
 

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) objavlja 

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDRANIM NEKONSOLIDIRANIM
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2004

Prodaja

V letu 2004 je delniška družba Krka poslovala skladno z načrti in strateškimi usmeritvami. Prodaja
v višini 98,1 milijarde SIT je v primerjavi s preteklim letom večja za 15 odstotkov, v primerjavi z
načrtovano  prodajo  pa  za  2  odstotka.  K  velikemu  porastu  prodaje  v  letošnjem  letu  je  največ
prispevalo lansiranje dveh izdelkov za zdravljenje bolezni srca in žilja, to sta Tenox (amlodipin
maleat) in Coryol (karvedilol), in sicer na trgih zahodne Evrope. V primerjavi z letom 2003 smo v
zabeležili rast v vseh regijah, največjo, 57-odstotno, v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča.
Dvoštevilčno rast smo dosegli še na trgih Vzhodne Evrope. Na trgih izven Slovenije smo prodali za
79,6 milijarde SIT izdelkov, kar predstavlja 81 odstotkov skupne prodaje.

Največjo rast znotraj posameznih regij smo ustvarili na trgih zahodne Evrope, kjer smo prodali za
68 odstotkov več kot leto prej oz. za 18,7 milijarde SIT izdelkov. To je tudi razlog, da je regija
Zahodna  Evropa  in  čezmorska  tržišča  postala  z  22-odstotnim  deležem  v  skupni  prodaji  druga
najpomembnejša regija. Več (četrtino celotne prodaje) prodamo le v regiji Vzhodna Evropa, znotraj
katere ostaja daleč največji trg Ruska federacija. V tej državi smo v lani prodali za 12 odstotkov več
kot leto pred tem.  Največji  posamični trg ostaja z 18,5 milijarde SIT vredno prodajo Slovenija,
katere  delež  v  celotni  prodaji  je  19-odstoten.  Regiji  Jugovzhodna  Evropa  in  Srednja  Evropa
predstavljata vsaka po 17 odstotkov celotne prodaje.

V celotni strukturi prodaje predstavljajo več kot 93 odstotkov izdelki za humano uporabo, kamor
uvrščamo zdravila na recept (81,5 odstotkov celotne prodaje) in izdelke za samozdravljenje (11,6
odstotkov). Veterinarski izdelki predstavljajo 4-odstotni, kozmetični izdelki pa 3-odstotni delež. V
primerjavi z letom 2003 smo največjo rast prodaje zabeležili pri zdravilih na recept (19 odstotkov).

Podatki o poslovanju s kazalniki

Nerevidirani čisti poslovni izid leta 2004 je dosegel planirano vrednost in znaša 14.041 milijonov
SIT. V primerjavi z letom 2003 je večji  za 27 odstotkov, v rezultatu pa je upoštevana odprava
rezervacij za tožbo v zvezi z enalaprilom, ki se je v preteklem letu končala v Krkino korist. Obenem
so bile oblikovane dodatne rezervacije za ostale tožbe, ki so še v teku. Delež čistega poslovnega
izida v prihodkih je 13,2 odstotkov, donosnost kapitala 13,8 odstotkov in donosnost sredstev 9,5
odstotkov. Vsi omenjeni kazalci so v skladu z začrtanimi strateškimi usmeritvami družbe in so v
primerjavi z letom 2003 narasli.

Sredstva družbe so konec lanskega leta znašala 151 milijard SIT in so se v letu dni povečala za 5
odstotkov. Zaradi novih investicij so se stalna sredstva povečala za 13 odstotkov, gibljiva sredstva
pa so zaradi zmanjšanja zalog in terjatev nižja za 10 odstotkov. V primerjavi s stanjem ob koncu
leta 2003 se je med finančnimi in poslovnimi obveznostmi občutno spremenila struktura, saj je

- 1 -



 

družba  namesto  kratkoročnih  posojil  najemala  dolgoročna,  zato  se  je  bistveno  povečal  delež
dolgoročnih obveznosti (iz 3,1 na 9,1 odstotka) in hkrati zmanjšal delež kratkoročnih (iz 19,8 na
11,3 odstotka), predvsem finančnih obveznosti. 

Skladno z določili ZGD o uporabi čistega dobička je uprava družbe namenila 500 milijonov SIT
čistega dobička leta 2003 za oblikovanje statutarnih rezerv in 4.500 milijonov SIT za oblikovanje
drugih rezerv iz dobička. Nerevidirani bilančni dobiček družbe za leto 2004 znaša 16.500 milijonov
SIT. Dokončen predlog višine bilančnega dobička bo oblikovan na podlagi obravnave in potrditve
letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe.

Razvoj in raziskave

Na področju razvoja in raziskav smo z uvajanjem novih izdelkov tudi v letu 2004 nadaljevali  z
uresničevanjem  svoje  usmeritve  inovativnega  generičnega  proizvajalca  farmacevtskih  izdelkov.
Harmonizacija regulatornih zahtev z zakonodajo Evropske unije na trgih srednje in vzhodne Evrope
je narekovala čim hitrejše zaključevanje registracijskih postopkov in kreativnost pri postavljanju
novih  registracijskih  strategij.  Tako  smo  v  minulem  letu  na  tradicionalnih  trgih  pridobili  365
registracij v 576 oblikah, v državah Zahodne Evrope pa še 39 registracij. Razvojne prednosti Krke,
ki se kažejo v obvladovanju izdelka v celoti, to je od učinkovine, formulacij do dokumentacije in
vodenja  registracijskih  postopkov,  dokazujejo  tudi  nosilna  zdravila  na  recept,  ki  so  v  glavnem
vertikalno integrirana.

Investicije in naložbe

Družba  je  v  letu  2004  namenila  za  investicije  in  naložbe  19  milijard  SIT  sredstev  in  tako
nadaljevala obsežno investicijsko dejavnost prejšnjega leta. Kar 71 odstotkov vseh investicij družbe
je bilo vloženih v proizvodnjo končnih izdelkov in proizvodnjo surovin. V preteklem letu je Krka
za investicije in naložbe namenila 19,4 odstotka čistih prihodkov od prodaje. 

V  letu  2004  smo  pričeli  z  izgradnjo  novega  obrata  za  proizvodnjo  aktivnih  farmacevtskih
učinkovin, imenovanega Sinteza 4, ki se uvršča med največje naložbe v zgodovini Krke. V njem bo
potekala proizvodnja aktivnih farmacevtskih učinkovin za izdelke, ki bodo v naslednjih letih naš
najperspektivnejši prodajni program. V minulem letu smo zaključili obnovo obrata sterilnih solucij,
nadaljevali pa smo tudi z opremljanjem obrata za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik Notol.
Vanj  smo vgradili  tehnološko opremo, s  katero bomo brez  pilotnega dela dosegli  100-odstotno
opremljenost obrata. 

V  letu  2004  je  v  okviru  projekta  SAP  potekala  intenzivna  prenova  Krkinega  informacijskega
sistema.  Največja  prednost  novega  sistema,  ki  je  bil  v  začetku  letošnjega  leta  že  vpeljan,  je
integracija poslovnih funkcij,  ki omogoča transparentnost in sledljivost poslovanja, boljši  pretok
informacij,  optimizacijo  poslovnih  procesov  in  posledično  zniževanje  stroškov  poslovanja,
zmanjševanje napak v poslovanju ter enostavnejše vzdrževanje sistema. 
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Podatki o delnici in lastniški strukturi

Enotni tečaj delnice družbe, ki kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, je na dan 30. 12.
2004 dosegel 84.482 SIT in je bil od knjigovodske vrednosti, ki je znašala 30.055 SIT, višji za 181
odstotkov. Čisti  dobiček na delnico je v letu 2004 znašal 3.963 SIT. Pri  izračunu kazalnikov je
upoštevano celotno število izdanih delnic družbe.

V letu 2004 smo zaznali le manjše spremembe v lastniški strukturi Krkinih delnic. Delež domačih
fizičnih oseb se je povečal s 36,9 na 39,9 odstotka, delež tujcev se je povečal z 2,6 na 2,8 odstotka.
Delež Kapitalske družbe in njenih skladov je ostal praktično nespremenjen (z 10 je narasel na 10,1
odstotek).  Deleža  investicijskih  družb in  skladov sta padla z  18 na 16,3 odstotka,  delež  ostalih
slovenskih  pravnih  oseb,  kamor  sodijo  ostale  finančne  družbe  (banke,  zavarovalnice)  in  ostale
gospodarske družbe, pa se je zmanjšal s 13,5 na 11,9 odstotka. Število Krkinih delničarjev se je
povečalo znotraj vseh navedenih skupin, le pri številu tujih delničarjev se je s 391 zmanjšalo na 320
delničarjev. 

Ostali pomembnejši podatki o poslovanju in načrti 

Na mestu predsednika uprave je Miloša Kovačiča s 1. januarjem 2005 zamenjal Jože Colarič, ki ga
je v juliju 2004 imenoval nadzorni svet.

Med pomembnejšimi  dogodki  leta  2004 je tudi  sodba v korist  Krke,  ki  jo  je sprejelo Vrhovno
sodišče Republike Slovenije v gospodarskem sporu med tožečo stranko Merck & Co., Inc. in toženo
stranko Krka, d. d., Novo mesto zaradi domnevne kršitve patenta za proizvodnjo zdravila enalapril. 

Krka je v lanskem letu praznovala 50 – letnico svojega obstoja.

Dobri  poslovni  rezultati  v  letu  2004 so temelj  optimističnemu  načrtu  poslovanja za  leto  2005.
Predvidevamo  14-odstotno  rast  prodaje.  Največja,  23-odstotna  rast,  je  predvidena  v  regijah
Jugovzhodna Evropa in Vzhodna Evropa. Slednja bo v letošnjem letu prispevala k celotni prodaji
največji delež, ki naj bi predvidoma znašal 24 odstotkov. Najpomembnejša investicija v letošnjem
letu bo nadaljevanje vlaganj v dela na obratu Sinteze 4, katere cilj je zagotovitev lastnih kapacitet za
proizvodnjo  generičnih  aktivnih  farmacevtskih  učinkovin  najbolj  prodajanih  zdravil.  Poskusni
zagoni in validacije objektov so predvideni za leto 2006. 

Nerevidirane letne računovodske izkaze Krke, d. d., Novo mesto je na svoji redni seji 24. februarja
2005 obravnaval nadzorni svet.

Pomembnejše  spremembe  podatkov,  vsebovanih  v  prospektu  za  borzno  kotacijo,  družba  sproti
objavlja  na  sistemu  elektronskega  obveščanja  Ljubljanske  borze  SEOnet.  Dostop  do  objave  je
omogočen tudi preko uradnih spletnih strani Krke (www.krka.si), in sicer neomejeno od datuma
objave tega obvestila naprej.

Novo mesto, februar 2005 Krka, d. d., Novo mesto
Uprava
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