Istra, Bisage – Nit) u društvo  
Cromaris d.d. 
 
 


