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Rezultati sjednice Nadzornog odbora 

 
Kalinovica, 27. travnja  2010. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) na sjednici održanoj 27. travnja 2010. 

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio financijska izvješća za 2009. godinu te za razdoblje I-III. 2010. 

Na razini Genere d.d. u 2009. godini ostvarena je dobit u iznosu od 1.750.437,11 kuna, dok je u istom 

razdoblju prošle godine ostvaren gubitak u iznosu od 36.623.801,52 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi 

od prodaje za 2009. porasli su za 6% u odnosu na prošlu godinu i iznose 163,9 milijuna kuna. 

Konsolidirana bruto dobit bilježi porast od čak 56,43% u odnosu na 2008. godinu. Bruto dobit u 2009. 

iznosi 78,54 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 34,22 milijuna kuna. U 

odnosu na prethodnu godinu kada je Grupa poslovala s gubitkom od 37,76 milijuna kuna, ostvarena 

operativna dobit u 2009. godini od 2,1 milijuna kuna značajan je pokazatelj trenda sve uspješnijeg  

poslovanja. Tako konsolidirani gubitak prije oporezivanja u 2009. iznosi samo 0,35 milijuna kuna dok ju 

u 2008. bio 37,3 milijuna kuna. 

Značajnom smanjenju gubitaka na razini 2009. godine doprinijelo je navedeno povećanje prihoda kao i 

efikasnije upravljanje troškovima (smanjenje troškova materijala i energije u iznosu od 13,3% te 

troškova osoblja od 8,6% u usporedbi s 2008. godinom).  

 

Na ovoj sjednici Nadzornog odbora takoñer su jednoglasno usvojena financijska izvješća za razdoblje 

I.-III. 2010. godine. U prvom kvartalu 2010. godine operativna dobit Genere d.d. na konsolidiranoj razini 

iznosila je 155 tisuća kuna što je višestruko bolje (96%) u odnosu na predviñeni plan (-981 tisuća kn). 

Premašeni plan posljedica je promjene vrijednosti zaliha, ali i pozitivnih utjecaja uslijed smanjenja 

troškova prodanih proizvoda i nižih troškova prodaje i distribucije u odnosu na isto razdoblje prošle 

godine. Ovi pokazatelji jasno ukazuju na trend sve efikasnijeg upravljanja troškovima na razini Grupe. 

Ukupni konsolidirani prihodi za prvo tromjesečje 2010. iznose 40,93 milijuna kuna što predstavlja 

smanjenje od 14% u odnosu na prošlu godinu. Konsolidirana bruto dobit iznosi 20,02 milijuna kuna, dok 

je u istom razdoblju prošle godine bruto dobit iznosila 24,71 milijuna kuna. 

Slabije poslovanje prvog kvartala očekivana je posljedica nepovoljne gospodarske situacije kao i teže 

naplate potraživanja, što otežava plasman proizvoda svih društava unutar Grupe. Unatoč negativnim 

vanjskim utjecajima na poslovanje Društva, Genera Grupa aktivno i ustrajno  radi na pripremama i 

prilagodbi sve rigoroznijim zahtjevima tržišta, koji će posebno doći do izražaja ulaskom Hrvatske u 

Europsku uniju. Kao najvažniji strateški cilj u 2010. godini, Uprava Genere d.d. odredila je upravo 

osuvremenjivanje društava kćeri i njihovu prilagodbu najstrožim zahtjevima EU tržišta, što će i 

maksimalno podržati financijskim ulaganjima u sve članice Grupe.  
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Cjelovito revidirano pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za 2009. godinu te nerevidirano 

pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za prvi kvartal 2010., uključujući bilješke, dostupna su 

na internetskim stranicama Zagrebačke burze, kao i na stranicama Društva.  

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku temeljem koje će se u narednom razdoblju, predsjedniku 

Uprave, gospodinu Ivanu Drpiću prenijeti 14491 dionica Genere d.d., a isti broj dionica bit će prenesen i 

članici Uprave, gospoñi Ani Hanžeković Čorak. O provedbi planiranog prijenosa dionica i stjecanju od 

strane članova Uprave bit će pravovremeno obaviještena Zagrebačka burza i HANFA. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Više informacija o Generi možete naći na www.genera.hr  

 

 

 

Kontakti:   

Ana Bagarić, Direktorica Korporativnih komunikacija, 01 33 88 603, ana.bagaric@genera.hr 
Janko Štefanek, Direktor Financija i Korporativnih integracija, 01 33 88 70, janko.stefanek@genera.hr 

 


