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Od vypuknutia pandémie vyhlásila 
skupina Krone na strediskách 
spoločnosti 25 očkovacích 
kampaní, bolo podaných viac 
než 8 300 dávok vakcíny. 
Okolo 50 percent očkovacích 
dávok bolo naočkovaných 
zamestnancom skupiny Krone, 
zvyšných 50 percent bolo 
použitých na očkovanie rodinných 
príslušníkov alebo poskytnutých 
pre zamestnancov spoločností 
sídliacich v okolí.
 
„Pokiaľ spočítame iba materiálové náklady, 
napr. pravidelné rýchle testy, rúška, dezinfekč-
né prostriedky, zriaďovanie očkovacích cen-
tier apod., potom samotné tieto položky dosa-
hujú hodnoty približne 2 miliónov EUR. Okrem 
toho sú tu samozrejme aj personálne náklady, 
ktoré vznikli v súvislosti s témami reorganizá-
cie a prevencie pandémie. Tieto nepriame ná-
klady, ako je preplánovanie výroby z dôvodu 
karanténnych opatrení alebo zastavenie výro-
by, dosahujú približne 8 miliónov EUR. Spočí-
tané a podčiarknuté, Corona si v skupine Krone 
za posledných 22 mesiacov vynútila náklady 
vo výške takmer 10 miliónov EUR. Predovšet-
kým v takejto situácii sme vďační za celkovo 
úspešný obchodný rok“, hovorí Bernard Krone, 
predseda dozornej rady Bernard Krone Holding 
SE & Co. KG.

11,1 % nárast v segmente 
poľnohospodárskej techniky
Napriek konzistentne ťažkému tržnému pro-

strediu, vygenerovala skupina Krone vo f i-
nančnom roku 2020/2021 (01. 08. 2020–
31. 07. 2021) tržby vo výške 2,2 miliardy EUR, 
čo je výsledok prevyšujúci úroveň predošlého 
roku (1,9 miliardy EUR).
Podiel exportu na tržbách je 75 % a 25 % tržieb 
bolo dosiahnutých v Nemecku.
V divízii úžitkových vozov spoločnosť vygene-
rovala tržby vo výške 1 374,0 mil. EUR, to zod-
povedá nárastu o 17,8 % v porovnaní s predo-
šlým rokom (1 166,2 mil. EUR).
Krone dokázalo znova rásť tiež v segmente 
poľnohospodárskej techniky. Vďaka nárastu 
o 11,1 % dosiahli tržby 813,5 mil. EUR (predo-
šlý rok 731,9 mil. EUR).
Konsolidovaný zisk koncernu pred zdanením 
za hospodársky rok 2020/2021 vzrástol zo 
42,0 mil. EUR na 95,9 mil. EUR. Návratnosť 
tržieb pred zdanením skupiny bola 4,4 % (pre-
došlý rok 2,2 %).
 
Zamestnanci
V minulom obchodnom roku zamestnávala 
skupina Krone celkovo 5 438 ľudí (predošlý 
rok 5 375) vo viac než 15 krajinách. Do počtu 
sa radí priemerne 266 stážistov (predošlý rok 
293). Divízia Úžitkové vozy mala po celom sve-
te 2 924 zamestnancov (predošlý rok 2 948). 
V poľnohospodárskej divízii to bolo 2 195 osôb 
(predošlý rok 2 163) a v holdingu 319 (predošlý 
rok 264).

Výskum a vývoj
V uplynulom hospodárskom roku spoločnosť 
Krone opäť investovala značné čiastky do vý-
skumu a vývoja, pričom rozšírila portfólio 
v oboch obchodných oblastiach.
V sektore poľnohospodárskej techniky bol 
predstavený napríklad nový všestranný pre-
pravný voz GX, ďalej ťahaná balička EasyWrapT 

a nové jednorotorové zhrabovače.
Spoločnosť Krone navyše rozšírila svoj rad 
strojov a návesov o ďalšie digitálne služby, 
ktoré si zákazníci môžu v prípade potreby nain-
štalovať. Napríklad v sektore poľnohospodár-
skej techniky to zahŕňa neustále rozširovanie 
ponuky zákazníckeho portálu mykrone.green, 
v segmente úžitkových vozov sa Krone zame-
ralo predovšetkým na oblasť servisu a okrem 
vlastnej značky náhradných dielov ‚Krone Trus-
ted‘ bola predstavená tiež novinka ‚Krone 360° 
Trailer Service‘.
Bernard Krone má radosť z úspešného rozvo-
ja spoločnosti. „Najmä na pozadí pandémie 
a s ňou spojených neistôt, je dosiahnutý obrat 
vo výške 2,2 miliardy EUR pozoruhodný. Predo-
všetkým by som chcel poďakovať týmom Krone 
na všetkých úrovniach, ktoré aj v dobách Coro-
ny vždy konali flexibilne, disciplinovane a uká-
zali nám, že sú spoločnosti Krone extrémne lo-
jálni. Dokázali sme sa znova postaviť do úlohy 
inovatívneho výrobcu a upevniť svoje podiely 
na trhu v oboch obchodných oblastiach. Jed-
ným zo stavebných kameňov nášho úspechu je 
bezosporu úzky vzťah so zákazníkmi, o ktorý 
sme sa usilovali aj počas pandémie – aj keď no-
vými formami a kanálmi. Túto stratégiu bude-
me dôsledne uplatňovať aj v aktuálnom hospo-
dárskom roku, a preto verím, že sa nám podarí 
ďalej zvyšovať naše tržby. V neposlednom rade 
nám Corona veľmi jasne ukázala, že oblasti 
poľnohospodárstva a dopravy sú pre fungujúcu 
spoločnosť jednoducho nenahraditeľné.“
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Napriek pandémii. Krone zvyšuje obrat 
na 2,2 miliardy Euro

Bernard Krone, predseda dozornej rady holdingu 
Krone má radosť z vývoja skupiny Krone.

Skupina Krone zvyšuje obrat na 2,2 miliardy Euro.


