SPOROČILO ZA JAVNOST

Krka predstavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2014
Novo mesto, 24. julij 2014 – Na današnji novinarski konferenci je uprava delniške družbe Krka
predstavila poslovne rezultate skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2014, ki jih je
na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka so v prvem polletju prodali za
599,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 0,4 % več kot v enakem lanskem obdobju,
doseženi dobiček skupine pa znaša 106,6 milijona EUR (6-odstotna rast). Družba Krka je dosegla
prodajo v višini 582,6 milijona EUR (0,8-odstotni padec) in ustvarila 98,8 milijona EUR dobička
(6-odstotna rast).
Prodaja
Prodaja skupine Krka je v prvem polletju 2014 znašala 599,4 milijona EUR, kar je 2,3 milijona EUR oziroma
0,4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja na trgih zunaj Slovenije predstavlja 94 % celotne prodaje
skupine in je glede na primerljivo lansko obdobje večja za 7,1 milijona EUR oziroma za 1,3 %.
Prodaja družbe Krka znaša 582,6 milijona EUR in je od primerljive lanske prodaje manjša za 4,9 milijona EUR
oziroma za 0,8 %.
Prodaja skupine Krka po regijah
Vodilna prodajna regija skupine Krka je bila s prodajo v višini 220,8 milijona EUR in 36,8-odstotnim deležem
v skupni prodaji regija Vzhodna Evropa. V tej regiji se je prodaja glede na enako lansko obdobje povečala za
9,6 milijona EUR oziroma za 5 %. V Ukrajini, enem od ključnih Krkinih trgov v tej regiji, doslej niso beležili izrazitih
problemov pri nastopu na trgu. Druga po velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s prodajo v višini
130,2 milijona EUR (3-odstotno zmanjšanje) in 21,7-odstotnim deležem v prodaji skupine. V regiji Zahodna
Evropa, ki ima v skupni prodaji skupine Krka 20,4-odstotni delež, so prodali za 122,3 milijona EUR izdelkov
(3-odstotno zmanjšanje).
Največja relativna rast, 11-odstotna, je bila v regiji Jugovzhodna Evropa, kjer je prodaja dosegla vrednost
75,3 milijona EUR, kar predstavlja 12,6 % celotne prodaje skupine Krka. Na domačem trgu so ob 11-odstotnem
padcu dosegli 38,4 milijona EUR prodaje. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 6,4-odstotni delež.
V novoustanovljeni regiji Čezmorska tržišča so prodali za 12,3 milijona EUR izdelkov (2,1-odstotni delež).
Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 502,1 milijona EUR zdravil na recept, kar je dober odstotek več kot v enakem obdobju
lanskega leta. Zdravila na recept predstavljajo 83,8 % prodaje skupine Krka. Njihova prodaja se je povečala
v regiji Jugovzhodna Evropa (13-odstotna rast) in regiji Vzhodna Evropa (8-odstotna rast).
Med večjimi trgi se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem najbolj povečala
v Romuniji (37-odstotna rast), Nemčiji (26-odstotna rast), Ruski federaciji (9-odstotna rast) in na Poljskem
(4-odstotna rast).
Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo Atoris (atorvastatin), Lorista (losartan), Enap
(enalapril), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), Zyllt (klopidogrel), Emanera (esomeprazol), Roswera
(rosuvastatin), Valsacor (valsartan) in Karbis (kandesartan). Zdravila se na posameznih trgih pojavljajo
pod različnimi blagovnimi znamkami.
Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 9 %, so ustvarili
58,8 milijona EUR prodaje (9,8-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov so ob 3-odstotni rasti prodali za
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22,7 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 3,8-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala
14,4 milijona EUR, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala
1,4 milijona EUR (0,2-odstotni delež).

Rezultati poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 125,7 milijona EUR je bil 5 % manjši kot v primerljivem lanskem
obdobju. Dobiček pred davkom je znašal 124,3 milijona EUR in je bil od primerljivega lanskega dobička 6 % večji.
Tako dobiček skupine Krka v prvem polletju 2014 v višini 106,6 milijona EUR kot dobiček družbe Krka v višini
98,8 milijona EUR sta bila od primerljivih lanskih večja za 6 %.
Delež dobička v prodaji skupine Krka v prvem polletju 2014 je znašal 17,8 % (družbe Krka 17,0 %), delež dobička
iz poslovanja v prodaji 21,0 % (družbe Krka 19,6 %), delež dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)
v prodaji pa 28,9 % (družbe Krka 25,6 %).
Donosnost kapitala (ROE) za skupino Krka je znašala 15,4 % (za družbo Krka 14,3 %), donosnost sredstev
(ROA) pa 11,7 % (za družbo Krka 11,2 %).

Razvoj in raziskave
V prvem polletju 2014 so registrirali 9 novih izdelkov v 20 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za
83 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 219 registracij.
V paleti zdravil za zniževanje krvnega tlaka so po evropskem decentraliziranem postopku (DCP) kot prvi
generični proizvajalec registrirali novo zdravilo Tenloris (losartan in amlodipin) v obliki filmsko obloženih tablet
v štirih jakostih. Zaradi komplementarnega delovanja učinkovin se zmanjša možnost pojavljanja neželenih
učinkov in izboljša prenašanje zdravila za bolnike, saj omogoča jemanje ene tablete s kombinacijo dveh
učinkovin.
Med zdravili za zniževanje krvnega tlaka so registrirali še Sobycombi (bisoprolol in amlodipin) v obliki tablet
v štirih jakostih, ki omogoča učinkovit nadzor krvnega tlaka in se uporablja tudi pri zdravljenju stabilne ishemične
bolezni srca. V Ruski federaciji so registrirali Riksilo (aliskiren) v obliki tablet v dveh jakostih. Gre za zdravilo iz
skupine zaviralcev renina, ki se samostojno ali v kombinaciji z drugimi zdravili prav tako uporablja za zniževanje
krvnega tlaka.
Med zdravili za zniževanje holesterola so prvič registrirali novo fiksno kombinacijo Vasitimb (ezetimib in
simvastatin) v obliki tablet, ki poveča odzivnost pri doseganju in vzdrževanju ciljnih vrednosti holesterola v krvi.
Z evropsko registracijo nove jakosti zdravila Amaloris (amlodipin in atorvastatin) v obliki filmsko obloženih tablet
po 5 mg amlodipina in 10 mg atorvastatina so dopolnili ponudbo zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja.
Med antidepresivi so registrirali novo jakost izdelka Elicea/ Escitalex (escitalopram) v obliki filmsko obloženih
tablet po 15 mg. Dodatna jakost omogoča odmerjanje v enkratnem odmerku tudi za bolnike, pri katerih ostale
jakosti nimajo ustreznega učinka. Hkrati so na zahodnoevropskih trgih povečali tržne možnosti za ostale jakosti
escitaloprama.
Dopolnili so Krkino paleto antibiotikov. Registrirali so Moloxin (moksifloksacin) v obliki filmsko obloženih tablet po
400 mg, ki se uporablja za zdravljenje okužb obnosnih votlin, vnetja dihalnih poti in pljučnice ter medenične
vnetne bolezni, ter Azibiot (azitromicin) v obliki filmsko obloženih tablet po 250 mg, ki se uporablja za zdravljenje
okužb dihalnih organov, kože in podkožja ter genitalnih organov. Nova jakost omogoča petdnevno odmerno
shemo.
Kot prvi generični proizvajalec so po decentraliziranem postopku v 10 državah Evropske unije registrirali novo
veterinarsko zdravilo Fypryst Combo (fipronil in S-metopren) v obliki raztopine za kožni nanos v petih jakostih.
Raztopina je namenjena preprečevanju in zdravljenju invazije s klopi, bolhami in ušmi pri psih, mačkah in dihurjih,
deluje pa tudi na razvojne oblike bolh. Omogoča sodobno in celovito zaščito pred zunanjimi zajedavci. Z njim so
povečali paleto zdravil za ljubiteljske živali.
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Vlaganja in naložbe
V prvem polletju letošnjega leta so v skupini Krka za naložbe namenili 88,7 milijona EUR, od tega 80,3 milijona
EUR v obvladujoči družbi in 8,4 milijona EUR v odvisnih družbah, predvsem za povečanje in posodobitev
proizvodne in razvojno-raziskovalne infrastrukture.
Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu pospešeno nadaljujejo gradnjo novega obrata za proizvodnjo
trdnih oblik zdravil Notol 2, ki so jo začeli junija 2012. Največja naložba v zgodovini Krke je ocenjena na 200
milijonov EUR. Proizvodnja v obratu s površino 55.000 m2 in letno zmogljivostjo 4,5 milijarde končnih izdelkov bo
stekla v letu 2015.
Julija 2012 so v Krškem začeli graditi nov kompleks za proizvodnjo zdravilnih farmacevtskih učinkovin. V prvi fazi
bodo zgradili proizvodni obrat Sinteza 1 s pripadajočo infrastrukturo. Naložba je ocenjena na 85 milijonov EUR,
proizvodnja pa bo stekla do konca leta 2014.
Na Krkini osrednji lokaciji gradijo nov objekt za pripravo vod, ki bo po dograditvi Notola 2 zagotovil zadostne
zmogljivosti za pripravo prečiščene vode in stolpne napajalne vode ter nemoteno oskrbo. Naložba je ocenjena na
13,7 milijona EUR, objekt pa bo predvidoma zgrajen do konca leta 2014.
Krka-Rus 2 je ena od pomembnejših naložb skupine Krka. Gre za povečanje logističnega centra in gradnjo nove
tovarne v Ruski federaciji, s katero si bo Krka v tej državi utrdila status domačega proizvajalca zdravil. Letna
zmogljivost obrata bo 1,8 milijarde tablet in kapsul, skupna površina novih objektov pa je
34.500 m2. Celotna naložba je ocenjena na 135 milijonov EUR, v prvo etapo, ki je bila končana v letu 2013, pa je
bilo vloženih 95 milijonov EUR. Julija 2013 so začeli uporabljati nov logistični center z visokoregalnim skladiščem,
konec leta 2013 pa je že stekla proizvodnja.
V odvisni družbi Terme Krka gradijo manjši bazen ob Hotelu Šport na Otočcu. Naložba, ki vključuje tudi
energetsko sanacijo hotela, je ocenjena na 2,8 milijona EUR in bo predvidoma končana v prvem četrtletju 2015.

Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec junija 10.298 zaposlenih, kar je 250 oziroma 2,5 % več kot na začetku leta. Najmanj
univerzitetno izobrazbo ima 54 % zaposlenih. Zunaj Slovenije je zaposlenih skoraj 53 % vseh krkašev.
Ob Krkini podpori je v specialistični, magistrski in doktorski študij vključenih 46 krkašev, skupaj pa jih ob delu
študira 307. V prvi polovici leta je študij končalo 6 zaposlenih.

Delničarji in trgovanje z delnico
Konec junija 2014 je imela Krka 62.547 delničarjev. Lastniški delež mednarodnih vlagateljev se je glede na
začetek leta povečal za 0,5 odstotne točke in sedaj znaša 20,8 %. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je
30. 6. 2014 znašal 70,00 EUR, kar je 17 % več kot konec leta 2013, ko je znašal 60,00 EUR. Tržna kapitalizacija
je konec junija 2014 znašala 2,5 milijarde EUR
V skladu s pooblastiloma 14. in 16. skupščine delničarjev ter veljavnimi predpisi je Krka v letu 2014 na Ljubljanski
borzi odkupila 71.667 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.456.126 EUR. Konec junija 2014 je imela
2.632.672 lastnih delnic, kar predstavlja 7,431 % vrednosti osnovnega kapitala.
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Skupščina delničarjev
3. julija 2014 je potekala 19. skupščina Krkinih delničarjev. Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagala, da
se bilančni dobiček za leto 2013 v višini 179.352.421,39 EUR uporabi za naslednje namene:
•

za dividende (2,10 EUR bruto na delnico) 68.866.240,80 EUR,

•

za druge rezerve iz dobička 55.243.090,30 EUR,

•

za prenos v naslednje leto 55.243.090,29 EUR.

Predlog je bil na skupščini potrjen. Dividende v višini 2,10 EUR bruto na delnico se delničarjem začnejo
izplačevati v 60 dneh po skupščini, in sicer glede na stanje vpisov v delniško knjigo, ki jo vodi KDD – Centralna
klirinška depotna družba, d. d., Ljubljana, na dan 8. julija 2014.
Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 in jima podelili razrešnico.
Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 2.632.672 lastnih delnic, kar
predstavlja 7,431 % vrednosti osnovnega kapitala. Prav tako so upravi družbe Krka podelili novo pooblastilo za
pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala
družbe.
Seznanjeni so bili tudi z informacijo o izvoljenih članih nadzornega sveta Francu Šašku, Tomažu Severju in Mateji
Vrečer. So predstavniki zaposlenih, izvolil pa jih je svet delavcev družbe Krka.
Delničarji so na predlog nadzornega sveta družbe Krka za revizorja za poslovno leto 2014 imenovali revizijsko
družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Postopek Evropske komisije v zadevi perindopril
Krka je v prvi polovici julija prejela odločbo Komisije Evropske unije v zadevi perindopril.
Komisija Evropske unije je za Krko določila kazen v višini 10.000.000 EUR, ker naj bi Krka kršila določbe
101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije in s tem povzročila izkrivljanje konkurence na trgu perindoprila
v Evropski uniji.
Krka meni, da s svojim ravnanjem ni povzročila izkrivljanja oziroma zamude pri vstopu perindoprila na trge
Evropske unije in ni kršila pravil konkurenčnega prava.
Krka bo zoper odločbo Komisije vložila pritožbo/tožbo na Sodišče Evropske unije (Splošno sodišče). Ne glede na
to pa bo v roku, ki ga je Komisija določila, to je v 3 mesecih, poravnala izrečeno kazen.
Odločitev o odpravi zneska rezervacij za to zadevo v višini 37.500.000 EUR, kar predstavlja znesek rezervacij kot
bodo izkazane po poravnavi izrečene kazni, bo Krka sprejela ob koncu poslovnega leta, ko bo znanih več
okoliščin.
Krka je obvestila o preiskavi Komisije Evropske unije v zadevi perindopril objavila 26. 11. 2008, 6. 1. 2009,
8. 7. 2009, 3. 7. 2014 in 9. 7. 2014.
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