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Rezultati sjednice Nadzornog odbora
Kalinovica, 16. travnja 2015. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je na sjednici održanoj
16. travnja 2015. godine Nadzorni odbor usvojio revidirana financijska izvješća za 2014. godinu i
nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje 2015. godine.

Ukupni revidirani konsolidirani prihodi Genera Grupe u razdoblju I-XII 2014. godine porasli su za 9% u
odnosu na prethodnu godinu te iznose 217,2 milijuna kuna čime Genera nastavlja trend rasta ukupnih
prihoda već 6 uzastopnih godina. Bruto dobit bilježi porast od 10% te u 2014. iznosi 82,1 milijuna kuna.
Operativna dobit Genera Grupe iznosi 8 milijuna kuna što predstavlja rast od 25%. Ista uključuje
ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Dodatno, u promatranom razdoblju
ulaganja u istraživanja i razvoj porasla su za 11% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit porasla je
za 43% i iznosi 1,5 milijuna kuna. Uz sve navedeno ostvareno je 5,3 milijuna kuna neto dobiti nakon
manjinskog interesa.
Unatoč brojnim izazovima u gospodarskom okruženju tijekom 2014. godine Genera Grupa bilježi trend
povećanja prihoda od prodaje na domaćem i izvoznim tržištima. Ukupni prihodi od prodaje veći su za
9,1% u odnosu na 2013. godinu te iznose 211 milijuna kuna. 2014. godinu odredio je niz aktivnosti u
cilju internacionalizacije poslovanja što je jedna od glavnih odrednica kompanije već nekoliko godina.
Namjera je kompanije da putem otvaranja novih tržišta osigura rast profitabilnosti ukupnog poslovanja.
Tako su u promatranom razdoblju prihodi od prodaje na izvozim tržištima porasli za 14,2% u odnosu na
2013. godinu te iznose 112,2 milijuna kuna, a najveći porast od 23% ostvaren je na tržištima Europske
unije. Prihodi od prodaje u Hrvatskoj također bilježe rast od cca. 4% u odnosu na isto razdoblje prošle
godine. Od brojnih izvoznih aktivnosti na novim tržištima u 2014. izdvajamo prvu isporuku peradarskih
cjepiva na tržište Turske kao i prve isporuke antiparazitskog veterinarsko medicinskog proizvoda
(PrazinonPlus) na tržišta Grčke i Španjolske. Također, ishodovane su uvozne dozvole te isporučene
prve serije intrauteriniog antibiotika (Geomicin F) za tržišta Mađarske i Irske.

U promatranom razdoblju Genera je nastavila investicijska ulaganja, kako u materijalnu, tako i u
nematerijalnu imovinu. Ukupne investicije u 2014. godini iznose 22,4 milijuna kuna, od čega se na
nematerijalnu imovinu odnosi 5,4 milijuna kuna. Tijekom 2014. godine prioritet su imala ulaganja u
razvoj cjepiva s ciljem ekspanzije na internacionalna tržišta. Od ovih ulaganja očekuje se značajan rast
konkurentnosti Generinih proizvoda u narednim godinama.
Na ovoj sjednici Nadzornog odbora utvrđena su i nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje
2015. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe u prvom kvartalu 2015. godine porasli su za
57% u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini te iznose 66,3 milijuna kuna. Bruto dobit iznosi 26,6
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milijuna kuna dok je u istom razdoblju 2014. godine ista iznosila 9,5 milijuna kuna. Operativna dobit
bilježi iznos od 8,4 milijuna kuna dok je u 2014. godini u istom razdoblju zabilježen gubitak od 5,7
milijuna kuna. Isto se odnosi i na neto dobit koja u prvom kvartalu promatranog razdoblja iznosi 4,6
milijuna kuna dok je u prvom kvartalu prošle godine bilježila gubitak od 7 milijuna kuna. Svi navedeni
pokazatelji rezultat su pozitivnih učinaka programa mjera jačanja poslovne efikasnosti Genere u cilju
ukupne konsolidacije poslovanja.
Cjelovito revidirano pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za 2014. godinu te nerevidirano
pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za prvi kvartal 2015., 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, direktorica Korporativnih komunikacija, +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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