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1

UVODNA POJASNILA

Objava poročila za obdobje prvega četrtletja v letu 2010, ki vsebuje nerevidirane
računovodske izkaze družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva ulica 10, je v skladu
z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev v povezavi z 2. odstavkom 587. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov in s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske
borze d.d. ter druge veljavne zakonodaje.
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in
Slovenskimi računovodskimi standardi.
Nadzorni svet družbe je, nerevidirano poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d.
za obdobje prvih treh mesecev 2010, obravnaval na seji dne 27. maja 2010.
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2

POSLOVNO POROČILO
2.1

Pomembnejši poslovni dogodki

Konec predhodnega leta in začetek letošnjega leta se je vpliv gospodarske in
finančne krize, ki je bil v preostalih gospodarskih dejavnostih zelo izrazit že v letu
2009, začel čutiti tudi v dejavnosti zdravstva in posledično tudi na trgu prodaje zdravil
na debelo. Zavod za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) je v letošnjem
letu uvedel številne ukrepe, katerih skupni cilje je znižati pričakovani primanjkljaj v
proračunu, ki je namenjen zdravstvu. Hkrati pa se pojavljajo izrazite težnje k znižanju
ravni cen zdravil v Sloveniji, kar je po našem mnenju izrazito kratkoročen ukrep, saj
se dolgoročno lahko pojavijo težave z oskrbo z zdravili na območju Republike
Slovenije. Prodaja zdravil slovenskim bolnišnicam je v začetku leta beležila padec,
kar gre v večji meri pripisati nadaljevanju trenda neposrednega javljanja na
bolnišnične razpise in posledično tudi neposredne dobave zdravil s strani
proizvajalcev zdravil. Hkrati pa smo velikokrat priča cenovni vojni pri prijavi cen pri
bolnišničnih razpisih, kar dodatno negativno vpliva na raven cen zdravil, ki se
večinoma uporabljajo pri izvajanju bolnišničnih terapij.
Nižja kupna moč, ki je posledica zaostritve gospodarske situacije v letu 2010 kot
posledica finančne krize v letu 2009, negativno vpliva tudi na potrošnjo zdravil in
drugih izdelkov za samozdravljenje, ki so v prosti prodaji. Zgoraj navedeni dejavniki in
dejstvo, da se trend nižanja cen zdravil nadaljuje, negativno vplivajo na stopnjo rasti
prodaje, ki je v obdobju prvih treh mesecev 2010 najnižja v obdobju zadnjih pet let.
Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je v mesecu juniju leta 2009 pričela z gradnjo novega
skladiščno-distribucijskega centra v Ljubljani, ki naj bi bil končan konec leta 2010.
Obstoječi poslovni prostori v katerih trenutno posluje družba in obstoječa tehnologija
ne omogočata širjenja obsega poslovanja ter ne zagotavljata nemotene oskrbe
kupcev z zdravili in medicinsko tehničnimi pripomočki. Novi poslovni prostori in nova
tehnologija bodo pripomogli k boljši organizaciji in posledično optimalnejšemu
poslovanju ter nenazadnje k rasti obsega poslovanja. Ocenjena vrednost izgradnje
celotne investicije znaša približno 27 milijonov evrov. Družba plačuje svoje
obveznosti iz naslova gradnje po potrditvi opravljenih del s strani treh strokovnih
nadzornih inženirjev, ki so zadolženi za nadzor kakovostne izvedbe gradbeno
obrtniških del. Potrjena vrednost investicije na dan 31.3.2010 znaša 10.552.112,07
EUR.
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Znižanje čistega dobička pred obdavčitvijo je posledica dveh dejavnikov. Prvič,
družba gradnjo investicije financira izključno z lastnimi viri, kar je negativno vplivalo
na stanje danih posojil (depozitov) v obdobju prvih treh mesecev 2010. Drugič, zaradi
finančne krize v letu 2009, je bila ECB (Evropska centralna banka) primorana
agresivno nižati referenčno obrestno mero, kar je posledično znižalo tudi obrestne
mere, ki jih družba lahko realizira za dana posojila (depoziti).
10. februarja 2010 je preminil dolgoletni predsednik nadzornega sveta družbe gospod
Igor Jenko, ki je v družbi SALUS, Ljubljana, d.d. deloval od leta 1985 in sicer v
različnih organih vodenja družbe. S svojim trdim in dolgoletnim delom je vtisnil
neizbrisni pečat temeljem in razvoju družbe ter zarisal tudi jasne smernice delovanja
družbe v prihodnje. Uprava bo tudi v prihodnje pri sprejemanju svojih odločitev
stremela k dolgoletnem poslanstvu in vrednotam družbe, ki je v letu 2009 slavila
štiridesetletnico.

2.2

Uprava in nadzorni svet

Uprava deluje v enaki sestavi kot v letu 2009. Sestava nadzornega sveta družbe pa se je
zaradi smrti dolgoletnega predsednika nadzornega sveta g. Jenko Igorja spremenila.
Nadzorni svet tako od dne 10.2.2010 deluje v nepopolni sestavi. Naloge predsednika
nadzornega sveta je z dnem 12.2.2010 prevzel namestnik predsednika nadzornega sveta g.
Boris Šefman, o čemer je družba zainteresirano javnost obvestila istega dne.

2.3

Pridruţene druţbe

Konec leta družba Salus nima odvisnih družb, ima pa pridruženo družbo Nensi d.o.o.,
Ljubljana, v kateri ima družba 35% delež in vrednost naložbe v višini 17.500 EUR.

2.4

Dividenda

Znesek bruto dividende na kosovno delnico za leto 2009 je znašal 40 EUR. Znesek bruto
dividende za leto 2008 je znašal 40 EUR.

2.5

Lastne delnice

Družba je na dan 31.3.2010 imetnik 11.310 navadnih kosovnih delnic za namene iz prve
alineje prvega točke 247. člena ZGD. Lastne delnice predstavljajo 8,38 % kapitala.
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2.6

Pogojno povečevanje osnovnega kapitala

Uprava nima pooblastila za povečanje kapitala.

2.7

Obvladovanje tveganj v obdobju prvih treh mesecev 2010

Finančni inštrumenti, ki jih družba uporablja, so prejeta bančna posojila (ki so zgolj
prehodnega značaja), dani depoziti, večji del pa se družba financira iz kapitala. Družba ima
tudi druga finančna sredstva in obveznosti, kot so terjatve in obveznosti, ki izhajajo
neposredno iz poslovanja. Uprava družbe vsak mesec redno ocenjuje in ugotavlja
izpostavljenost posameznim tveganjem.
Družba ne uporablja izvedenih finančnih inštrumentov.

2.8

Ocena tveganj v nadaljevanju leta 2010

Zaostrene gospodarske razmere tako v svetu kot tudi v Sloveniji in posledično vedno nižji
prilivi, iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje, silijo Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije v nadaljnje zaostrovanje glede porabe in cen zdravil. Posledično
ocenjujemo, da bo trg prodaje zdravil na debelo stagniral in ne bo beležil bistvenih stopenj
rasti v nadaljevanju poslovnega leta.
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2.9

Bistveni dogodki po koncu obdobja prvih treh mesecev 2010

Dne 21.5.2010 je bil za predsednika nadzornega sveta na izredni seji nadzornega sveta
izvoljen g. Boris Šefman.
Na skupščini dne 22.5.2010 je bil izvoljen nov zunanji član nadzornega sveta družbe mag.
Bogomir Kos, ki mu je mandat pričel teči z dnem imenovanja.
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RAČUNOVODSKO POROČILO

3

3.1

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31.03.2010

V EUR
SREDSTVA
A.STALNA SREDSTVA
I.Neopredmetena dolgoročna sredstva
1.Dolgoročne premoženjske pravice
2.Dobro ime

31.3.2010
94.702.654
28.102.455
188.385
143.159
0

31.12.2009
89.108.157
25.108.604
200.532
154.926
0

45.226
0
23.387.625
10.829.469
5.348.939
5.480.530
710.482
477.248
11.370.426

45.606
0
20.383.938
10.938.393
5.348.939
5.589.454
759.094
515.166
8.171.285

11.370.426

8.171.285

4.518.435
3.272.447
780.883
2.491.564
1.245.988
1.245.988
8.010
8.010

4.516.803
3.270.815
761.751
2.509.064
1.245.988
1.245.988
7.331
7.331

66.326.487

63.704.694

15.162.366
1.410
0
15.160.956
0
29.049.869
0
0

14.191.837
1.193
0
14.190.644
0
35.492.548
0
0

29.049.869
29.049.869
20.694.522
18.035.111
2.659.411
1.419.730
273.712
49.043.975

35.492.548
35.492.548
13.397.397
13.077.956
319.441
622.912
294.859
46.890.235

3.Predujmi za neopredmetena sredstva
4.Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5.Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.Opredmetena osnovna sredstva
1.Zemljišča in zgradbe
a.Zemljišča
b.Zgradbe
2.Proizvajalne naprave in stroji
3.Druge naprave in oprema
4.Osnovna sredstva , ki se pridobivajo
a.Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih redstev
b.Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
III. Naloţbene nepremičnine
IV.Dolgoročne finančne naloţbe
1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
c.Druge delnice in deleži
č.Druge dolgoročne finančne naložbe
2.Dolgoročna posojila
b.Dolgoročna posojila drugim
V.Dolgoročne poslovne terjatve
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odloţene terjatve za davke
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I.Sredstva(skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1.Material
2.Nedokončana proizvodnja
3.Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III.Kratkoročne finančne naloţbe
1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
b. Druge delnice in deleži
c.Druge kratkoročne finančne naložbe
2.Kratkoročna posojila
b. Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3.Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE
AKTIVNI ZUNAJ BILANČNI KONTO
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V EUR
OBVEZNOSTI DO VIROV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1.Osnovni kapital
2.Nevpoklicani kapital
II.Kapitalske rezerve
III.Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne deleže
3.Lastne delnice in lastni poslovni deleži
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV.Preseţek iz prevrednotenja
V.Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE
1.Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2.Rezervacije za davčne obveznosti
3.Druge rezervacije
C .DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I.. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4.Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti

31.3.2010

31.12.2009

94.702.654
57.966.387
563.346
563.346
0
6.178.805
892.954
56.335
5.031.501
-5.031.501
0
836.619
288.898
48.133.037
1.909.347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

89.108.157
57.197.775
563.346
563.346
0
6.178.805
892.954
56.335
3.890.134
-3.890.134
0
836.619
287.266
43.035.870
6.239.534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

35.722.675

31.688.852

134.863
0
0
0
0
134.863
35.587.812
33.193.620

198.759
0
0
0
0
198.759
31.490.093
29.142.921

2.394.192
1.013.592
49.043.975

2.347.172
221.530
46.890.235

1.Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2.Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev.
3.Dolgoročne menične obveznosti
4.Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne menične obveznosti
4. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
5. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III.Kratkoročne poslovne obveznosti
2.Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3.Kratkoročne menične obveznosti
4.Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5.Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
PASIVNI ZUNAJ BILANČNI KONTI
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3.2

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2010
do 31.3.2010

V EUR
1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE

31.3.2010

31.3.2009

55.136.801

54.878.498

Prihodki od prodaje proizvodov in storitve na domačem trgu

299.367

228.422

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

241.837

269.958

54.247.817

54.336.024

347.780

44.094

51.262.182

51.030.631

51.262.182

51.030.631

3.KOSMAT POSLOVNI IZID

3.874.619

3.847.867

4. STROŠKI PRODAJANJA ( Z AMORTIZACIJO)

1.350.403

1.305.857

1.350.403

1.305.857

5. STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI (Z AMORTIZACIJO)

880.131

888.411

a. Stroški splošnih dejavnosti

880.131

888.411

b .Prevred.poslovni odhodki neopred..sred. in opred. osnovnih sredstev

0

0

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki obrat.sredstev
6. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalni poslovni
prihodki)

0

0

5.486

59

1.649.571

1.653.658

1.585

174.632

0

172.994

1.585

1.638

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL

252.916

454.454

b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

252.916

454.454

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV

5.436

56.104

c. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
10. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH
NALOŢB

5.436

56.104

0

0

11.FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI

0

0

b . Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

0

0

č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

0

0

12. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

161

1.129

b. Finančni odhodki iz obvez. do dobaviteljev in menič.obvez.

161

1.129

13. DRUGI PRIHODKI

0

19.347

14 .DRUGI ODHODKI

0

31

15. DAVEK IZ DOBIČKA

0

0

16. ODLOŢENI DAVKI

0

0

1.909.347

2.357.035

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
2. NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA
Nabavna vrednost prodanega blaga

Stroški prodajanja( z amortizacijo)

6a. DOBIČEK IZ POSLOVANJA
7. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŢEV
c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č. Finančni prihodki iz drugih naložb

17.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
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3.3

Nerevidiran izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od
1.1.2010 do 31.3.2010

V EUR
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Spremembe preseţka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Sprembe preseţka iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoloţljivih za
prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa

Drugi vseobsegajoči donos (2+3+4+5)
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja(1+6)

31.3.2010

31.3.2009

1.909.347

2.357.035

1.632

-20.582

0

0

1.632

-20.582

1.910.979

2.336.453
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3.4

3.4.1

Pojasnila k nerevidiranim računovodskim izkazom

Računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve, uporabljene za pripravo nerevidiranih četrtletnih računovodskih
izkazov za leto 2010 so enake kot usmeritve, uporabljene za pripravo letnega poročila za leto
2009.

3.4.2

Predstavitvena valuta

Postavke, vključene v računovodske izkaze, so izmerjene v valuti izvirnega gospodarskega
okolja, v katerem posluje družba, tako so računovodski izkazi predstavljeni v evrih, ki so
predstavitvena valuta družbe.

3.4.3

Sezonski vpliv medletnega delovanja

Sezonska nihanja bistveno ne vplivajo na poslovanje in prihodke družbe.

3.4.4

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Realizirani čisti prihodki od prodaje so v obdobju prvih treh mesecev 2010 znašali
55.136.801 EUR, kar, v primerjavi z obdobjem prvih treh mesecev 2009, predstavlja rast v
višini 0,47 %. Načrtovanega obsega prodaje rednim kupcem v obdobju prvih treh mesecev
2010 nismo dosegli. Za načrtovanim obsegom prodaje smo zaostali 1,83 %.

3.4.5

Kosmati poslovni izid, poslovni izid iz poslovanja in čisti poslovni
izid pred obdavčitvijo

Kosmati poslovni izid od prodaje v obdobju prvih treh mesecev 2010 znaša 3.874.619 EUR,
kar, v primerjavi z obdobjem prvih treh mesecev 2009, predstavlja rast v višini 0,69 %.

Poslovni izid iz poslovanja v obdobju prvih treh mesecev 2010 znaša 1.649.571 EUR, kar, v
primerjavi z obdobjem prvih treh mesecev 2009, predstavlja upad za 0,25 %.
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo obračunskega obdobja v obdobju prvih treh mesecih
2010 znaša 1.909.347 EUR, kar, v primerjavi z obdobjem prvih treh mesecev 2009,
predstavlja upad za 19,00 %. Nižji čisti poslovni izid pred obdavčitvijo je posledica nižjih
prihodkov iz financiranja, ker je družba do sedaj investicijo v teku financirala izključno z
lastnimi viri.

3.4.6

Dobiček na delnico (čisti poslovni izid pred obdavčitvijo / št. vseh
delnic)

Čisti dobiček pred obdavčitvijo na delnico je v obdobju prvih treh mesecev 2010 znašal 14,14
EUR in se je zmanjšal glede na obdobje prvih treh mesecev 2009 za 19,00 %.

3.4.7

Knjigovodska vrednost delnice (Kapital / št. uveljavljajočih delnic)

Na dan 31. 3. 2010 znaša knjigovodska vrednost celotnega kapitala družbe 57.966.387
EUR, število uveljavljajočih delnic pa je 123.690. Tako knjigovodska vrednost delnice na ta
dan znaša 468,64 EUR in se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 povečala za 3,42
%.

3.4.8

Davek od dohodka

Družba med letom ne izračunava obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb. Tako je čisti
poslovni izid, v nerevidiranih izkazih poslovanja družbe, izračunan pred obdavčitvijo.

3.4.9

Posli s povezanimi osebami

Družba ne opravlja poslov s povezanimi pravnimi osebami.
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE

Uprava potrjuje nerevidirane računovodske izkaze za obdobje prvih treh mesecev 2010,
končano na dan 31. marec 2010, in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k
računovodskim izkazom.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in
dobrega gospodarjenja in da nerevidirano devetmesečno poročilo predstavlja resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja v obdobju prvih
treh mesecev 2010.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov
za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj
s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z
veljavno zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi.

Datum: 26. maj 2010
Direktor d.d.
Miha Lavrič, mag. farm.
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