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Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 30. travnja 2014. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je na sjednici održanoj
30. travnja 2014. Nadzorni odbor jednoglasno usvojio revidirana financijska izvješća za 2013. godinu i
nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje 2014. godine.

Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe u 2013. godini porasli su za 8,4% te iznose 198,9 milijuna
kuna, dok su prethodne godine iznosili 183,6 milijuna kuna. Konsolidirana bruto dobit za razdoblje I.-XII.
2013. bilježi rast od 10,8% u odnosu na prošlu godinu te iznosi 74,5 milijuna kuna. Operativna dobit
iznosi 6,4 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 114 tisuća kuna. Ostvareno je
milijun kuna konsolidirane neto dobiti, dok neto dobit nakon manjinskog interesa iznosi 2,5 milijuna
kuna. U 2013. godini Genera Grupa bilježi trend povećanja prihoda od prodaje na domaćem i izvoznim
tržištima. Ukupni prihodi od prodaje veći su za 7,8% u odnosu na 2012. godinu te iznose 193,3 milijuna
kuna. Prihodi od prodaje na izvoznim tržištima porasli su za 6,5% u odnosu na 2012. godinu te iznose
98,3 milijuna kuna, a najveći porast ostvaren je na tržištima Njemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije i
Makedonije. Prihodi od prodaje u Hrvatskoj također bilježe rast od 9,1% u odnosu na 2012. godinu te
iznose 95,1 milijuna kuna. Na kraju 2013. godine vrijednost zaliha u Genera Grupi smanjena je za 4
milijuna kuna u odnosu na kraj 2012. godine što je posljedica učinkovitog upravljanja obrtnim kapitalom.
Također, pozitivni efekt upravljanja obrtnim kapitalom vidljiv je i u kretanju novca i novčanih
ekvivalenata gdje u 2013. godini Genera Grupa bilježi povećanje od 5,3 milijuna kuna u odnosu na
2012. godinu. Unatoč brojnim izazovima u gospodarskom okruženju tijekom 2013. godine Genera je
nastavila investicijska ulaganja, kako u materijalnu, tako i u nematerijalnu imovinu. Ukupne investicije u
2013. godini iznose 21,8 milijuna kuna, od čega se na nematerijalnu imovinu odnosi 6,1 milijun kuna.
Poslovni rezultat ostvaren u 2013. godini odraz je pozitivnih učinaka konsolidacije poslovanja i
provedbe pratećih procesa restrukturiranja u protekle tri godine.
Na ovoj sjednici Nadzornog odbora jednoglasno su usvojena i nerevidirana financijska izvješća za prvo
tromjesečje 2014. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe u prvom tromjesečju 2014. godine
porasli su za 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 42,3 milijuna kuna dok su u Q1
2013. iznosili 38,7 milijuna kuna. U promatranom razdoblju Genera Grupa bilježi rast prodaje na
domaćem i stranim tržištima. Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 17,1 milijuna kuna što je
za 5% više nego u 2013. godini. U prvom tromjesečju 2014. udio izvoza čini 59% ukupne prodaje čime
se ostvaruje jedan od najvažnijih strateških ciljeva Grupe, a to je značajno povećanje izvoza. Prihodi od
izvoza iznosili su 24,4 milijuna kuna što je za čak 14% više od prethodne godine, a najveći porast
ostvaren je na tržištima Irana i Njemačke. Također, u ovom razdoblju realizirana je i prva isporuka
Generinih proizvoda u Mađarsku, a završene su i sve pripremne aktivnosti za otvaranje novih tržišta -
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Tajlanda i Indonezije. U prvom kvartalu 2014. bruto dobit iznosi 9,5 milijuna kuna, dok je u istom
razdoblju prošle godine iznosila 12,3 milijuna kuna. Operativni gubitak iznosi 5,7 milijuna kuna, dok neto
gubitak nakon manjinskog interesa bilježi 5,9 milijuna kuna. U prvom tromjesečju Grupa bilježi
povećanje troška prodane robe (COGS-a) uslijed smanjenja zaliha kao posljedica planirane dinamike
prodaje i proizvodnje. Operativni troškovi povećani su za 5,8% pri čemu su troškovi istraživanja i
razvoja povećani za 20%. Sve aktivnosti vezane za unapređenje postojećih, kao i za razvoj novih
cjepiva, odvijaju se sukladno planu.
Cjelovito revidirano pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za 2013. godinu te nerevidirano
pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za prvi kvartal 2014., 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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