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Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 26. travnja 2013. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je na sjednici održanoj
26. travnja 2013. Nadzorni odbor jednoglasno usvojio financijska izvješća za 2012. godinu i za prvo
tromjesečje 2013. godine.

Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe za razdoblje I.-XII. 2012. godine porasli su za 7% u odnosu
na isto razdoblje prošle godine i iznose 183,6 milijuna kuna. Konsolidirana bruto dobit bilježi porast od
8% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 67,3 milijuna kuna, dok konsolidirana operativna dobit
iznosi 114 tisuća kuna. Navedeni rast ukupnih konsolidiranih prihoda u prvih dvanaest mjeseci 2012.
godine ponajviše je posljedica povećanja izvoza. Tijekom 2012. Genera Grupa bilježi porast izvoza od
31,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U razdoblju I.-XII. 2012. godine udio izvoza u
prihodima od prodaje Genera Grupe čini čak 51,4%, dok je prošle godine, u istom razdoblju, izvoz činio
tek 41,8% prihoda Grupe. Kako je jedan od osnovnih ciljeva u narednim godinama ostvarivati najveći
dio ukupnih prihoda upravo iz prihoda od prodaje na izvoznim tržištima, Genera planira nastaviti jačanje
svih poslovnih aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza.

S druge strane, na ostvareni rezultat 2012. godine utjecale su nepovoljne gospodarske okolnosti u
Hrvatskoj, posebice smanjenje stočnog fonda, opća nelikvidnost, a slijedom toga i otežana naplata
potraživanja, kao i smanjena potražnja za Generinim proizvodima na domaćem tržištu. Spomenuti trend
pada prodaje na domaćem tržištu je značajan, te iznosi cca 12% u odnosu na prethodnu poslovnu
godinu. Unatoč mnogim pozitivnim pomacima u cjelokupnom poslovanju 2012. godine, kao što su
povećanje ukupnih konsolidiranih prihoda te porast izvoza u odnosu na prethodnu godinu te značajnim
aktivnostima na razvoju poslovanja, neto gubitak nakon manjinskog interesa u razdoblju I.-XII. 2012.
iznosi 1,6 milijuna kuna.
Na ovoj sjednici Nadzornog odbora jednoglasno su usvojena i financijska izvješća za prvo tromjesečje
2013. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe u prvom tromjesečju 2013. godine porasli su
za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 38,7 milijuna kuna, dok su u Q1 2012. iznosili
36,6 milijuna kuna. U prvom kvartalu 2013. bruto dobit bilježi porast od 10% u odnosu na isto razdoblje
2012. te iznosi 12,3 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu operativni gubitak smanjen je za 22%
te iznosi 2 milijuna kuna, dok neto gubitak nakon manjinskog interesa bilježi 2,9 milijuna kuna.
Prodaja na izvozim tržištima porasla je za 4% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine te iznosi 20,9
milijuna kuna. Ovim porastom izvoz čini čak 66,6% ukupnih prihoda od prodaje, čime se ostvaruje jedan
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od najvažnijih strateških ciljeva Grupe, a to je povećanje udjela izvoza u ukupnoj prodaji. Najveći porast
od čak 32% ostvaren je na tržištu JI Europe. Na tržištu Hrvatske zabilježen je pad prodaje od 8% u
poslovnim područjima veterina i agro, što je posljedica kontinuiranog pada stočnog fonda te kašnjenja
agrarnih aktivnosti, kao i odgode početka primjene sredstava za zaštitu bilja uslijed dulje zime i
produženog razdoblja niskih temperatura.
Cjelovito revidirano pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za 2012. godinu te nerevidirano
pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za prvi kvartal 2013., uključujući bilješke, dostupna su
na internetskim stranicama Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFI,
kao i na web stranicama Društva.

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

Kontakti:
Ana Bagarić, izvršna direktorica Korporativnog poslovanja, +385 1 33 88 603, ana.bagaric@genera.hr
Ana Prelog, voditeljica Korporativnih komunikacija, +385 1 33 88 726, ana.prelog@genera.hr
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