Objava

Rezultati sjednice Nadzornog odbora

Kalinovica, 19. srpnja 2012. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je dana 19. srpnja 2012.
održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je provedena rasprava o izboru
predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Nakon provedenog glasovanja jednoglasno
je donesena odluka da se dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivan Majdak i
dosadašnja zamjenica Nadzornog odbora gospođa Zrinka Vuković Berić izabiru za novo mandatno
razdoblje od 29. srpnja 2012. do 29. srpnja 2013. godine.
Na ovoj sjednici Nadzornog odbora primljena su na znanje financijska izvješća za drugo tromjesečje i
prvo polugodište 2012. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe za razdoblje I.-VI. 2012.
godine porasli su za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 96 milijuna kuna.
Konsolidirana bruto dobit bilježi porast od 16% u odnosu na prošlu godinu te iznosi 39,4 milijuna kuna.
Navedeni rast, ukupnih konsolidiranih prihoda i bruto dobiti u prvom polugodištu 2012. godine,
posljedica je financijske konsolidacije započete još u 2011., zatim značajnog povećanja izvoza, kao i
bolje iskorištenosti proizvodnih kapaciteta te ukupne optimizacije procesa na razini cijele Genera Grupe.
Prodajne aktivnosti Genera Grupe u prvih šest mjeseci intenzivno su bile usmjerene na jačanje izvoza.
Tako je Genera u razdoblju I.-VI. 2012. povećala izvoz za 47,5% u odnosu na isto razdoblje prošle
godine te isti bilježi 49,7 milijuna kuna. Udio izvoza u ukupnoj prodaji Genera Grupe u prvih šest
mjeseci 2012. iznosio je 53,4%, dok je izvoz u istom razdoblju prošle godine činio tek 38%.
Konsolidirana operativna dobit u prvom polugodištu 2012. iznosi 8,8 milijuna kuna što predstavlja porast
od 3% u odnosu na 2011. godinu. U istom razdoblju, neto dobit iznosi 6,5 milijuna kuna na
konsolidiranoj razini, što predstavlja porast od čak 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Nakon manjinskog interesa ukupna neto dobit iznosi 7,6 milijuna kuna.
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