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Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 29. travnja 2011. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je na sjednici održanoj
28. travnja 2011. Nadzorni odbor jednoglasno usvojio financijska izvješća za 2010. godinu i za prvo
tromjesečje 2011. godine. Na razini Genera Grupe u 2010. godini ukupni konsolidirani prihodi iznose
169,26 milijuna kuna što predstavlja porast od 1,3% u odnosu na ostvarene prihode u 2009. godini.
Konsolidirani operativni rezultat Genera Grupe u 2010. godini iznosi (4,91) milijuna kuna, a neto gubitak
bilježi (8,77) milijuna kuna. Na konsolidirani rezultat Grupe najveći utjecaj imalo je ulaganje u novo
poslovno područje humane farmaceutike u koje je u 2010. uloženo preko 6,4 milijuna kuna. Ovim
ulaganjem pokrivene su aktivnosti ulaska u novo poslovno područje humanih lijekova, kao i troškovi
postavljanja poslovne organizacije za razvoj tog segmenta poslovanja. Na ukupni financijski rezultat
Grupe u 2010. godini, negativno su utjecale stavke koje se odnose na otpis nekurentnih zaliha u iznosu
od 1,08 milijuna kuna i na ispravak vrijednosti potraživanja od 1,31 milijuna kuna. Kako je u 2010.
godini, unatoč orijentaciji na izvoz, značajan dio ukupnog prihoda (cca. 59%) još uvijek realiziran na
domaćem tržištu, nepovoljna gospodarska situacija u Hrvatskoj, kao i naglašena nelikvidnost, dodatno
su negativno utjecali na ostvareni financijski rezultat Grupe.

Na ovoj sjednici Nadzornog odbora jednoglasno su usvojena i financijska izvješća za prvo tromjesečje
2011. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe u prvom kvartalu 2011. bilježe blagi rast i
iznose 39,74 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 39,39 milijuna kuna.
Ostvarena konsolidirana bruto dobit je za 5% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi
19,35 milijuna kuna. Konsolidirana operativna dobit Grupe u prvom tromjesečju 2011. iznosi 3,1 milijuna
kuna, dok je ostvarena operativna dobit u 2010. godini iznosila 155 tisuća kuna.

Tijekom veljače i ožujka 2011. proveden je postupak reorganizacije i restrukturiranja Genera Grupe, s
ciljem financijske konsolidacije ukupnog poslovanja Grupe te stvaranja nove funkcionalne organizacije i
postavljanja novog modela poslovanja, a koji će podržati rast i dugoročan razvoj tvrtke. U procesu
restrukturiranja Grupe sačuvana je puna zaposlenost, a u ožujku 2011. je pokrenut i proces dodatnog
zapošljavanja stručnih kadrova za ciljana područja poslovnog razvoja, registracije i tehnologije.

Takoñer, na sjednici Nadzornog odbora dana je suglasnost Upravi Društva na odluku o sazivanju
Glavne skupštine društva Genera d.d. za dan 29. lipnja 2011. godine.
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Cjelovito revidirano pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za 2010. godinu te nerevidirano
pojedinačno i konsolidirano financijsko izvješće za prvi kvartal 2011., uključujući bilješke, dostupna su
na internetskim stranicama Zagrebačke burze, 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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