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1. Međuizvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.- 31.03.2010. 
 

Rezultat Ingre u prvom tromjesečju 2010. godine odraz je smanjene investicijske aktivnosti 

izazvane neočekivano dugim zimskim periodom i produbljenjem krize na domaćem i 

pojedinim tržištima u bližoj regiji. Tako je prvom tromjesečju 2010. godine Ingra ostvarila 

ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 30,74 milijuna kuna, dok je razdoblje završila s 

negativnim konsolidiranim rezultatom od 15,13 milijuna kuna.  

Trenutno najveći vlastiti investicijski projekt Ingre, stambeno poslovni objekt Dvori Lapad u 

Dubrovniku vrijedan 55 milijuna eura, bit će dovršen u naredna dva mjeseca. On će se tek u 

narednim ovogodišnjim obračunskim razdobljima kroz povećanu realizaciju reflektirati u 

računu dobiti i gubitka.  

Tijekom 2009. i 2010. godine Ingra je, iako suočena sa otežanom likvidnošću, uspjela 

smanjiti obveze prema dobavljačima za 150 milijuna  kuna. U ovom trenutku Ingra je 

suočena sa problemom ročne neusklađenosti kratkoročne imovine i obveza koje nastoji 

riješiti restrukturiranjem ne samo financijskih aranžmana već i cjelokupnog poslovanja. 

Neovisni konzultant KPMG tijekom veljače i ožujka napravio je indikativnu analizu 

restrukturiranja.    

Iz analize bilance vidljivo je da Ingra posjeduje značajnu vrijednost u imovini. Uz daljnje 

organizacijsko i troškovno restrukturiranje, Ingra će koristiti tu imovinu kao glavno sredstvo 

za uspješno financijsko restrukturiranje te za buduće poslovne i investicijske aktivnosti. Kroz 

prodaju ili najam Ingra će dio dugotrajne imovine koristiti i za osiguranje likvidnosti. 

Uprava društva očekuje da će se poslovanje Ingre stabilizirati već drugoj polovici 2010. 

godine te da će aktivnosti poduzete s ciljem jačanja prisutnosti Ingre na inozemnim tržištima 

dati pozitivne rezultate. U prilog tome govore povratne informacije s tradicionalnih tržišta, 

prvenstveno sjeverne Afrike i Srednjeg istoka. Ukupna vrijednost svih aktivnih natječaja 

iznosi milijardu eura, a izvjesno je da će Ingra u narednom razdoblju sklopiti nekoliko novih 

ugovora i tako započeti novi investicijski ciklus. 

 
 Ingra d.d. 

Uprava Društva 



2. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijske izvještaje 

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. („Društvo“) i njegove 

podružnice (“Grupa“) za razdoblje koja je završilo 31. ožujka 2010.  

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da 

financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog 

izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, 

tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i 

Grupe za to razdoblje.  

Prema najboljem saznanju Uprave, 

- godišnji financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih 

standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, 

gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava 

uključenih u konsolidaciju kao cjeline,  

- izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja 

izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i 

neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina. 

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak 

poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo 

trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.   

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna: 

• da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike; 

• da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne; 

• da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani 

i objasni u financijskim izvještajima; te 

• da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je 

neprimjereno pretpostaviti da će  Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti. 



Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje 

doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu 

usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također 

odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera 

radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti. 

  
Ingra d.d. 

Uprava Društva 
 
 


