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PODATKE O POSLOVANJU V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2004

Krka je v prvem trimesečju letošnjega leta prodala za rekordnih 28 milijard tolarjev izdelkov, s
čimer je za 36 odstotkov presegla lanskoletno prodajo v enakem obdobju in za 11 odstotkov
načrtovano prodajo. K izrednemu porastu prodaje v prvem trimesečju, ki je že sicer po prodaji eden
močnejših v letu, je v največji meri prispevalo lansiranje dveh izdelkov za zdravljenje bolezni srca
in žilja, to sta Tenox (amlodipin maleat) in Coryol (karvedilol), na trgih Zahodne Evrope, kjer se je
prodaja v primerjavi z letom 2003 več kot podvojila (indeks 228).
Največji delež prodaje predstavljajo zdravila na recept (81 %), z 12-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 istim obdobjem lani, in
sicer 48-odstotna, medtem ko je pri izdelkih za samozdravljenje zabeležena 16-odstotna rast.
Krka je v tem obdobju izvozila za 23,1 milijard SIT proizvodov, kar predstavlja skoraj 83 odstotkov
celotne prodaje. Največ smo prodali na trgih zahodne Evrope in čezmorskih tržiščih (25 %),
vzhodne (24 %) ter jugovzhodne Evrope (19 %), največjo rast prodaje pa beležimo v regiji Zahodna
Evropa in čezmorska tržišča, kjer smo v primerjavi z lanskim prvim trimesečjem prodali za 128
odstotkov več izdelkov, 44-odstotno rast pa smo dosegli na trgih vzhodne Evrope. V vseh regijah je
četrtletni plan dosežen, najbolj pa je presežen v regiji Vzhodna Evropa, kjer smo prodali 27
odstotkov več od načrtovanega.
Skladno z zastavljenimi cilji potekajo tudi investicije in naložbe doma in v tujini. Največja
investicija je gradnja novega obrata kemijske sinteze za proizvodnjo aktivnih farmacevtskih
učinkovin, ki jih vgrajujemo v lastne izdelke, nadaljujemo z opremljanjem nove tabletne tovarne
Notol, kjer v letošnjem letu želimo doseči 100-odstotno opremljenost, velik del naložb pa
predstavlja tudi prenova informacijskega sistema s projektom SAP, ki bo končan do konca leta
2004.
Krka je v prvem trimesečju ustvarila 4,2 milijarde tolarjev čistega poslovnega izida, kar je za dobro
polovico več kot v enakem lanskem obdobju.
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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)**

1-3/ 2004
27.951.312
4.168.136
4.184.944
4.725
28.378

1-3/ 2003 Indeks
20.559.762
136
2.642.585
158
2.658.492
157
3.002
157
25.888
110

* čisti dobiček, preračunan na letni nivo/celotno število izdanih delnic
** kapital na dan 31.3.2004/celotno število izdanih delnic

Z odličnimi poslovnimi rezultati prvega trimesečja Krka potrjuje svojo uspešnost v vseh petdesetih
letih obstoja. Natanko pred petdesetimi leti, 23. aprila 1954, je namreč Okrajni ljudski odbor v
Novem mestu izdal odločbo o ustanovitvi Farmacevtskega laboratorija Krka.

Uprava družbe
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