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Jastrebarsko, 30. travnja 2010. 

 
 

IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE– 1Q 2010 

 

 

MAGMA grupa (Grupa) je u prvom tromjesečju 2010. ostvarila ukupan konsolidirani prihod u iznosu od 

159,3 mil kn što je 22,5% manje od prihoda ostvarenog u prvom tromjesečju 2009. godine. Realiziran 

konsolidiran prihod je nešto manji od planiranog, što je, između ostalog, posljedica problema u 

realizaciji nabave roba.  

 

Realizirana konsolidirana marža iznosi 51,90%, što je za 4,35% više od marže ostvarene u istom 

razdoblju prethodne godine. Troškovi osoblja smanjeni su za 27,05%, a ostali troškovi smanjeni su za 

11,11%. 

 

Konsolidirana EBITDA ostvarena u prvom tromjesečju 2010. iznosi 2,8 mil kn. Troškovi amortizacije 

povećani su za 8,1%, dok su financijski troškovi ostali na istoj razini kao i prethodne godine.  

Konsolidiran neto gubitak iznosi 19,6 mil kn i u skladu je s planiranim. Vrijednost zaliha smanjena je za 

34,73% u usporedbi sa stanjem zaliha na 31.3.2009.  

 

Poslovanje Grupe se odvijalo u najsloženijim uvjetima u proteklih 15 godina. Izraženi pesimizam 

potrošača, daljnji gubitak diskrecijski raspoloživog dohotka, izrazito povećanje broja nezaposlenih na 

glavnom tržištu Grupe (Hrvatska), deprecijacijski pritisak na nacionalnu valutu u Srbiji, otežana 

dostupnost kapitala te produženi zimski uvjeti sa snijegom i niskim temperaturama do polovice ožujka 

utjecali su na to da smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na prvo tromjesečje 2009. bude veće od 

planiranog. 

 

Bitno je napomenuti da je prihod ostvaren u prvom tromjesečju 2009. bio na razini prvog tromjesečja 

2008., dok je na godišnjoj razini ukupan konsolidiran prihod Grupe u 2009. pao za 14,2% u odnosu na 

prihod ostvaren u 2008. godini. 

 

Kao pozitivnu činjenicu treba naglasiti porast realizirane konsolidirane marže, koji je bio iznimno 

naglašen u veljači i ožujku, te smanjenje svih bitnih troškova poslovanja. 
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Na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Magma d.d. (Društvo) održanoj 19.4.2010. donesena je 

odluka o povećanju temeljnog kapitala te je izvršen i istovremeni upis kapitala ukupne vrijednosti 

108,3 milijuna kuna. Na sljedećoj Glavnoj skupštini Društva, koja će biti održana 10.5.2010., 

dioničarima će biti predstavljeno izvješće Uprave o provedenom povećanju temeljnog kapitala 

temeljem odluke Glavne skupštine od 19.4.2010., te sukladno ostvarenom povećanju temeljnog 

kapitala biti će izvršena i izmjena Statuta Društva.  

 

Grupa očekuje da će u drugoj polovici godine doći do jačanja povjerenja potrošača kao posljedica 

uvjerenja da je najgori dio krize prevladan. Uz jačanje gospodarskih aktivnosti možemo očekivati 

ostvarenje planiranih poslovnih rezultata u 2010. godini. 

 

 

Uprava  

Magma d.d. 


