Objava za medije
Rezultati poslovanja VETERINE za 2007. godinu
Dobri rezultati četvrtog tromjesečja
U 2007. godini VETERINA Grupa ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 198,5 milijuna kuna,
operativnu dobit od 5,8 milijuna kuna te neto dobit od 3,8 milijuna kuna. VETERINA i dalje
održava svoju poziciju tržišnog lidera u Hrvatskoj, te istovremeno bilježi rast izvoza. Bolji
rezultati poslijedica su uspješnog četvrtog tromjesečja, kvalitetnog upravljanja troškovima, te
primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda financijskog izvještavanja (MRS) 19.
Kalinovica, 21. ožujka 2008. – VETERINA d.d. danas objavljuje rezultate poslovanja za 2007.
godinu. Tijekom godine, VETERINA Grupa zabilježila je ukupne prihode u iznosu od 199 milijuna kuna
uz blagi rast prihoda od 1,5%. Umjeren rast prihoda postignut je unatoč negativnim kretanjima koja
već duže karakteriziraju stočarsku proizvodnju. Prvenstveno se to odnosi na porast cijena baznih
sirovina zbog slabe žetve, te smanjenje stočnog fonda kao posljedica loše epizootiološke situacije. I
pored toga, uspješnost poslovanja četvrtog tromjesečja ističe se dvoznamenkastim rastom prihoda od
12%, odnosno 9% na usporedivoj osnovi. Krajem godine, prema preporuci ovlaštenog revizora,
VETERINA je primjenila MRS 19 u svom financijskom izvještavanju za povijesno i tekuće razdoblje. U
2007. godini dotična primjena uzrokovala je pozitivan utjecaj od 2 milijuna kuna kako na ostalim
prihodima tako i na operativnoj dobiti.
VETERINA uspješno nastavlja kao tržišni lider u Hrvatskoj s tržišnim udjelom iznad 50% i zadržava
godišnju razinu prodaje od oko 125 milijuna kuna unatoč smanjenju stočnog fonda i optimizaciji
proizvodnog portfelja. Na inozemnim tržištima zabilježen je blagi rast prodaje koja ukupno iznosi 65
milijuna kuna. Odličan rezultat ostvaren je na njemačkom tržištu, te se bilježi kontinuiran rast i na
tržištima Bosne i Hercegovine, Slovenije i Bjelorusije, dok su optimizacija proizvodnog portfelja i
kašnjenje u postupcima registracije uzrokovali pad prodaje na pojedinim izvoznim tržistima.
Tijekom godine, VETERINA je zabilježila bruto dobit od 78 milijuna kuna, gotovo u razini rezultata iz
2006. godine. Unatoč izvanrednim troškovima vezanim uz proces javne ponude VETERINE,
operativni troškovi zadržali su se na prošlogodišnjoj razini od 72 milijuna kuna odražavajući kvalitetno
upravljanje troškovima te daljnje unapređenje internih procesa. Ukupna operativna dobit iznosila je
gotovo 6 milijuna kuna, odnosno 4 milijuna kuna bez efekta primjene MRS 19, u skladu s najavljenim
očekivanjima. Neto dobit iznosila je 4 milijuna kuna, odnosno 2,06 kuna dobiti po dionici.
Neto priljev novca iz operativnog poslovanja iznosio je 13 milijuna kuna tijekom 2007. godine, dok je
neto odljev od investicijskih aktivnosti iznosio 9 milijuna kuna, a od financijskih aktivnosti 12 milijuna
kuna. Krajem razdoblja, VETERININA novčana sredstva iznosila su 19 milijuna kuna.
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S obzirom na strategiju rasta i jaki investicijski ciklus pred kompanijom, Uprava VETERINE predlaže
da se ne isplati dividenda za fiskalnu 2007. godinu. Uprava očekuje da će reinvestiranjem dobiti u
ostvarivanje strategije rasta stvoriti veću vrijednost za dioničare u budućnosti.
U 2008. godini, VETERINA očekuje i dalje održati razinu prodaje i poziciju tržišnog lidera u Hrvatskoj,
te predviđa rast na većini ciljanih regionalnih tržišta. Zahvaljujući nastavljanju s procesima
konsolidacije troškova, optimiziranja proizvodnog portfelja, unapređenja iskorištenosti kapaciteta, kao i
s usklađivanjem proizvodnje sa zahtjevima Dobre proizvođačke prakse, očekuje se značajno
povećanje profitabilnosti na usporedivoj osnovi.
Konsolidirana financijska izvješća VETERINE d.d. za 2007. godinu bit će dostupna u VETERINI i na
Zagrebačkoj Burzi.
Više informacija o VETERINI d.d.
VETERINA d.d. je lider na hrvatskom tržištu i jedan od vodećih proizvođača veterinarskih proizvoda u
regiji Istočne i Jugoistočne Europe. VETERINA se pozicionirala kao pouzdan i nezaobilazan partner
unutar veterinarske medicine i sustava poljoprivrede u zajedničkoj brizi za zaštitu zdravlja ljudi i
životinja te unapređenju poljoprivredne proizvodnje. VETERINA proizvodi kvalitetne biološke
proizvode, kemofarmaceutske proizvode i dodatke stočnoj hrani, a proizvodni asortiman još
upotpunjuju proizvodi za zaštitu bilja, insekticidi i rodenticidi. VETERINA proizvodi 160 proizvoda u
397 oblika, a o kvaliteti VETERININIH proizvoda svjedoče certifikati ISO 9001:2000, HACCP i ISO
14001:2004. Trajno opredjeljenje ka stalnom podizanju kvalitete poslovanja u VETERINI time dobiva
dodatnu potvrdu ispravnosti i dosljednosti.
Više informacija o VETERINI možete naći na www.veterina.hr.
Kontakti:

Vesna Rakeli Kršul, Direktor Financija, 01 33 88 605, vesna.rakeli-krsul@veterina.hr
Ana Bagarić, Direktor Korporativnih komunikacija, 01 33 88 603, ana.bagaric@veterina.hr

Ova objava sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja VETERINE, a koje se
mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost, kao što su "će biti", "planirano",
"očekivanja", "predviđanja" i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve
izjave spadaju i opisi novih proizvoda čije se uvođenje očekuje ili su ih kompanije VETERINE već
uvele, kao i očekivanje potražnje kupaca za tim proizvodima. Takve izjave odraz su trenutnih stavova
VETERINE o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i
pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća VETERINE
budu znatno drukčiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava
koje se odnose na budućnost.
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