Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d.,
Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja

POMEMBNEJŠE PODATKE O POSLOVANJU V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2005
Prodaja
Krka, d. d., Novo mesto je v obdobju od januarja do konca marca letošnjega leta prodala za 30,6 milijarde
SIT izdelkov, s čimer je za 10 % presegla lanskoletno prodajo v enakem obdobju in tako dosegla 28 %
načrtovane prodaje tega leta.
Največji delež prodaje družbe predstavljajo zdravila na recept (81 %), s 13-odstotnim deležem jim sledijo
izdelki za samozdravljenje, preostanek pa predstavljajo veterinarski (4 %) in kozmetični (2 %) izdelki.
Največja rast v primerjavi z enakim obdobjem lani je zabeležena pri izdelkih za samozdravljenje, in sicer 22odstotna, prodaja zdravil na recept je porasla za 9 %, prodaja veterinarskih izdelkov pa za 21 %.V
absolutnem znesku se je najbolj povečala prodaja zdravil na recept, in sicer za 2 milijardi tolarjev. Prodaja
vseh skupin izdelkov, razen kozmetičnih, presega načrte za omenjeno obdobje.
Družba Krka je v tem obdobju izvozila za 25,9 milijarde SIT izdelkov, kar predstavlja 85 % celotne prodaje.
Največ smo prodali na tržiščih vzhodne Evrope (delež v celotni prodaji je 28 %), srednje Evrope (24 %) in
jugovzhodne Evrope (19 %). Največjo rast prodaje beležimo v regiji Srednja Evropa, kjer smo v primerjavi z
enakim obdobjem preteklega leta prodali za 51 % več izdelkov. Na tržiščih vzhodne Evrope pa smo dosegli
43-odstotno rast. Četrtletne načrte prodaje smo presegli v regijah Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa in
Srednja Evropa.

Podatki o poslovanju s kazalniki
Družba Krka je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 4,7 milijarde SIT čistega poslovnega izida, kar
je za 13 % več kot v enakem lanskem obdobju.
1-3/ 2005

1-3/ 2004

Indeks

30.620.702

27.974.715

110

Poslovni izid iz poslovanja

6.895.867

6.036.564

114

Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (v tisoč SIT)

4.717.595

4.168.136

113

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (v tisoč SIT)

4.725.461

4.184.944

113

103.277.160

94.432.666

109

54.736.778

57.089.275

96

111.303.577

100.531.296

111

Dolgoročne rezervacije (v tisoč SIT)

12.024.702

13.332.958

90

Dolgoročne obveznosti (v tisoč SIT)

13.517.522

14.212.159

95

Kratkoročne obveznosti ( v tisoč SIT)

20.026.900

22.293.872

89

Čisti prihodki od prodaje (v tisoč SIT)

Stalna sredstva (v tisoč SIT)
Gibljiva sredstva (v tisoč SIT)
Kapital (v tisoč SIT)

1-3/ 2005

1-3/ 2004

Indeks

Donosnost prihodkov (v %)

15,3

14,6

105

Donosnost kapitala (v %)*

17,3

17,0

102

Donosnost sredstev (v %)*

12,2

11,3

108

5.336

4.725

113

31.419

28.378

111

Čisti dobiček na delnico (v SIT)*
Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)**

* pri izračunu kazalnikov je upoštevan čisti dobiček, preračunan na letni nivo, ter celotno število izdanih
delnic
** kapital na dan 31. 3. 2005 / celotno število izdanih delnic
Vlaganja doma in v tujini potekajo skladno z zastavljenimi cilji. Največja naložba je gradnja novega obrata
kemijske sinteze za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo predvidoma končan jeseni 2006, medtem ko
je naložba v proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem v zaključni fazi. Na vsej
pomembnejših področjih poslovanja družbe pa smo 2. januarja letošnjega leta uvedli nov informacijski
sistem SAP.
V družbi Krka smo v letošnjem marcu prejeli tožbo, ki sta jo zoper družbo vložili ameriški družbi Warner
Lambert Company LLC in Pfizer H.C.P. Corporation zaradi domnevne kršitve dveh patentov, ki ščitita
postopek za proizvodnjo dveh oblik učinkovine atorvastatin. Družba Krka ocenjuje tožbo kot neutemeljeno,
kar bo dokazala na sodišču.
Nadzorni svet družbe Krka je na svoji redni seji 29. marca 2005 imenoval Zvezdano Bajc za članico uprave
družbe. Njen mandat bo trajal do konca leta 2009. V upravi bo zadolžena za ekonomsko-finančni del
poslovanja družbe ter za sodelovanje s svetom delavcev in sindikatoma, še naprej pa bo kot direktorica
vodila Sektor za ekonomiko in informatiko.
V družbi Krka smo v drugi polovici aprila 2005 organizirali predstavitvena srečanja v tujini (t. i. "investor
roadshow"). V finančnih centrih zahodne Evrope so imeli predstavniki Krke predstavitvene sestanke z
upravljavci investicijskih skladov in ostalimi potencialnimi vlagatelji.
Novo mesto, 28. april 2005

Krka, d. d., Novo mesto
Uprava

