Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s
Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana objavlja

PODATKE O POSLOVANJU V OBDOBJU
JANUAR – SEPTEMBER 2004
Krka, d.d., Novo mesto
Krka je v obdobju od januarja do konca septembra letošnjega leta prodala za 74,7 milijard tolarjev
izdelkov, s čimer je za 17 odstotkov presegla lanskoletno prodajo v enakem obdobju in za 7
odstotkov načrtovano prodajo za prvih devet mesecev letošnjega leta.
Največji delež prodaje predstavljajo zdravila na recept (83%), z 10-odstotnim deležem jim sledijo
izdelki za samozdravljenje, preostanek pa predstavljajo veterinarski (4%) in kozmetični (3%)
izdelki. Pri zdravilih na recept je zabeležena tudi največja rast v primerjavi z enakim obdobjem lani,
in sicer 23-odstotna, medtem ko je pri izdelkih za samozdravljenje zabeležena 3-odstotna rast.
Prodaja vseh proizvodov, razen kozmetičnih izdelkov, dosega oziroma presega devetmesečni plan.
Krka je v tem obdobju izvozila za 60,7 milijard SIT proizvodov, kar predstavlja več kot 81
odstotkov celotne prodaje. Največ smo prodali na trgih zahodne Evrope in čezmorskih tržiščih
(24%), trgih vzhodne Evrope (23%) ter v Sloveniji (19%), največjo rast prodaje pa beležimo v regiji
Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, kjer smo v primerjavi z lanskim enakim obdobjem prodali za
69 odstotkov več izdelkov, na trgih vzhodne Evrope pa smo dosegli 17-odstotno rast. V vseh regijah
je devetmesečni plan dosežen, najbolj pa je presežen v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča,
kjer smo prodali 18 odstotkov več od načrtovanega.
Doseženi čisti poslovni izid v višini 10,6 milijarde tolarjev je za četrtino večji kot v enakem
lanskem obdobju. Glede na dejstvo, da je tretje četrtletje po dinamiki najslabše, je doseženi rezultat
skladen s predvidevanji.
Donosnost prihodkov se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala iz 12,9% na 13,7%,
donosnost kapitala iz 12,4% na 14,2% in donosnost sredstev iz 8,5% na 9,6%.
Sredstva družbe so konec obdobja znašala 149 milijard tolarjev in so se od začetka leta povečala za
3 odstotke. Pri tem je pomembno, da gre le za povečanje stalnih sredstev zaradi novih investicij,
medtem ko so se gibljiva sredstva znižala – zaloge za 14 odstotkov in terjatve za 7 odstotkov.
Znižanje zalog je predvsem posledica velike prodaje na trgih zahodne Evrope v prvem polletju, ko
je Krka na teh trgih lansirala dva nova izdelka.
Stanje dolgoročnih rezervacij je ostalo nespremenjeno, med finančnimi in poslovnimi obveznostmi,
ki so v primerjavi s stanjem na začetku leta manjše za 2 odstotka, pa je prišlo do bistvene
spremembe v strukturi – zaradi najetja dolgoročnih posojil se je delež kratkoročnih obveznosti iz 20
zmanjšal na 11 odstotkov.
Družba je v devetmesečnem obdobju za investicije namenila 11 milijard tolarjev, predvsem v
Sloveniji. Število zaposlenih (3.644 konec obdobja) se je od začetka leta povečalo za 116, izključno
zaradi zaposlovanja v predstavništvih v tujini.
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Čisti prihodki od prodaje (v tisoč SIT)
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (v tisoč SIT)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (v tisoč SIT)
Čisti dobiček na delnico (v SIT)*
Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)**

1-9/ 2004
74.679.735
10.383.395
10.588.856
3.985
29.026

1-9/ 2003 Indeks
63.935.951
117
8.416.213
123
8.484.547
125
3.193
125
26.481
110

* čisti dobiček, preračunan na letni nivo/celotno število izdanih delnic
** kapital na dan 30.9.2004/celotno število izdanih delnic
Skupina Krka
Prodaja skupine Krka je v devetmesečnem obdobju znašala 84 milijard tolarjev, kar je za 12
odstotkov več od prodaje obvladujoče družbe. Na večjo prodajo skupine vpliva predvsem prodaja
odvisne družbe Krka Zdravilišča d.o.o. in podjetja na Poljskem, ki proizvaja in trži tudi lastne
izdelke. Prodaja po regijah je dosegla skoraj idealno strukturo, saj imajo Slovenija, Vzhodna Evropa
ter Zahodna Evropa in čezmorska tržišča vsaka 21-odstoten delež, Jugovzhodna in Srednja Evropa
pa 19-odstoten in 18-odstoten delež v prodaji. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je prodaja
skupine večja za 23 odstotkov ali 16 milijard tolarjev.
Doseženi čisti poslovni izid skupine v višini 11 milijarde tolarjev je za 4 odstotke večji od čistega
izida obvladujoče družbe, zaradi vpliva vmesnega dobička v zalogah odvisnih družb.
Kazalniki poslovanja – donosnost prihodkov 12,8%, donosnost kapitala 14,9% in donosnost
sredstev 9,9% so nad planiranimi.
Sredstva skupine so se od začetka leta povečala za tri odstotke in znašajo 151 milijard tolarjev, od
tega sta dve tretjini stalnih in tretjina gibljivih sredstev. Tudi v skupini Krka je prišlo le do
povečanja stalnih sredstev, medtem ko so se gibljiva sredstva, tako zaloge kot terjatve, znižala. Ker
večji del finančnih in poslovnih obveznosti skupine predstavljajo obveznosti obvladujoče družbe, se
je tudi v skupini povečal delež dolgoročnih obveznosti na račun zmanjšanja kratkoročnih.
V odvisnih družbah so večje investicije potekale le v proizvodno-distribucijskih centrih na
Hrvaškem in v Ruski federaciji.
Število zaposlenih je konec obdobja doseglo 4.750 in se je v primerjavi s stanjem na začetku leta
povečalo za 5 odstotkov. V Sloveniji je bilo 3.553 zaposlenih ali 75 odstotkov, v tujini pa 1.197 ali
25 odstotkov.
Rezultate poslovanja družbe Krka, d.d, Novo mesto in skupine Krka v obdobju januar – september
2004 je na svoji seji dne 25. novembra 2004 obravnaval nadzorni svet družbe in jih ocenil kot
dobre.
Uprava družbe
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