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- Propisana informacija 
 

 
Utjecaj COVID-19 na poslovanje u 2020. godini 

 
 
Nakon inicijalne objave Atlantic Grupe u pogledu očekivanja za 2020. godinu objavljene 27. veljače u okviru 
Nerevidiranih konsolidiranih financijskih rezultata za 2019. godinu te dodatnih komentara očekivanja u sklopu 
Godišnjeg izvješća za 2019. godinu objavljenog 25. ožujka, došlo je do značajnih eskalacija mjera vezanih uz 
sprječavanje nekontroliranog širenja COVID-19 na svim našim ključnim tržištima. Te mjere, među ostalima, 
imaju značajan negativan utjecaj na turizam i ugostiteljstvo, ali i brojne druge gospodarske sektore, s obzirom 
na to da uključuju zatvaranje hotela, restorana i kafića, otkazivanje svih sportskih i zabavnih događanja, 
značajna ograničenja putovanja, inzistiranje na socijalnom distanciranju, skraćeno radno vrijeme trgovina 
prehrambenih proizvoda uz potpuno zatvaranje gotovo svih ostalih trgovina i usvajanje politika rada od doma 
gdje god je to moguće.  
 
Atlantic Grupa, uz punu svijest o ugrozi za život i zdravlje ljudi, podržava institucionalne mjere prevencije 
širenja pandemije i zaštite građana, te aktivno prati razvoj situacije provodeći ekstenzivne zaštitne mjere, 
misleći primarno na zaštitu svih naših zaposlenika i partnera. S tim u vidu, valja reći i da je vrlo vjerojatno da 
će sve ranije navedene inicijative u kombinaciji s gotovo izvjesnom globalnom recesijom negativno utjecati na 
naše ovogodišnje poslovne rezultate. Dodatno, Atlantic Grupa je odlučila donirati 28 milijuna kuna kako bi 
pomogla kriznim stožerima i zdravstvenim institucijama u svim zemljama naše regije u sprječavanju širenja 
zaraze, zaštite zdravlja i liječenju zaraženih osoba.  
 
Sukladno navedenom, ne očekujemo da će ciljevi ranije iskazani u našim očekivanjima za 2020. godinu biti 
ostvareni. 
 
Međutim, važno je napomenuti da do sada, osim prestanka prodaje u HoReCa kanalu i pada potrošnje naših 
proizvoda u „on the go“ i impulsnom segmentu, nismo imali drugog značajno negativnog utjecaja na naše 
poslovanje, a u dijelu u kojem isti postoje, u potpunosti su anulirani poboljšanim učinkom Farmacije, 
Delikatesnih namaza, Kave i portfelja dječje hrane, osobne higijene te hrane ukupno kako iz vlastitog 
proizvodnog portfelja tako i  portfelja naših principala.  
 
Također, u ovu situaciju smo ušli s vrlo stabilnom financijskom pozicijom i povijesno najvišim rezultatima u 
2019. godini, što nam omogućava kontinuitet našeg poslovanja i u ovim teškim tržišnim okolnostima. 
  
Zbog neizvjesnosti situacije vezane uz COVID-19 pandemiju, kako iz aspekta njenih utjecaja na gospodarstvo 
i potrošnju tako i iz aspekta duljine njenog trajanja, utjecaj na naše financijske i operativne rezultate trenutno 
nije moguće detaljnije procijeniti. Vjerujemo da ćemo više informacija moći pružiti prilikom objave financijskih 
rezultata za prvi kvartal, 28. travnja 2020. godine. 
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