Objava

Rezultati sjednice
s
Nadzornog odbora

Kalinovica, 20. travnja 2012. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je na sjednici održanoj
19. travnja 2012.. Nadzorni odbor jednoglasno usvojio financijska izvješća
izvješ
za 2011. godinu i za prvo
tromjesečje 2012. godine.
Ukupna bruto prodaja Genera Grupe realizirana u 2011. godini bilježi porast od 5% u odnosu na prošlu
godinu. Konsolidirani prihodi za isto razdoblje
razdobl takoñer
er bilježe rast od 2% u odnosu na ostvarene prihode
u 2010. godini i iznose 172,9 milijuna kuna. Najvažniji pokazatelj pozitivnih utjecaja provedenog
restrukturiranja, na konsolidirani poslovni rezultat Genera Grupe u 2011. godini, očituje
o
se u iznosu
ostvarene operativne dobiti od čak
ak 4,9 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je
Grupa poslovala negativno, s operativnim gubitkom od -4,1
4,1 milijuna kuna. Ovakav poslovni rezultat, od
gotovo 5 milijuna kuna operativne dobiti, predstavlja
predst
značajan
ajan zaokret u poslovanju Genera Grupe,
posebno kada se uzme u obzir da su istovremeno povećani
pove ani troškovi istraživanja i razvoja za 26% u
odnosu na prethodnu godinu. Veća
Veća ulaganja u razvojne aktivnosti u skladu su s novom orijentacijom
tvrtke koja
a je usmjerena k ukupnoj tehnološkoj modernizaciji te osuvremenjivanju i proširenju
proizvodnog portfelja Grupe. Financijski rezultat 2011. godine dodatno su opteretili i jednokratni troškovi
koji su nastali uslijed restrukturiranja poslovanja u ukupnom iznosu
iznosu od 5,9 milijuna kuna. Isti se odnose
na direktne troškove provedenog restrukturiranja u visini od 1,3 milijuna kuna, a koji su bili namijenjeni
prilagoñavanju
avanju ukupnog poslovnog sustava novoj organizaciji uspostavljenoj u travnju 2011. Ovi
troškovi uključuju
uju izmjene registracijskih rješenja na svim tržištima, promjene naziva proizvoñača,
proizvo
otpremnine, povezane sudske pristojbe te sve interne prilagodbe kao što je promjena informatičke
informati
infrastrukture i sl. Nadalje, u rezultat 2011. uključena
uklju
su i vrijednosna usklañenja
enja zaliha u iznosu od 1,1
mil. kuna, zatim vrijednosna usklañenja
uskla enja kupaca od 1,2 milijuna kuna te otpisi gotovih proizvoda i
poluproizvoda u vrijednosti od 2,3 milijuna kuna. Konsolidirana neto dobit u 2011. godini iznosi 650
tisuća kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine Grupa poslovala s neto gubitkom većim
ve
od 8
milijuna kuna. Neto dobit nakon manjinskog interesa u 2011. godini iznosi 2,8 milijuna kuna, u odnosu
na 2010. kada je negativni rezultat Grupe bilježio - 6,2 milijuna kuna.
Na ovoj
oj sjednici Nadzornog odbora jednoglasno su usvojena i financijska izvješća
izvješ za prvo tromjesečje
izvješć
2012. godine. Ukupni konsolidirani prihodi Genera Grupe u prvom tromjesečju
tromjese ju 2012. godine iznose 36,6
milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili
iznosili 39,7 milijuna kuna. Navedena razlika
nastala je uslijed povećanih
anih troškova plasmana, a koji su rezultat promjene na
načina obračuna tj.
ukalkuliravanja godišnjih odobrenja kupcima te promjene dinamike isplate cassa-sconta
cassa
u odnosu na
isto razdoblje prošle godine. U prvom kvartalu 2012. ostvarena je bruto dobit od 11,2 milijuna kuna, a
operativni gubitak bilježi (2,7) milijuna kuna. Navedena razlika u ostvarenom rezultatu prvog kvartala
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2012. u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nastala je zbog zapošljavanja
zapošljavanja 23 nova djelatnika u
odnosu na isti period prošle godine, zatim uslijed povećanih
pove anih troškova za razvoj i istraživanje te ja
jačanja
prodajne i marketinške infrastrukture u inozemstvu (BiH).

Dodatno, kao posljedica uvoñenja
uvo

kampanjskog načina
ina proizvodnje,
proizvodnj na rezultat prvog tromjesečja
ja 2012. godine utjecala je i manja
promjena vrijednosti zaliha u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupan utjecaj svih gore
navedenih stavki (promjena vrijednosti zaliha, ukalkulirani troškovi plasmana, predstavništvo BiH
B
i
novozaposleni) na poslovni rezultat ovog kvartala iznosi 5,7 milijuna kuna. S obzirom na nastavak
aktivnosti koje su započete tijekom prošle godine, a čiji se efekti očekuju
ekuju u narednim razdobljima,
ostvareni poslovni rezultati za prvo tromjesečje
tromjese
2012. bolji su od planiranih.

Takoñer,
er, na sjednici Nadzornog odbora dana je suglasnost Upravi Društva na odluku o sazivanju
Glavne skupštine društva Genera d.d. za dan 14. lipnja 2012. godine.

Cjelovito revidirano pojedinačno
čno i konsolidirano financijsko izvješće
izv
za 2011.. godinu te nerevidirano
pojedinačno
no i konsolidirano financijsko izvješće
izvješ za prvi kvartal 2012., uključujući
ći bilješke,
bilješke dostupna su
na internetskim stranicama Zagrebačke
Zagreba
burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFI,
kao i na web stranicama
tranicama Društva.
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,
komunikacija +385 1 33 88 726, ana.prelog@genera.hr
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