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IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – 3Q 2014

Društvo je u 3. kvartalu 2014. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu 115,65 mil kn, odnosno za razdoblje od
1.01.2014. – 30.09.2014. godine 166,00 mil kuna. Ukupno ostvarena dobit u 3. kvartalu 2014. godine je
115,12 mil kuna te za prvih devet mjeseci 2014. godine iznosi 164,67 mil kuna. Isto je uglavnom posljedica
efekata predstečajne nagodbe čiji je postupak okončan 23. siječnja 2014. godine. Sve posljedice okončanja
predstečajne nagodbe bit će iskazane u poslovnom rezultatu Društva zaključno sa 31.12.2014. godine
Društvo je završilo razvoj platforme www.likefigures.com , te će ista biti dostupna javnosti tijekom studenog
2014. godine
Temeljem Ugovora o zajedničkom razvoju platforme, Društvo ima ekskluzivno pravo korištenja iste na
cjelokupnom tržištu Europske unije. Platforma omogućuje korisnicima preuzimanje STL datoteka („STL files“) iz
područja filma, glazbe, sporta, modela životinja, automobila i drugih prijevoznih sredstava, povijesnih
građevina, artikala namijenjenih upotrebi u uredima i kućanstvima, te raznih vrsta nakita.
Ukoliko korisnici posjeduju odgovarajuće „3d printere“, preuzimanjem STL datoteka mogu izrađivati navedene
artikle i modele u različitim vrstama materijala, kao što su PLA – biorazgradiva plastika, ABS plastika, najlon,
PET, Resin, Sandstone, keramika i papir, te nakit u zlatu, srebru, bronci i platini.
Usprkos iznimno velikom porastu broja prodanih „3d printera“ u protekle 3 godine, poglavito u Sjedinjenim
američkim državama i Europskoj uniji, broj kućanstava koji ih posjeduju je relativno malen.
Platforma korisnicima iz 193 države pronalazi najpovoljnije rješenje za izradu artikala na uslužnom „3d printeru“
te osigurava isporuku 7 dana po plasiranju narudžbe. Dizajneri, odnosno autori modela su u mogućnosti
postavljati nove STL datoteke te za iste dobivati odgovarajuću naknadu, a vlasnici „3d printera“ prihvaćanjem
uvjeta suradnje mogu postati sastavni dio ponude platforme.
Primijenjeni poslovni model te dio procesa su bez presedana te regulatorna tijela kako u Europskoj uniji tako i
u Sjedinjenim američkim državama nisu u cijelosti razriješila moguće dvojbe vezane uz obračun VAT/Sales Tax
sukladno mjestu izrade artikla odnosno mjestu isporuke.
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