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Za objavu odmah

REZULTATI POSLOVANJA KRAŠ GRUPE ZA PRVI KVARTAL 2010. GODINE
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ - NEREVIDIRANO,KONSOLIDIRANO
( Zagreb, 30.04.2010.) Temeljem članka 440., stavka 4. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo Vas
da je TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2010. GODINE objavljen na internetskim
stranicama Društva www.kras.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je
dostavljen HINA-i i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga.
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PRVI KVARTAL 2010. GODINE sadrži kako slijedi: Financijski
izvještaj KRAŠ GRUPE za prvi kvartal 2010. godine, Financijski izvještaj KRAŠ,d.d.- MATICA za prvi
kvartal 2010. godine, Meñuizvještaj poslovodstva i Izjavu osobe odgovorne za sastavljanje
tromjesečnih financijskih izvještaja KRAŠ GRUPA i KRAŠ, d.d. – MATICA prvi kvartal 2010. godine.
NAPOMENA O IZVORU:
Kraš, prehrambena industrija d.d.
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10 000 Zaqreb
tel:informacije za dioničare +385 1 23 29 175,
+385 1 23 96 132
fax: +385 1 2396 592
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web:www.kras.hr

MEðUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
REZULTATI POSLOVANJA KRAŠ GRUPE ZA PRVI KVARTAL 2010. GODINE

KRAŠ GRUPA tijekom prvog kvartala 2010. godine ostvarila je konsolidirane ukupne
prihode u visini od 217,8 milijuna kuna, što je za 2,3% manje od ukupnih prihoda
ostvarenih u prvom kvartalu 2009. godine. Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi
od prodaje na razini prošlogodišnjih, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu
ostvareni u visini od 93,1 milijuna kuna, što je za 2,6% manje u odnosu na isto
razdoblje prošle godine.
Istodobno, ostvareni su ukupni konsolidirani rashodi u iznosu od 210,4 milijuna
kuna, što je za 3,8% manje od konsolidiranih rashoda u prvom kvartalu 2009.
godine.
KRAŠ GRUPA je u prvom kvartalu 2010. godine nakon pokrića ukupnih rashoda
poslovanja ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 7,4 milijuna kuna, dok neto
dobit iznosi 4,3 milijuna kuna, što je za za 51% više od neto dobiti ostvarene u istom
razdoblju 2009. godine.
Unatoč visokom povećanju cijena glavnih sirovina: kakaovca i prerañevina na bazi
kakovca, šećera i drugih sirovina, te energenata smanjeni su poslovni rashodi za 0,7
milijuna kuna. Na povećanje neto dobiti značajno je utjecalo smanjenje neto
financijskih rashoda, kamata i tečajnih razlika.
Neto dobit pripisana imateljima kapitala Matice ostvarena je u iznosu od 4,1 milijuna
kuna što je za 1,5 milijuna kuna, odnosno za 56% više od neto dobiti ostvarene u
istom razdoblju 2009. godine.
Zarada po dionici za prvi kvartal 2010. godine iznosi 3,13 kuna.
Poslovni planovi i ciljevi u ovoj godini usmjereni su na održavanje likvidnosti I
financijske stabilnosti, uz kontinuirano rastrukturiranje i širenje izvoznih tržišta.
Tijekom prvog kvartala ove godine na tržište su lansirani: inovirana impulsna
pakiranja
(BAJADERA, GRIOTA, FONTANA), paleta osvježavajućih gumenih
bombona za odrasle - BRONHI, te prigodna čokoladica Životinjsko cartvo –
FOOTBALL KINGS.
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