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UVOD 

 
 
Zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi skupine 
Krka in zgoščeni računovodski izkazi družbe Krka, 
d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) za 
prvo polletje 2012 in za prvo polletje 2011 niso 
revidirani, medtem ko so izkazi za celotno leto 2011 
revidirani. Družba nima odobrenega kapitala niti 
pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 
 
Pomembnejše spremembe podatkov, ki jih vsebuje 
prospekt za borzno kotacijo, družba sproti objavlja 

na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske 
borze SEOnet in/ali v časopisu Delo. Poročilo o 
poslovanju skupine in družbe je na vpogled na 
Krkini spletni strani www.krka.si.  
 
Poročilo o poslovanju skupine in družbe Krka v 
prvem polletju 2012 je nadzorni svet družbe 
obravnaval na redni seji dne 25. 7. 2012. 

 
 
 

Dosežki v prvem polletju 2012 
 
• Skupina Krka je prodala za 565,3 milijona EUR, 

družba Krka pa za 521,3 milijona EUR izdelkov 
in storitev. 

 
• Tako prodaja skupine kot prodaja družbe sta se 

glede na primerljivo lansko obdobje povečali za 
7 %.  
 

• Skupina Krka je ustvarila za 117,1 milijona EUR 
dobička iz poslovanja, kar je 5 % manj kot v 
enakem lanskem obdobju. Dobiček iz 
poslovanja družbe Krka je znašal 102,3 milijona 
EUR, kar je 13 % manj od primerljivega 
lanskega dobička. 
 

• Dobiček v obdobju skupine Krka je znašal  
90,1 milijona EUR in je bil za 3 % manjši kot v 
enakem lanskem obdobju, dobiček v obdobju 
družbe Krka v vrednosti 82,9 milijona EUR pa je 
bil od primerljivega lanskega dobička manjši za 
desetino. 
 

• Največja absolutna in relativna rast prodaje (za 
33,4 milijona EUR oziroma 25 %) je bila 
dosežena v regiji Vzhodna Evropa, ki je s  
30-odstotnim deležem tudi največja Krkina 
prodajna regija. 
 

• Na trgih zunaj Slovenije je bilo v tem obdobju 
ustvarjenih 92 % prodaje skupine oziroma 94 % 
prodaje družbe. 
 

• Tečaj delnice družbe Krka je 30. 6. 2012 znašal 
42,00 EUR, kar predstavlja 21-odstoten padec 
vrednosti glede na konec leta 2011. Tržna 
kapitalizacija družbe Krka je bila 1.488 milijonov 
EUR.  
 

• Za vlaganja in naložbe je skupina Krka namenila 
58,0 milijona EUR, od tega družba Krka  
26,4 milijona EUR, odvisne družbe pa  
31,6 milijona EUR. 
 

• Konec prvega polletja je bilo v skupini Krka 9209 
zaposlenih, kar je 3 % več kot na začetku leta. 
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Pomembnejši podatki o poslovanju skupine in družbe Krka 
 
     
 Skupina Krka Družba Krka 
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 

Prihodki od prodaje 565.292 528.805 521.274 488.685 

Dobiček iz poslovanja (EBIT)  117.055 123.247 102.267 117.606 
Dobiček iz poslovanja  
z amortizacijo (EBITDA)  

161.333 165.175 136.518 149.036 

Dobiček v obdobju  90.055 92.426 82.859 91.620 

Izdatki za razvoj in raziskave 47.975 43.707 47.321 41.311 

Naložbe  58.045 53.148 26.436 45.503 

     

  30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 

Nekratkoročna sredstva  872.938 859.468 826.422 809.065 

Kratkoročna sredstva 739.318 674.559 715.778 654.383 

Kapital  1.226.131 1.139.754 1.218.353 1.140.485 

Nekratkoročne obveznosti 152.608 155.092 126.731 126.830 

Kratkoročne obveznosti 233.517 239.181 197.116 196.133 

     

KAZALNIKI 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 

EBIT v prihodkih od prodaje 20,7 % 23,3 % 19,6 % 24,1 % 

EBITDA v prihodkih od prodaje 28,5 % 31,2 % 26,2 % 30,5 % 

Dobiček v obdobju v prihodkih od prodaje 15,9 % 17,5 % 15,9 % 18,7 % 

Donosnost kapitala (ROE)1  15,2 % 16,9 % 14,1 % 16,7 % 

Donosnost sredstev (ROA)2  11,4 % 12,2 % 11,0 % 12,5 % 

Obveznosti/kapital 0,315 0,359 0,266 0,300 
Delež izdatkov za razvoj in raziskave v 
prihodkih od prodaje 

8,5 % 8,3 % 9,1 % 8,5 % 

          

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 

Na dan 9209 8948 4473 4379 
     
 
  
  
PODATKI O DELNICI 1–6/2012 1–6/2011 

Skupno število izdanih delnic 35.426.120 35.426.120 

Dobiček na delnico v EUR3 5,40 5,49 

Tečaj delnice konec obdobja v EUR 42,00 60,00 

Tečaj delnice/dobiček na delnico (P/E) 7,78 10,94 

Knjigovodska vrednost delnice v EUR4 34,61 32,00 

Tečaj delnice/knjigovodska vrednost delnice (TV/KV) 1,21 1,87 

Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (ob koncu obdobja) 1.487.897 2.125.567 

   
1 Dobiček v obdobju(preračunan na celo leto)/povprečno stanje lastniškega kapitala v obdobju. 

2 Dobiček v obdobju (preračunan na celo leto)/povprečno stanje sredstev v obdobju. 

3 Dobiček večinskih lastnikov skupine v obdobju (preračunan na celo leto)/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic. 

4 Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice je upoštevano celotno število izdanih delnic. 
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Pregled pomembnejših dogodkov po obračunskem obdobju 
 
• Na Otočcu je 5. 7. 2012 potekala 17. skupščina 

delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo 
mesto. Delničarji so se na skupščini seznanili z 
letnim poročilom uprave, s prejemki članov 
uprave in nadzornega sveta, revizorjevim 
poročilom in poročilom nadzornega sveta o 
rezultatih preveritve letnega poročila za leto 
2011 in njegovi potrditvi. Sprejeli so tudi sklep o 
uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter 
podelili razrešnico za leto 2011 upravi in 
nadzornemu svetu. 

Sprejet je sklep, da bodo delničarji dobili 
dividendo v višini 1,50 EUR bruto, preostanek 

bilančnega dobička pa je uporabljen za druge 
rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto. 
Dividende se bodo delničarjem izplačale v roku 
60 dni po končani skupščini, po stanju vpisov v 
delniško knjigo na dan 11. julij 2012.  

Na koncu so delničarji obravnavali še predlog za 
imenovanje revizorja. Sprejeli so predlog 
nadzornega sveta in za revizorja za poslovno 
leto 2012 imenovali revizijsko družbo Ernst & 
Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., 
Ljubljana. 

 

 

• Krka je prejela sodbo Višjega sodišča v 
Ljubljani, s katero je zavrnjena pritožba družbe 
Merck Frosst Canada Limited, Purdy's Wharf 
Tower One, 1959 Upper Water Street, Halifax, 
Nova Scotia, Kanada (v nadaljevanju »MSD«) in 
potrjena sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani z 
dne 15. 3. 2010, s katero je Okrožno sodišče 
zavrnilo tožbo, ki jo je MSD vložil proti Krki in 
družbi Salus, Ljubljana, d. d. zaradi domnevne 
kršitve patenta, ki se nanaša na učinkovino 
montelukast. Tožnik je s tožbo zahteval, da se 
toženima strankama prepove izdelava, prodaja, 
ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila 

Monkasta ali kateregakoli drugega izdelka, ki kot 
zdravilno učinkovino vsebuje snov montelukast v 
Sloveniji, ter da se plača odškodnina za kršitev 
patenta. 

Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani je 
pravnomočna. Tožeča stranka lahko zoper 
sodbo vloži revizijo na Vrhovno sodišče. 

Krka je javnost o sporu glede zdravila 
montelukast v Sloveniji že obveščala, in sicer 
23. 3. 2010, 23. 4. 2009, 5. 12. 2008, 
13. 3. 2008 in 14. 6. 2007. 

 

 

• Krka je javnost v novembru 2008 obvestila, da 
so jo obiskali predstavniki Komisije Evropske 
unije, ki so zbirali podatke v okviru sektorske 
analize farmacevtskega trga in konkurenčnosti 
na tem trgu.  

Komisija Evropske unije preiskuje domnevno 
kršitev pravil konkurenčnega prava pri prodaji 
zdravila perindopril na trgih Evropske unije.  

Komisija je v okviru preiskave Krko seznanila, 
da bo Komisija postopek zaradi domnevne 
kršitve pravil o preprečevanju konkurence v 
Evropski uniji nadaljevala in v njem obravnavala 

tako Krko kot tudi vse ostale družbe, ki so bile 
udeležene v preiskavi od leta 2008, vendar pa 
nadaljevanje postopka v ničemer ne prejudicira 
končne odločitve. Krka še ni prejela povzetka 
relevantnih dejstev (t.i. »Statement of 
Objections«), to je dosedanjih ugotovitev 
Komisije, pričakuje pa ga v kratkem. 

Krka sicer verjame, da pri prodaji zdravila 
perindopril ni kršila pravil o preprečevanju 
konkurence v Evropski uniji. 
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Predstavitev skupine Krka 
 
Obvladujoča družba skupine je družba Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. 
 
Sedež: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 
Telefon: 07 331 21 11 
Telefaks: 07 332 15 37 
E-naslov: info@krka.biz  
Spletne strani: www.krka.si 
Osnovna dejavnost: proizvodnja farmacevtskih preparatov 
Šifra dejavnosti: 21.200 
Leto ustanovitve: 1954 
Registrski vložek: 1/00097/00, Okrožno sodišče Novo mesto 
Davčna številka: 82646716 
Matična številka: 5043611 
Osnovni kapital: 59.126.194,28 EUR 
Delnice: 35.426.120 navadnih kosovnih imenskih delnic. Delnice od leta 1997 kotirajo na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev z oznako KRKG, od aprila 2012 pa tudi na Varšavski borzi z oznako KRK.  
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Shema organiziranosti skupine Krka  

 
 

 
 
V vseh navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Farma GRS (99,7 %), ima obvladujoča družba Krka, d. d., 
Novo mesto 100-odstotni lastniški delež. 

 

OOO KRKA-RUS,  
Istra, Ruska federacija 

OOO KRKA FARMA,  
Sergijev Posad, Ruska federacija 

Vzhodna Evropa 

KRKA-POLSKA, Sp. z o. o.,  
Varšava, Poljska 

KRKA Magyarország Kft., 
Budimpešta, Madžarska 

Srednja Evropa 

ostale odvisne družbe v tujini proizvodno-distribucijske družbe 

KRKA, d. d.,  
Novo mesto, Slovenija 

 

TERME KRKA, d. o. o., 
Novo mesto, Slovenija 

Slovenija 

Zahodna Evropa in  
čezmorska tržišča 

KRKA FARMACÉUTICA, S. L.,  
Madrid, Španija 

 

Krka Sverige AB,  
Stockholm, Švedska 

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, 
Dublin, Irska 

 
KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda.,  

Estoril, Portugalska 

 

TAD Pharma GmbH,  
Cuxhaven, Nemčija 

 

KRKA Pharma GmbH, Wien  
Dunaj, Avstrija 

KRKA Slovensko, s. r. o.,  
Bratislava, Slovaška 

KRKA ČR, s. r. o.,  
Praga, Češka republika 

KRKA-FARMA, d. o. o.,  
Zagreb, Hrvaška 

KRKA-FARMA DOO BEOGRAD, 
Beograd, Srbija 

KRKA-FARMA DOOEL,  
Skopje, Makedonija 

Jugovzhodna Evropa 

KRKA ROMANIA S.R.L.,  
Bukarešta, Romunija  

KRKA FARMA d. o. o., Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina 

UAB KRKA Lietuva, 
Vilna, Litva 

 

TOV KRKA UKRAINA,  
Kijev, Ukrajina 

SIA KRKA Latvija, 
Riga, Latvija 

KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L., 
Milano, Italija 

 
KRKA France EURL,  

Pariz, Francija 

 
KRKA USA LLC,  
Delaware, ZDA 

 

 

Farma GRS, d. o. o., 
Novo mesto, Slovenija 

EU-projekt: razvojno-raziskovalna družba 

- 

zdraviliško-turistična družba 
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Poslovni model skupine Krka 
 
Krka je eno od vodilnih generičnih farmacevtskih 
podjetij v svetu. Njen sedež je v Sloveniji. Je 
podjetje z 58-letnimi izkušnjami. 
 
Krka ima vodilni položaj na domačem trgu, močno 
pa je prisotna tudi na generičnih farmacevtskih trgih: 
• jugovzhodne Evrope – na Hrvaškem in v 

Romuniji, 
• srednje Evrope – na Poljskem, Češkem in 

Madžarskem,  
• vzhodne Evrope – v Ruski federaciji in Ukrajini.  
 
V zadnjih letih smo vse bolj prisotni na 
zahodnoevropskih trgih, zlasti v Nemčiji, Veliki 
Britaniji, Franciji, Italiji, na Portugalskem, v 
skandinavskih državah in državah Beneluksa.  
 
Proizvodno-distribucijske zmogljivosti imamo v 
Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in 
v Nemčiji. 
 
Sodobna farmacevtsko-kemijska proizvodnja in 
vertikalno integrirani poslovni model nam 
omogočata, da lahko kupcem v več kot 70 državah 
ponudimo varna, kakovostna in učinkovita zdravila 

na recept, izdelke brez recepta in veterinarske 
izdelke. V Krkini ponudbi so večinoma izdelki v 
trdnih farmacevtskih oblikah. Našo ponudbo 
dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve skupine 
Terme Krka. 
 
Osredotočeni smo na ponudbo generičnih zdravil na 
recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi 
znamkami. Tudi v prihodnje se bomo osredotočali 
na marketing in razvoj lastne marketinško-prodajne 
mreže, in sicer z ustanavljanjem podjetij ali z 
nakupom lokalnih farmacevtskih podjetij na izbranih 
trgih. Naš cilj je krepitev tržne pozicije skupine Krka 
na evropskih trgih in trgih Srednje Azije ter 
vstopanje na nove perspektivne trge.  
 
Da bi okrepili konkurenčno prednost ponudbe in 
ohranili čim večji delež vertikalno integriranih 
izdelkov, za raziskave in razvoj namenjamo 9 % 
prihodkov od prodaje. Velik del prihodkov od 
prodaje predstavljajo prihodki od prodaje novih 
izdelkov, tj. izdelkov, ki so bili na različne trge dani v 
zadnjih 5 letih. Tudi v prihodnje bomo vlagali v 
raziskave in razvoj, saj imamo v razvoju več kot  
130 novih izdelkov. 

 
 

Razvojna strategija skupine Krka 
 
Uprava je v letu 2011 sprejela Strategijo razvoja 
skupine Krka za naslednje strateško obdobje, in 
sicer od 2012 do 2016. Uspešnost uresničevanja 
strateških ciljev spremljamo z merili uspešnosti, ki 
so določeni na ravni skupine, na ravni skupin 
izdelkov in na ravni poslovnih funkcij. 
 
Uspešnost meril na ravni skupine obravnava 
uprava, uspešnost meril na ravni posameznih 

skupin izdelkov in storitev ter meril na ravni 
poslovnih funkcij pa pristojni odbori. Ključno vodilo 
pri upravljanju sistema meril je povečevanje 
konkurenčnosti celotne skupine in posameznih 
družb znotraj skupine.  
 
V nadaljevanju so navedeni ključni strateški cilji in 
usmeritve skupine Krka do leta 2016. 

  



 

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine in družbe Krka za prvo polletje 2012 9  

Ključni strateški cilji do leta 2016 

• Dosegati povprečno letno rast prodaje v višini 
najmanj 6 %. 

• Ob organski rasti zagotoviti tudi rast s prevzemi 
in dolgoročnimi poslovnimi povezavami. 

• Dosegati najmanj tretjinski delež novih izdelkov 
v skupni prodaji. 

• Krepiti konkurenčno prednost nabora izdelkov 
ob ohranjanju čim večjega deleža vertikalno 
integriranih izdelkov ter izbrane izdelke kot prva 

generična zdravila lansirati na izbranih ključnih 
trgih. 

• Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov. 

• Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe 
sredstev. 

• Izboljšati stopnjo inovativnosti vseh poslovnih 
funkcij. 

• Ostati samostojni. 

 

Ključne strateške usmeritve do leta 2016 

• Prednostno se usmeriti na evropske trge in na 
trge Srednje Azije. 

• Krepiti farmacevtsko-kemijsko dejavnost in v 
tem okviru ponudbo zdravil na recept na treh 
ključnih terapevtskih področjih (zdravila za 
bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni prebavil 
in presnove, zdravila za bolezni osrednjega 
živčevja) ter izdelkov brez recepta na izbranih 
terapevtskih področjih. 

• Razvijati generična zdravila in pripraviti 
registracijsko dokumentacijo, preden poteče 
produktni patent originalnega zdravila. 

• Krepiti konkurenčnost na zahodnoevropskih 
trgih z ustanavljanjem lastnih družb za trženje. 

• Krepiti strokovno in stroškovno sinergijo v 
okviru skupine Krka ter najbolj izkoristiti 
konkurenčne prednosti poslovnih okolij, v 

katerih delujejo Krkine družbe v tujini. 

• Zagotavljati stalne vire preskrbe z vhodnimi 
materiali in z optimizacijo nabave dosegati 
stalno zniževanje nabavnih cen. 

• Povečevati internacionalizacijo vseh poslovnih 
funkcij v skupini Krka. 

• Ohraniti ekonomsko, socialno in 
naravovarstveno odgovornost do okolja, v 
katerem poslujemo. 

• Zmanjšati vpliv finančnih tveganj in 
gospodarskih nevarnosti na poslovanje skupine 
Krka. 

• Slediti politiki zmernega povečevanja dividend. 

• Delovati na osnovah načel poslovne odličnosti 
in s tem krepiti prepoznavnost in pozitivno 
javno podobo skupine Krka. 

 

Cilji poslovanja skupine Krka v letu 2012 

• Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma 
dosegla vrednost 1.134 milijonov EUR oziroma 
6-odstotno rast. 

• Največja prodajna regija bo Srednja Evropa. 
Ruska federacija bo ostala najpomembnejši 
posamičen trg. 

• Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo 
predvidoma 90-odstoten. 

• Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo 
zdravila na recept z več kot 81-odstotnim 
deležem v prodaji in s pričakovano 5-odstotno 
rastjo prodaje. 

 

• Načrtovan je dobiček v obdobju v višini  
170 milijonov EUR. 

• Konec leta 2012 bo imela skupina Krka 
predvidoma skoraj 9700 zaposlenih (5-odstotna 
rast), od tega polovico v tujini.  

• Naložbe v načrtovani vrednosti 200 milijonov 
EUR bodo namenjene predvsem povečanju in 
modernizaciji proizvodnih in razvojno- 
-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture. 
Dejanska poraba investicijskih sredstev bo 
zaradi doseganja ugodnih cenovnih pogojev pri 
dobaviteljih in izvajalcih del predvidoma 
manjša. 
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Finančna tveganja 

Tveganje sprememb deviznih tečajev 

Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je 
skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb 
deviznih tečajev ruskega rublja, romunskega leja, 
poljskega zlota, hrvaške kune, češke krone, 
madžarskega forinta, ukrajinske grivne in srbskega 
dinarja. 
 
Skupina Krka v izkazu finančnega položaja v vseh 
navedenih valutah izkazuje presežek sredstev nad 
obveznostmi, torej dolgo devizno pozicijo. Ključne 
računovodske kategorije, ki tvorijo devizno pozicijo, 
so terjatve do končnih kupcev, obveznosti do 

dobaviteljev ter terjatve in obveznosti matične 
družbe do odvisnih družb.  
 
V drugem četrtletju je prišlo do depreciacije večine, 
za Krko ključnih tujih valut. Zato je skupina Krka 
ustvarila negativne tečajne razlike, ki so izničile 
pozitiven rezultat gibanja deviznih tečajev iz prvega 
četrtletja. 
 
V drugem četrtletju deviznih pozicij nismo 
zavarovali.

 

Tveganje sprememb obrestnih mer 

V prvem polletju 2012 nismo najemali novih 
dolgoročnih posojil. Zaradi rednih odplačil se 
dolgoročni dolg skupine Krka še naprej zmanjšuje in 

je trenutno na ravni, ko sprememba tržnih obrestnih 
mer nima več pomembnejšega vpliva na skupne 
stroške financiranja skupine. 

 

Kreditno tveganje 

Proces kreditne kontrole obsega bonitetno 
ocenjevanje kupcev, ki jim obvladujoča in odvisne 
družbe na leto prodajo izdelke v vrednosti 100.000 
EUR in več, ter redno dinamično spremljanje 
plačilne discipline kupcev. V sistem kreditne 
kontrole je vključenih več kot 400 kupcev skupine 
Krka. 
 
Raven skupnih terjatev do kupcev je konec prvega 
polletja nekoliko višja kot ob začetku leta, vendar 
nižja od ravni ob koncu prvega četrtletja. Na ključnih 
trgih ne beležimo tendenc podaljševanja plačilnih 
rokov. 
 
Znesek zapadlih terjatev ob polletju ostaja v 

normalnih, za Krko sprejemljivih okvirih. Pomemben 
del terjatev do kupcev je zavarovan pri 
zavarovalnici. 
 
Ocenjujemo, da se plačilna disciplina kupcev ni 
spremenila. Kakovost terjatev do kupcev je z vidika 
starostne strukture terjatev in ocenjenega tveganja 
kupcev v povprečju ostala nespremenjena.  
 
Zaradi aktivnega upravljanja s terjatvami v prvem 
polletju nismo zabeležili vrednostno pomembnejših 
odpisov terjatev. Oblikovali pa smo dodaten 
popravek vrednosti terjatev zaradi neplačanih 
zapadlih terjatev. 

 

Likvidnostno tveganje 

Zaradi stabilnega in močnega denarnega toka iz 
poslovanja likvidnostno tveganje skupine Krka 
ocenjujemo kot nizko.  
 
Tveganja, povezana s plačilno sposobnostjo, smo v 

prvem polletju letošnjega leta uravnavali z 
učinkovitim kratkoročnim upravljanjem denarnih 
sredstev, z vnaprej dogovorjenimi kratkoročnimi 
bančnimi posojili, z načrtovanjem in spremljanjem 
denarnih tokov ter z optimizacijo stanj denarnih 

POSLOVNO POROČILO 
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sredstev na bančnih računih družb v skupini Krka.  
 
Obseg najetih kratkoročnih bančnih posojil v tem 
obdobju je bil majhen, del denarnih viškov pa smo 

kratkoročno plasirali v bankah.  
 
Vse obveznosti smo plačevali redno in v 
dogovorjenih rokih. 

 

Zavarovanje premoženja, obratovalnega zastoja in odgovornosti 

Skupina Krka pri zavarovanju premoženja upošteva 
preteklo škodno dogajanje ter prilagaja obseg 
zavarovanj in širino zavarovalnega kritja trendu rasti 
prodaje in opredmetenega premoženja. Vsaka 
lokacija, kjer se nahaja premoženje skupine, je 
posebej ovrednotena tako z vidika izpostavljenosti 
posamezni nevarnosti kot tudi z vidika največje 
verjetne materialne škode in obratovalnega zastoja.  
 
V skladu s korporacijskim zavarovalnim programom 
za zavarovanje v odvisnih družbah v tujini so bile v 
prvi polovici leta izdane zavarovalne police lokalnih 
zavarovalnic oziroma direktne police znotraj 
Evropske unije po sistemu svobodne izmenjave 
storitev. Zaradi zagotavljanja finančne in pravne 

zaščite skupine iz naslova civilne in delodajalčeve 
odgovornosti ter odgovornosti za ekološke škode je 
zavarovanje odgovornosti v odvisnih družbah v tujini 
sklenjeno tudi na lokalni ravni, s čimer je dosežena 
optimalna zaščita skupine. 
 
Avtomobilska zavarovanja v skupini smo za preteklo 
leto analizirali predvsem z vidika učinkov, ki naj bi 
jih prinesla uvedba odbitne franšize pri kasko 
zavarovanju in obvezno sledenje konkurenčnim 
ponudbam zavarovalnic. Tako uvedba franšize kot 
tudi vsakoletno zbiranje ponudb sta pripomogla k 
pomembnemu znižanju zavarovalnih premij, 
povečala pa sta se tudi gospodarnost in 
razpoložljivost sredstev. 

 
 
 

Delničarji in trgovanje z delnico 
 
V prvem polletju 2012 je tečaj Krkine delnice izgubil 
slabih 21 %, medtem ko je v istem obdobju osrednji 
slovenski indeks SBI TOP izgubil slabih 12 % 
vrednosti. V obravnavanem obdobju so svoj 
lastniški delež najbolj okrepili mednarodni vlagatelji, 
ki so imeli konec junija do takrat največji delež 

Krkinih delnic, in sicer skoraj 17 %. Domače fizične 
osebe, domače investicijske družbe in skladi ter 
druge domače pravne osebe so v istem obdobju 
zmanjšali svoj lastniški delež. Konec junija 2012 je 
imela Krka 70.061 delničarjev. 

 
Lastniška struktura (deleži v %) 

  
 30. 6. 2012 31. 12. 2011 

Domače fizične osebe 40,7 41,2 

Slovenska odškodninska družba 15,0 15,0 

Kapitalska družba in PPS 10,2 10,2 

Domače investicijske družbe in skladi 3,6 3,8 

Druge domače pravne osebe 7,8 8,1 

Mednarodni vlagatelji 16,7 16,0 

Lastne delnice 6,0 5,7 

Skupaj 100,0 100,0 
   
 
V prvem polletju 2012 je Krka pridobila  
108.813 lastnih delnic. Konec junija je imela 

2.133.930 lastnih delnic, kar predstavlja 6,024 % 
osnovnega kapitala.  
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Deset največjih Krkinih delničarjev 30. 6. 2012 

     

 Država Število delnic 
Delež v  

kapitalu (v %) 

Delež v 
glasovalnih 

pravicah (v %) 
Slovenska odškodninska družba, d. d. Slovenija 5.312.070 14,99 15,96 

Kapitalska družba, d. d. Slovenija 3.493.030 9,86 10,49 

Societe Generale-Splitska banka, d. d. Hrvaška 913.821 2,58 2,74 

New World Fund inc.  ZDA 755.000 2,13 2,27 

Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d. Hrvaška 692.593 1,96 2,08 

Luka Koper, d. d. Slovenija 433.970 1,23 1,30 

Zavarovalnica Triglav, d. d. Slovenija 388.300 1,10 1,17 

Delniški vzajemni sklad Triglav, Steber I Slovenija 362.243 1,02 1,09 

Unicredit Bank Austria, AG Avstrija 349.581 0,99 1,05 

Unicredit Bank Hungary, ZRT Madžarska 342.080 0,97 1,03 

Skupaj   13.042.688 36,83 39,18 
     

Deset največjih Krkinih delničarjev je imelo  
30. 6. 2012 skupaj 13.042.688 delnic, kar je  
36,83 % vseh izdanih delnic. 

Člani uprave in nadzornega sveta so imeli  
30. 6. 2012 v lasti 50.895 delnic družbe, kar je 
0,144 % vseh izdanih delnic.  

 
Kapitalski deleži in deleži v glasovalnih pravicah članov uprave in članov nadzornega sveta družbe Krka 
30. 6. 2012 

    

  
Število delnic 

Delež v  
kapitalu (v %) 

Delež v 
glasovalnih 

pravicah (v %) 
Člani uprave       

Jože Colarič 22.500 0,064 0,068 

Aleš Rotar 12.770 0,036 0,038 

Zvezdana Bajc 1.660 0,005 0,005 

Vinko Zupančič 120 0,000 0,000 

Danica Novak-Malnar 0 0,000 0,000 

Člani uprave skupaj 37.050 0,105 0,111 

Člani nadzornega sveta       

Jože Lenič 180 0,001 0,001 

Matjaž Rakovec 400 0,001 0,001 

Franc Šašek 540 0,002 0,002 

Julijana Kristl 230 0,001 0,001 

Vincenc Manček 11.543 0,033 0,035 

Mojca Osolnik Videmšek 452 0,001 0,001 

Tomaž Sever 500 0,001 0,002 

Sergeja Slapničar 0 0,000 0,000 

Mateja Vrečer 0 0,000 0,000 

Člani nadzornega sveta skupaj 13.845 0,040 0,042 
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Trgovanje s Krkinimi delnicami v prvem polletju 2012 

 
 
V prvem polletju 2012 je bil tečaj delnice najvišji v 
začetku januarja, ko je znašal 52,70 EUR, najnižji 
pa ob koncu junija, ko je znašal 41,50 EUR. Tečaj 
Krkine delnice je 30. 6. 2012 znašal 42,00 EUR. 
 
 

Tržna kapitalizacija Krke je 30. 6. 2012 znašala  
1,5 milijarde EUR. Povprečni dnevni promet s 
Krkino delnico je v prvem polletju 2012 znašal  
0,6 milijona EUR. V tem obdobju je bila Krkina 
delnica najprometnejši vrednostni papir na 
Ljubljanski borzi. 

 
 
 

Analiza uspešnosti poslovanja skupine in družbe Krka 
 
V analizo uspešnosti poslovanja so vključeni podatki za skupino in družbo Krka, komentarji pa so večinoma 
povezani s poslovanjem skupine. 
 

Prihodki 

 

 
Prihodki od prodaje so se glede na lansko prvo 
polletje povečali za 7 % tako na ravni skupine Krka 
kot tudi na ravni družbe Krka. Družba Krka je s 
prodajo zdravil na recept, izdelkov brez recepta in 
veterinarskih izdelkov ustvarila 521,3 milijona EUR 
prihodkov od prodaje, skupina Krka pa s prodajo 
omenjenih izdelkov in z zdraviliško-turističnimi 
storitvami 565,3 milijona EUR prihodkov od prodaje. 
 
S prodajo zdravil na recept, ki se je glede na enako 
lansko obdobje povečala za 8 %, je skupina Krka 
ustvarila 84 % prihodkov od prodaje. Na trgih zunaj 
Slovenije je bilo ustvarjenih 92 % prihodkov od 
prodaje skupine. 
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Skupaj z drugimi poslovnimi in finančnimi prihodki je 
skupina ustvarila za 568,2 milijona EUR, družba 
Krka pa za 524,3 milijona EUR vseh prihodkov. 
 

V nadaljevanju tega poročila je v poglavju Trženje in 
prodaja predstavljena podrobnejša analiza 
doseženih prodajnih rezultatov po posameznih trgih 
ter skupinah izdelkov in storitev. 

 

Odhodki 

Celotni odhodki skupine Krka so v prvem polletju 
2012 znašali 459,7 milijona EUR in so bili od 
odhodkov v enakem lanskem obdobju večji za 
desetino. 
 
Med poslovnimi odhodki skupine Krka, ki so znašali 
450,3 milijona EUR, je bilo 220,0 milijona EUR 
proizvajalnih stroškov prodanih izdelkov,  
147,2 milijona EUR stroškov prodajanja,  
48,0 milijona EUR stroškov razvijanja in  
35,1 milijona EUR stroškov splošnih dejavnosti. 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov skupine so 
se glede na primerljivo lansko obdobje povečali za 
desetino, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je 

bil 38,9-odstoten. Stroški prodajanja imajo v 
prihodkih od prodaje 26,0-odstoten delež in so se 
glede na enako lansko obdobje povečali za 14 %. 
Vzrok povečanja teh stroškov so med drugim tudi 
davki na prodajo zdravil (»clawback« ipd.) na 
posameznih trgih. 
 
Stroški razvijanja skupine Krka so bili večji za  
10 %, njihov delež v prihodkih od prodaje je bil  
8,5-odstoten. Stroški razvijanja predstavljajo v celoti 
odhodek obdobja, saj skupina teh stroškov ne 
kapitalizira. Stroški splošnih dejavnosti so se glede 
na enako lansko obdobje zmanjšali za 5 %, njihov 
delež v prihodkih od prodaje pa je bil 6,2-odstoten. 

 

Izidi poslovanja 

 
 
Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini  
117,1 milijona EUR je za 5 % manjši kot v 

primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred 
davkom je znašal 108,5 milijona EUR in je bil od 
primerljivega lanskega dobička manjši za 8 %.  
 
Davek iz dobička je znašal 18,5 milijona EUR, od 
tega odmerjeni davek 19,3 milijona EUR. Efektivna 
davčna stopnja skupine je znašala 17,0 %. 
 
Dobiček v obdobju skupine Krka v prvem polletju 
2012 v višini 90,1 milijona EUR je bil za 3 % manjši 
od dobička iz enakega lanskega obdobja, dobiček v 
obdobju družbe Krka v višini 82,9 milijona EUR pa 
je bil od dobička v enakem lanskem obdobju manjši 
za desetino. 

 

Sredstva 

Vrednost sredstev skupine Krka konec junija 2012 
je bila 1.612,3 milijona EUR in se je glede na konec 
leta 2011 povečala za 5 %. Nekratkoročna sredstva 
predstavljajo 54,1 % vseh sredstev, njihov delež pa 
se je glede na začetek leta zmanjšal za  
1,9 odstotne točke.  
 
Najpomembnejša postavka nekratkoročnih 

sredstev, ki so skupaj znašala 872,9 milijona EUR, 
so bile nepremičnine, naprave in oprema v 
vrednosti 719,5 milijona EUR, ki so predstavljale 
44,6 % vseh sredstev skupine. Njihova vrednost se 
je glede na začetek leta povečala za 2 %. 
Neopredmetena sredstva so znašala 116,8 milijona 
EUR. 
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Kratkoročna sredstva so se v tem polletju povečala 
za 10 % in so znašala 739,3 milijona EUR. Zaloge 
so se v tem obdobju zmanjšale za 2 % na  
248,9 milijona EUR, terjatve pa so se povečale za  

5 % in so znašale 420,9 milijona EUR (od tega so 
terjatve do kupcev znašale 373,2 milijona EUR in so 
bile glede na začetek leta večje za 3 %).  

 

Kapital in obveznosti 

Kapital skupine se je glede na konec leta 2011 
povečal za 8 % in v celotnih virih sredstev 
predstavlja 76,1-odstotni delež.  
 
Nekratkoročne obveznosti v višini 152,6 milijona 
EUR predstavljajo 9,5 % bilančne vsote skupine. 
Rezervacije, ki so konec junija znašale  
104,7 milijona EUR, so na enaki ravni kot konec leta 
2011. Prav tako se v tem obdobju ni spremenila 
vrednost prejetih nekratkoročnih posojil.  
 
Kratkoročne obveznosti so se glede na konec leta 
2011 zmanjšale za 2 % in so znašale 233,5 milijona 

EUR oziroma 14,5 % bilančne vsote skupine. Med 
kratkoročnimi obveznostmi so se poslovne 
obveznosti v vrednosti 87,8 milijona EUR glede na 
konec leta 2011 zmanjšale za 3 %, prejeta 
kratkoročna posojila pa so bila manjša za 40 % in 
so znašala 26,6 milijona EUR. Skupna vrednost 
prejetih nekratkoročnih in kratkoročnih posojil je za 
četrtino manjša kot konec leta 2011. 
 
Druge kratkoročne obveznosti v vrednosti  
117,1 milijona EUR so se glede na konec lanskega 
leta povečale za 14 %. 

 

Kazalniki poslovanja 

 

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka je 
znašal 15,9 % (družbe Krka 15,9 %), delež dobička 
iz poslovanja v prodaji 20,7 % (19,6 %) in delež 
dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v 
prodaji 28,5 % (26,2 %). Donosnost kapitala (ROE) 
za skupino je bila 15,2 % (za družbo 14,1 %), 
donosnost sredstev (ROA) pa 11,4 % (za družbo 
11,0 %). 
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Trženje in prodaja 
 
V prvi polovici leta sta tako skupina kot družba Krka 
za 7 % presegli prodajo, doseženo v enakem 
lanskem obdobju. Skupina Krka je ustvarila  

565,2 milijona EUR, družba Krka pa 521,3 milijona 
EUR prodaje. 

 
 
Prodaja po regijah 

 
Največ, 167,9 milijona EUR oziroma 30 % celotne 
prodaje skupine Krka je dosegla regija Vzhodna 
Evropa. Sledi regija Zahodna Evropa in čezmorska 
tržišča s 138,6 milijona EUR prodaje in  
25-odstotnim prodajnim deležem. Tretje največje 
prodajno območje v tem obdobju je bila regija 

Srednja Evropa s prodajo v višini 137,9 milijona 
EUR (24 % celotne prodaje). V regiji Jugovzhodna 
Evropa smo prodali za 73,8 milijona EUR (13 % 
celotne prodaje), prodaja na domačem trgu s 
skupno vrednostjo 47 milijonov EUR pa predstavlja 
8 % prodaje skupine Krka.  

 
     
 Skupina Krka Družba Krka 
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Slovenija 46.974 51.629 91 31.449 35.108 90 

Jugovzhodna Evropa 73.846 73.545 100 78.387 72.643 108 

Vzhodna Evropa 167.941 134.580 125 145.806 125.883 116 

Srednja Evropa 137.903 156.440 88 142.189 152.440 93 
Zahodna Evropa in čezmorska 
tržišča 

138.628 112.611 123 123.443 102.611 120 

Skupaj 565.292 528.805 107 521.274 488.685 107 
       
 
Struktura prodaje skupine Krka po regijah v 
prvem polletju 2012 

 
 
 
 
 

Prodaja skupine Krka po regijah v prvih polletjih 
2011 in 2012 

 

Slovenija 

V prvi polovici leta 2012 smo na domačem trgu 
prodali za 47 milijonov EUR izdelkov in storitev 
oziroma 9 % manj kot v enakem lanskem obdobju. 

Največji je bil prispevek zdravil na recept, katerih 
prodaja je znašala 25,8 milijona EUR. Prodali smo 
za 3,3 milijona EUR izdelkov brez recepta in za  
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1,5 milijona EUR veterinarskih izdelkov. Skupina 
Terme Krka je k skupni prodaji prispevala  
16,0 milijona EUR. 
 
Pri trženju je bil največji poudarek na lansiranju 
kombinacije perindoprila in amlodipina pod 
blagovno znamko Amlessa. Krka tako postaja še 
bolj uveljavljena in prepoznavna na trgu 
antihipertenzivov. Delo je bilo osredotočeno tudi na 
zdravljenje hiperlipidemije. Organizirali smo več 
strokovnih dogodkov, na katerih smo predstavili 
smernice obvladovanja dislipidemij. V promociji smo 
poudarjali nove jakosti Sorvaste (rosuvastatin)  
15 mg in 30 mg ter Atorisa (atorvastatin) 30 mg in 
60 mg, ki bodo zdravnikom in bolnikom olajšale 
izbiro optimalnega odmerka zdravila. Z lansiranjem 
Galsye (galantamin) postajamo vse bolj 
prepoznavni tudi na trgu antidementivov. Ponudbo 
zdravil na recept smo v februarju razširili z novim 

antihistaminikom Dasselta (desloratadin) in v aprilu 
z Rolpryno (ropinirol), s čimer smo vstopili na 
področje zdravljenja Parkinsonove bolezni. 
 
Naša vodilna zdravila na recept po prodaji v prvi 
polovici leta so bili Prenessa (perindopril), Atoris 
(atorvastatin), Ultop (omeprazol), Lorista (losartan) 
in Sorvasta (rosuvastatin). Med izdelki brez recepta 
so bili prodajno najuspešnejši Nalgesin S 
(naproksen), Bilobil (ginko biloba), B-complex, 
Septolete in Panatus (butamirat). 
 
Dopolnjen pravilnik o določanju cen, ki je v veljavo 
stopil februarja, je prispeval k zniževanju cen 
zdravil. Sprejet je bil tudi zakon o uravnoteženju 
javnih financ, ki uvaja najvišje priznane vrednosti za 
terapevtske skupine zdravil. Ne glede na navedeno, 
pa Krka s tržnim deležem blizu 12 % ostaja vodilna 
proizvajalka zdravil na recept na slovenskem trgu. 

 

Jugovzhodna Evropa 

Na trgih jugovzhodne Evrope je Krka prodala za 
73,8 milijona EUR izdelkov, kar je za 0,4 % več kot 
v enakem obdobju lanskega leta. Največjo prodajno 
rast smo dosegli na trgih Srbije, Bosne in 
Hercegovine ter Makedonije. Manj kot v 
primerljivem lanskem obdobju smo prodali na 
Hrvaškem, v Romuniji, Bolgariji in Albaniji. 
 
Na Hrvaškem, ki je Krkin ključni trg, smo v prvem 
polletju leta 2012 prodali za 18 milijonov EUR 
izdelkov, s čimer Krka ohranja položaj vodilne tuje 
generične proizvajalke zdravil. Vodilni položaj smo 
obdržali v terapevtskih skupinah statinov in 
nekaterih skupinah protimikrobnih učinkovin 
(makrolidi, kinoloni). Rast prodaje smo dosegli med 
zaviralci protonske črpalke, zaviralci angiotenzinske 
konvertaze (zaviralci ACE) in sartani, pri katerih 
imamo pomembne tržne deleže. 
Naši prodajno najuspešnejši izdelki so bili Atoris 
(atorvastatin), Zyllt (klopidogrel), Ampril (ramipril), 
Helex (alprazolam), Enap (enalapril), Valsacor 
(valsartan), Lanzul (lansoprazol), Emanera 
(esomeprazol), Nolpaza (pantoprazol) in Lorista 
(losartan). 
 
Maja je začela veljati lista zdravil z novouvrščenimi 
izdelki Roswero (rosuvastatin), Nolpazo i. v. 
(pantoprazol) in Monkasto (montelukast). Ta 
zdravila bodo prispevala k dodatni rasti prodaje in 
tržnih deležev v terapevtskih skupinah statinov, 
zaviralcev protonske črpalke ter med zdravili za 
zdravljenje astme. 

Romunija ostaja največji posamezni trg v regiji.  
V prvem polletju smo prodali za 23,2 milijona EUR 
izdelkov. Najuspešnejši smo bili pri prodaji zdravil 
na recept, med katerimi smo najvišje rasti dosegli z 
novejšimi izdelki: Prenesso (perindopril),  
Co-Prenesso (perindopril in hidroklorotiazid), 
Atorisom (atorvastatin) in Roswero (rosuvastatin). 
Še naprej uspešno prodajamo starejše izdelke, kot 
so Enap (enalapril), Ciprinol (ciprofloksacin), Rawel 
(indapamid), Tramadol (tramadol) in Tenox 
(amlodipin). Uspešno smo končali prvo fazo 
lansiranja Karbisa (kandesartan).  
 
Na trgu izdelkov brez recepta se pripravljamo na 
vpeljavo novih blagovnih znamk in širitev ponudbe 
znotraj že obstoječih. Pri veterinarskih izdelkih 
veliko pozornosti namenjamo širjenju ponudbe 
zdravil za zdravljenje malih živali, ki postajajo 
prodajno vse pomembnejša. 
 
V Bosni in Hercegovini smo ob 11-odstotni rasti 
prodali za 9,5 milijona EUR izdelkov. Glavnino 
prodaje smo dosegli z zdravili na recept, med 
katerimi so bili najuspešnejši Enap (enalapril), Zyllt 
(klopidogrel), Lorista (losartan), Naklofen 
(diklofenak) in Atoris (atorvastatin). Prodajni 
ponudbi smo dodali Emanero (esomeprazol). Med 
izdelki brez recepta so k prodaji največ prispevali  
B-complex, Septolete in Bilobil (ginko biloba). 
 
Prodaja v Makedoniji je prodajo prvega polletja 
lanskega leta presegla za 4 %. S prodajo v višini  
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6,7 milijona EUR Krka zaseda vodilno mesto med 
tujimi generičnimi proizvajalci zdravil na 
makedonskem trgu. Največ so k temu prispevala 
zdravila na recept, med njimi Enap (enalapril), Atoris 
(atorvastatin), Helex (alprazolam), Cordipin 
(nifedipin) in Lorista (losartan). Med izdelki brez 
recepta so k prodaji največ prispevali Bilobil (ginko 
biloba), B-complex, Daleron (paracetamol), Herbion 
in Septolete. Priložnost za nadaljnjo rast 
predstavljajo izdelki, s katerimi smo v zadnjem 
obdobju razširili svojo ponudbo na trgu: Atoris  
30 mg in 60 mg (atorvastatin), Co-Prenessa 
(perindopril in indapamid) in Nolpaza control 
(pantoprazol). 
 
Prodaja v Srbiji je v prvi polovici leta 2012 dosegla 
5,9 milijona EUR in je za 16 % presegla prodajo iz 
enakega lanskega obdobja. Prodajna rast, ki 
presega rast trga, je posledica intenzivne 
promocijske in trženjske aktivnosti na terenu. 
Prodajno najpomembnejša so bila zdravila na 
recept, med njimi Atoris (atorvastatin), Ampril 
(ramipril) in Zyllt (klopidogrel). Iz skupine izdelkov 
brez recepta je k prodaji največ prispeval Bilobil 
(ginko biloba), prodajno vodilni veterinarski izdelek 
pa je bil Floron (florfenikol). 
 
V Bolgariji smo prodali za 5,6 milijona EUR 
izdelkov, kar je za 2 % manj kot v primerljivem 

lanskem obdobju. Prodajno so bila najuspešnejša 
zdravila na recept, med njimi Lorista (losartan) in 
Lorista H (losartan in hidroklorotiazid), Atoris 
(atorvastatin), Co-Valsacor (valsartan in 
hidroklorotiazid), Enap (enalapril), Flosteron 
(betametazon), Rawel (indapamid) in Co-Prenessa 
(perindopril in indapamid). Izpostavimo lahko še 
uspešno lansiranje Roswere (rosuvastatin) ter 
širitev ponudbe s Toluro (telmisartan) in Nolpazo 
(pantoprazol). 
 
Prodaja v Albaniji je v prvem polletju leta 2012 
dosegla 2,1 milijona EUR. Kljub intenzivnim 
trženjskim in prodajnim aktivnostim ni dosegla 
prodaje v primerljivem lanskem obdobju. Naši 
najpomembnejši izdelki so bili Enap (enalapril), 
Lorista (losartan), Hiconcil (amoksicilin), Ciprinol 
(ciprofloksacin) in Zalasta (olanzapin). 
 
Na Kosovu smo ob 2-odstotni rasti prodali za  
2,4 milijona EUR izdelkov in ostali vodilni 
proizvajalec zdravil na trgu. K temu so največ 
prispevala zdravila na recept: Enap (enalapril), 
Lorista (losartan), Naklofen (diklofenak), Zyllt 
(klopidogrel) in Atoris (atorvastatin).  
 
V Črni gori smo tudi s pomočjo prijav na javne 
razpise prodali za nekaj več kot 0,4 milijona EUR 
izdelkov.  

 

Vzhodna Evropa 

Regijo Vzhodna Evropa sestavlja večje število 
vzhodnoevropskih in srednjeazijskih trgov, med 
katerimi ima vodilno vlogo ključni trg Ruska 
federacija, ki je hkrati Krkin največji posamični trg. 
Na vseh trgih v regiji smo v prvem polletju 2012 
dosegli prodajno rast, regija v celoti pa je s prodajo 
v višini 167,9 milijona EUR vodilna med Krkinimi 
prodajnimi regijami. 
 
V prvi polovici leta 2012 smo na trgu Ruske 
federacije dosegli prodajo v višini 114,9 milijona 
EUR oziroma za 24 % več kot v enakem lanskem 
obdobju. K prodaji in njeni rasti so največ prispevala 
zdravila na recept, sledili so jim izdelki brez recepta 
in veterinarski izdelki. 
 
Med najbolje prodajanimi izdelki so v tem obdobju 
bili Enap (enalapril), Lorista (losartan), Atoris 
(atorvastatin), Zyllt (klopidogrel), Orsoten (orlistat), 
Herbion, Perineva (perindopril), Nolpaza 
(pantoprazol), Nalgesin (naproksen) in Ultop 
(omeprazol). Vse pomembnejšo vlogo prevzemajo 

tudi novejša zdravila, ki so na trg prišla v zadnjih 
petih letih. Krka ohranja pomembno vlogo na 
posameznih terapevtskih področjih: med vodilnimi 
smo na področju zaviralcev ACE, statinov, sartanov, 
multivitaminskih izdelkov za otroke in sirupov za 
blaženje kašlja, zaviralcev protonske črpalke ter 
med farmacevtskimi izdelki za zniževanje telesne 
mase. Po podatkih iz neodvisnih virov Krkina 
prodajna rast presega povprečno rast 
farmacevtskega trga v Ruski federaciji. Največjo 
rast smo v prvem polletju 2012 dosegli z zdravili 
Zyllt (klopidogrel), Nalgesin (naproksen), Lorista 
(losartan), Perineva (perindopril), Atoris 
(atorvastatin) in Nolpaza (pantoprazol). 
 
V maju smo uspešno lansirali Roxero (rosuvastatin), 
zdravilo, ki bo okrepilo Krkin tržni položaj na 
področju statinov. Dokaz uspešnega dela z novimi 
izdelki je najvidnejša nagrada v farmacevtski  
panogi – platinasta unča za najboljše lansiranje leta, 
ki smo jo v aprilu prejeli za zdravilo Perineva 
(perindopril). 
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Rast ukrajinskega farmacevtskega trga in naše 
okrepljene trženjske aktivnosti na njem so v prvem 
polletju leta 2012 pripomogle k prodaji v višini  
27 milijonov EUR, ki je tako za četrtino presegla 
prodajo iz enakega lanskega obdobja. Največji je bil 
prispevek zdravil na recept, med katerimi 
izpostavljamo Enap (enalapril), Atoris (atorvastatin), 
Coryol (karvedilol) in Naklofen (diklofenak). Najbolje 
prodajan izdelek brez recepta je bil Herbion.  
V tokrat najhitreje rastoči skupini veterinarskih 
izdelkov je bil vodilni Enroxil (enrofloksacin). 
 
Trend rasti prodaje in tržnega deleža Krke se v 
Kazahstanu nadaljuje tudi v prvi polovici tega leta. 
Prodali smo za 6,6 milijona EUR izdelkov, kar je za 
27 % več kot v enakem lanskem obdobju. K temu je 
največ prispevala prodaja zdravil na recept. 
Najpomembnejši izdelki so bili Enap (enalapril), Zyllt 
(klopidogrel), Duovit, Lorista (losartan), Herbion in 
Fromilid (klaritromicin). K nadaljnji prodajni rasti 
bodo prispevala tudi zdravila, ki smo jih dali na trg v 
letu 2011, in sicer Nolpaza (pantoprazol), Repodiab 
(repaglinid), Roxera (rosuvastatin) in Orsoten 
(orlistat). 
 
V Uzbekistanu smo prodali za 5,6 milijona EUR 
izdelkov in dosegli 36-odstotno rast. Glavnina 
prodaje je pripadla zdravilom na recept, med 
katerimi sta bila prodajno vodilna Enap (enalapril) in 
Lorista (losartan). V skupini izdelkov brez recepta 
sta bila najbolje prodajana Pikovit in Septolete. 
Zaradi posebnosti v plačilnem prometu se še naprej 
posebej posvečamo skrajševanju plačilnih rokov in 
zniževanju terjatev. 
 
Prodaja v Belorusiji je v prvi polovici leta 2012 
dosegla 3 milijone EUR in 17-odstotno rast.  
K doseženemu so na sicer stagnirajočem trgu 
največ prispevala zdravila na recept, predvsem 

Lorista (losartan) in Enap (enalapril). Tretji najbolje 
prodajani izdelek je bil Pikovit iz skupine izdelkov 
brez recepta. Največjo rast smo dosegli z 
veterinarskimi izdelki, katerih prodajo smo več kot 
podvojili. 
 
V Moldaviji smo v prvem polletju prodali za  
2,6 milijona EUR izdelkov oziroma za 11 % več kot 
lani. Tudi tu so bila prodajno vodilna zdravila na 
recept, zlasti Ampril (ramipril), Enap (enalapril), 
Rawel (indapamid), Kaptopril (kaptopril) in Tenox 
(amlodipin). S 5-odstotnim tržnim deležem se 
uvrščamo med tri največje proizvajalce zdravil na 
tem trgu. 
 
Na mongolskem trgu smo dosegli 35-odstotno rast. 
Prodajno najbolje zastopano skupino zdravil na 
recept smo razširili z lansiranjem Atorisa 
(atorvastatin), Rawela (indapamid), Zyllta 
(klopidogrel) in Orsoslima (orlistat). Prodajo v skupni 
vrednosti 6,2 milijona EUR smo povečali tudi na 
vseh ostalih trgih Zakavkazja in srednje Azije.  
V Azerbajdžanu smo dosegli 7-odstotno prodajno 
rast. V Gruziji je bila prodaja od primerljive lanske 
večja za 4 %. Za 85 % smo povečali prodajo v 
Kirgizistanu, kjer so k doseženi prodaji največ 
prispevali Pikovit, Duovit, Herbion in Enap 
(enalapril). Skoraj podvojeno prodajo glede na 
enako lansko obdobje smo v Turkmenistanu 
dosegli predvsem z uspešno prodajo Naklofena 
(diklofenak), Pikovita, Fromilida (klaritromicin) in 
Enapa (enalapril). Prodajna rast v Armeniji je 
predvsem na račun zdravil na recept dosegla 46 %. 
K 53-odstotni rasti v Tadžikistanu so največ 
prispevala zdravila na recept, med njimi že tudi v 
letošnjem letu lansirana Nolpaza (pantoprazol). 
Prodajni ponudbi na tem trgu smo dodali še Vasilip 
(simvastatin) in Loristo (losartan). 

 

Srednja Evropa 

Regija Srednja Evropa vključuje Poljsko, Češko in 
Madžarsko, ki jih uvrščamo med Krkine ključne trge, 
ter Slovaško in tri baltske države – Litvo, Latvijo in 
Estonijo. V prvi polovici leta 2012 smo dosegli 
prodajno rast na večini regijskih trgov, a smo zaradi 
manjše prodaje na Poljskem in Madžarskem kljub 
temu za 12 % zaostali za prodajo v enakem 
lanskem obdobju. 
 
Prodaja na Poljskem je bila za 17 % manjša kot v 
enakem obdobju lani in je dosegla 55,4 milijona 
EUR. Manjša prodaja je v največji meri posledica 

nedavnih večjih zakonodajnih sprememb.  
V nadaljevanju leta pričakujemo ugodnejše 
prodajne trende. 
 
Glavnino prodaje so prispevala zdravila na recept, 
med katerimi prodajno najuspešnejša ostajajo Atoris 
(atorvastatin), Lorista (losartan), Valsacor 
(valsartan), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa 
(perindopril), Sulfasalazin (sulfasalazin) in Roswera 
(rosuvastatin). Slednjo smo dali na trg v letošnjem 
letu, a se je že uvrstila med prodajno vodilne 
izdelke. Pomemben je bil tudi prispevek ostalih 
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novejših zdravil: Dorete (paracetamol in tramadol), 
Nimvastida (rivastigmin), Elicee (escitalopram), 
Ultopa (omeprazol), Cezere (levocetirizin), Emanere 
(esomeprazol) in Karbisa (kandesartan). Med izdelki 
brez recepta ostajajo vodilne Septolete in Bilobil 
(ginko biloba). Najuspešnejše med veterinarskimi 
izdelki je bilo zdravilo za zdravljenje malih živali 
Fypryst (fipronil), sledil mu je Floron (florfenikol). 
Na Češkem smo prodali za 34 milijonov EUR 
izdelkov, kar je za 6 % več kot v enakem obdobju 
lani. Največji je bil prispevek zdravil na recept, med 
katerimi so bili prodajno najuspešnejši Atoris 
(atorvastatin), Lorista (losartan), Lexaurin 
(bromazepam), Lanzul (lansoprazol), Asentra 
(sertralin), Amprilan (ramipril) in Prenessa 
(perindopril). Najbolje prodajan med izdelki brez 
recepta je ostal Nalgesin (naproksen). 
 
Prodaja na Madžarskem je dosegla 20 milijonov 
EUR. Največ so prispevala zdravila na recept, in 

sicer Prenessa (perindopril), Atoris (atorvastatin), 
Nolpaza (pantoprazol), Valsacor (valsartan) in lani 
lansirana Roxera (rosuvastatin). Manjša skupna 
prodaja v primerjavi s prvim polletjem leta 2011 je 
predvsem posledica zdravstvenih reform, ki so 
vplivale na cene in reimbursacijo zdravil. 
 
Prodaja na Slovaškem je ob izteku prve polovice 
leta 2012 dosegla vrednost 13,4 milijona EUR, kar 
je za 12 % več kot v enakem lanskem obdobju. 
Najbolje prodajani so bili izdelki iz skupine zdravil na 
recept, zlasti Atoris (atorvastatin), Prenessa 
(perindopril), Valsacor (valsartan), Nolpaza 
(pantoprazol) in Fromilid (klaritromicin). 
 
V vseh treh baltskih državah smo v prvi polovici leta 
2012 dosegli prodajno rast: v Latviji 17-odstotno, v 
Estoniji 12-odstotno in v Litvi 4-odstotno. 

 

Zahodna Evropa in čezmorska tržišča 

Regija Zahodna Evropa in čezmorska tržišča s 
prodajo v višini dobrih 138,6 milijona EUR in 23-
odstotno rastjo zaseda drugo mesto med Krkinimi 
prodajnimi regijami. Kljub močnim pritiskom na 
zniževanje cen zdravil na mnogih trgih v regiji 
pričakujemo nadaljnjo rast prodaje tudi v drugi 
polovici leta, predvsem na račun v lanskem letu 
lansiranih izdelkov. 
 
V prvi polovici leta smo povečali tako prodajo prek 
partnerjev kot prek Krkinih odvisnih družb v zahodni 
Evropi. Med skupinami izdelkov ostajajo 
najpomembnejša zdravila na recept. Prodajno 
najpomembnejši zahodnoevropski trgi ostajajo 
Nemčija, Velika Britanija, Francija, skandinavske 
države, države Beneluksa, Italija, Portugalska in 
Španija. Krka ostaja vodilna generična proizvajalka 
esomeprazola, klopidogrela, galantamina SR, 
gliklazida SR in ropinirola SR v zahodni Evropi ter 
ena od vodilnih proizvajalk generičnega olanzapina, 
pantoprazola, lanzoprazola, perindoprila, 
pioglitazona in donepezila. 
 
Odvisna družba TAD Pharma v Nemčiji, prek katere 
smo v drugem četrtletju uspešno lansirali 
kandesartan in njegove kombinacije ter atorvastatin, 
je dosegla 18-odstotno rast prodaje. Prodajno 
vodilni izdelki so bili pantoprazol, galantamin SR in 
klopidogrel. 
 

V tem obdobju smo največjo relativno rast prodaje 
dosegli v odvisnih družbah Krka Sverige na 
Švedskem in Krka Farmacêutica na Portugalskem. 
V Krki Sverige so k prodajnemu rezultatu največ 
prispevala na trgu že uveljavljena zdravila na 
recept, na Portugalskem pa smo povečali tržne 
deleže večine izdelkov, še posebno perindoprila in 
kvetiapina. 
 
Rast prodaje smo dosegli tudi v odvisni družbi Krka 
Pharma v Avstriji, kjer so prodajna pričakovanja 
povezana z lansiranji nekaterih izdelkov s prodajnim 
potencialom, ki so načrtovana za drugo polovico 
leta. 
Krka Pharma Dublin na Irskem zaradi 
pospešenega uvajanja novih izdelkov iz meseca v 
mesec povečuje prodajo. V prvem polletju tega leta 
smo ostali edini ponudnik generičnega galantamina 
SR in ropinirola SR na irskem trgu. 
 
V Španiji in Italiji smo prek novoustanovljenih 
odvisnih družb na trg dali prve izdelke pod lastno 
blagovno znamko. Enako še za letos načrtujemo 
tudi prek novoustanovljene družbe v Franciji.  
 
V prvem polletju 2012 smo prodajo veterinarskih 
izdelkov glede na enako lansko obdobje povečali za 
22 %. Prodajno najuspešnejša ostajata 
enrofloksacin in fipronil. Na vseh ključnih trgih 
zahodne Evrope smo ohranili in povečali tudi 
prodajo marbofloksacina, florfenikola in toltrazurila.  
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Na čezmorskih trgih smo prodajo povečali za 36 %. 
K temu je največ prispevala prodaja v prodajni 
pisarni Arabski polotok z Iranom, v okviru katere 
smo izdelke pod lastno blagovno znamko v tem 

obdobju začeli prodajati v Iraku. Nadaljevanje rasti 
v prihodnje bomo zagotovili s širjenjem ponudbe 
izdelkov in z vstopom na nove trge. 

 
 
 
Prodaja skupine in družbe Krka po skupinah izdelkov in storitev 

 
V strukturi prodaje so s 93-odstotnim deležem 
najpomembnejši izdelki za humano uporabo. 
Največjo prodajo smo dosegli z zdravili na recept,  
ki imajo v prodaji skupine Krka 84-odstotni delež. 
Sledijo izdelki brez recepta z 9-odstotnim deležem 
in veterinarski izdelki s 4-odstotnim deležem v 
prodaji skupine Krka.  
 
 

Vrednost prodaje zdraviliško-turističnih storitev 
predstavlja 3 % celotne prodaje skupine Krka.  
 
Občutno rast prodaje v primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta smo dosegli pri zdravilih na 
recept in veterinarskih izdelkih. Prodaja izdelkov 
brez recepta in zdraviliško-turističnih storitev je 
manjša kot v enakem lanskem obdobju. 

 
     
 Skupina Krka Družba Krka 
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Izdelki za humano uporabo 526.090 491.485 107 498.083 468.128 106 

– zdravila na recept 473.681 437.342 108 455.993 414.145 110 

– izdelki brez recepta 52.409 54.143 97 42.090 53.983 78 

Veterinarski izdelki 22.736 19.889 114 22.252 19.650 113 

Zdraviliško-turistične storitve 15.952 16.991 94       

Ostalo 514 440 117 939 907 104 

Skupaj 565.292 528.805 107 521.274 488.685 107 
       
 
 
Struktura prodaje po skupinah izdelkov in storitev v prvem polletju 2012 
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Zdravila na recept 

Skupina Krka je prodala za 473,7 milijona EUR 
zdravil na recept, kar je za 8 % več kot v enakem 
obdobju lanskega leta.  
Prodaja se je najbolj povečala v regiji Vzhodna 
Evropa (za 30 %), v regiji Zahodna Evropa in 
čezmorska tržišča (za 24 %) ter v regiji 
Jugovzhodna Evropa (za 6 %), medtem ko se je v 
regijah Srednja Evropa in Slovenija glede na enako 
lansko obdobje zmanjšala. 
 
Med večjimi trgi se je prodaja zdravil na recept v 
primerjavi z enakim obdobjem leta 2011 najbolj 
povečala v Ruski federaciji (za 31 %), v Nemčiji  
(za 16 %) in na Češkem (za 6 %). 
 
Med srednje velikimi trgi velja izpostaviti visoko rast 
prodaje v Veliki Britaniji (za 151 %), skandinavskih 
državah (za 61 %), Ukrajini (za 27 %), v Romuniji 
(za 17 %) in na Slovaškem (za 13 %). 
 
Med manjšimi trgi smo visoko rast dosegli v 
Uzbekistanu (za 46 %), Mongoliji (za 41 %), 
Moldaviji (za 21 %), Kazahstanu (za 19 %), Srbiji 
(za 17 %), Belorusiji (za 17 %) in Latviji (za 11 %). 
Prodajo na Arabskem polotoku smo več kot 
podvojili. 
 
Večdesetodstotno rast smo dosegli tudi na 
najmanjših trgih kot so Armenija, Gruzija, 
Kirgizistan, Tadžikistan in Turkmenistan.  
 
Med prodajno vodilnih deset izdelkov na recept se 
uvrščajo Enap (enalapril), Atoris (atorvastatin), 
Lorista (losartan), Prenessa (perindopril), Nolpaza 
(pantoprazol), Zyllt (klopidogrel), Emozul/Emanera 
(esomeprazol), Valsacor (valsartan), Lanzul 
(lansoprazol) in Zalasta (olanzapin). Med prodajno 
najpomembnejšimi izdelki sta največjo rast prodaje 
dosegla Valsacor (za 39 %) in Emozul/Emanera  
(za 33 %). Uspešno rast dosegajo tudi Prenessa, 
Zalasta, Ampril, Yasnal, Orsoten in Nalgesin, vsi z 
več kot 10-odstotno rastjo.  
 
V prvi polovici leta 2012 smo na nove trge dali več 
obstoječih izdelkov:  
• Dasselto/Esradin (desloratadin) v Sloveniji, Litvi, 

Latviji, Estoniji, na Češkem, Slovaškem, 

Madžarskem, v Romuniji, Nemčiji, Avstriji, na 
Portugalskem, Finskem in Irskem; 

• Roswero/Roxero (rosuvastatin) na Hrvaškem, 
Kosovu, v Litvi, Kazahstanu, Ukrajini in Rusiji;  

• Amlesso/Dalnesso/Tonarsso (perindopril in 
amlodipin) v Romuniji, Latviji, na Češkem, 
Slovaškem in Portugalskem;  

• Toluro (telmisartan) v Bolgariji, na Češkem, 
Slovaškem, Madžarskem in Finskem;  

• Emanero/Emozul (esomeprazol) v Makedoniji, 
Bosni in Hercegovini in na Finskem;  

• Nolpazo (pantoprazol) v Bolgariji, Španiji in 
Italiji; 

• Zalasto (olanzapin) na Češkem, v Avstriji, Italiji 
in na Portugalskem;  

• Yasnal (donepezil) v Nemčiji in na Irskem; 
• Galsyo SR (galantamin) v Romuniji, Avstriji, 

Italiji in na Finskem;  
• Kventiax/Quentiax (kvetiapin) v Romuniji, 

Nemčiji, Avstriji in Italiji;  
• Rolpryno SR (ropinirol) v Sloveniji, Avstriji in 

Italiji;  
• Monkasto (montelukast) na Hrvaškem; 
• Prenesso (perindopril) v Italiji;  
• Co-Prenesso (perindoprila in indapamid) v 

Makedoniji;  
• pioglitazon na Portugalskem;  
• Repodiab (repaglinid) v Kazahstanu;  
• Valsacor (valsartan) v Belorusiji;  
• Co-Valsacor (kombinacija valsartana in 

hidroklorotiazid) v Italiji;  
• Karbis/Candecor (kandesartan) na Češkem, v 

Romuniji in Nemčiji;  
• Karbicombi/Candecor (kandesartan in 

hidroklorotiazid) v Romuniji, Nemčiji, Italiji, na 
Češkem, Finskem in Irskem; 

• Doreto (tramadol in paracetamol) v Romuniji. 
 
Pri trženjskih aktivnosti je največja novost 
vzpostavljanje lastnih marketinško-prodajnih ekip v 
Italiji in Španiji, kjer smo že zaposlili prve strokovne 
sodelavce ter na trg dali prve izdelke pod Krkino 
blagovno znamko. Priprave na vzpostavitev lastnih 
ekip in lansiranje lastnih izdelkov aktivno potekajo 
tudi v Franciji. 

 

Izdelki brez recepta 

Prodali smo za 52,4 milijona EUR izdelkov brez 
recepta, kar je za 3 % manj kot v enakem obdobju 

lanskega leta. Kljub temu se je prodaja povečala  
na večjem številu trgov, predvsem v regiji  
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Vzhodna Evropa.  
 
Prodaja v regiji Slovenija se je zmanjšala glede na 
enako obdobje lanskega leta predvsem zaradi 
krčenja ponudbe kozmetičnih izdelkov in nekoliko 
slabše prodaje sezonskih izdelkov. 
 
Prodaja v regiji Jugovzhodna Evropa je manjša od 
prodaje v prvi polovici leta 2011 predvsem zaradi 
upada prodaje v Romuniji, kjer so bile uvedene 
omejitve reimbursacije izdelkov ginka bilobe, kamor 
spada naš ključni izdelek Bilobil. Prodaja izdelkov 
brez recepta na Hrvaškem in v Srbiji je ostala na 
ravni primerljivega lanskega obdobja, medtem ko se 
je na ostalih trgih povečala, in sicer v Makedoniji, 
Bosni in Hercegovini ter v Albaniji (za 7 %). 
 
Prodaja v regiji Vzhodna Evropa se je povečala za 

desetino. Rast beležimo tudi na večini posameznih 
trgov v regiji, in sicer v Kazahstanu (za 47 %), 
Mongoliji (za 25 %), Uzbekistanu (za 21 %), Ukrajini 
(za 12 %), Ruski federaciji (za 6 %) in Belorusiji (za 
5 %). Veliko rast dosegajo tudi manjši trgi, kot so 
Armenija, Kirgizija, Tadžikistan in Turkmenija. 
 
Prodaja v regiji Srednja Evropa je za 11 % manjša 
kot v enakem lanskem obdobju, predvsem zaradi 
manjše prodaje na Poljskem. Na ostalih trgih smo 
dosegali pomembno rast, in sicer v Latviji (za 61 %), 
Litvi (za 23 %) ter na Češkem in Slovaškem  
(za 2 %).  
 
Vodilni izdelki v programu so Herbion, Bilobil, 
Septolete, Nalgesin, Pikovit, Panzynorm, Duovit in 
Fitoval, ki jim je namenjena tudi večina trženjskih 
aktivnosti. 

 

Veterinarski izdelki 

Prodaja veterinarskih izdelkov je v prvem polletju 
2012 dosegla 22,7 milijona EUR, kar je za 14 % več 
kot v enakem obdobju lani.  
 
Največja rast prodaje je bila v regiji Zahodna Evropa 
in čezmorska tržišča (22 %). V tej regiji so 
najpomembnejši trgi države Beneluksa, kjer smo 
prodajo povečali za trikrat, in Francija, kjer smo 
dosegli 9-odstotno rast. Na drugem mestu, s  
13-odstotno rastjo prodaje, je regija Vzhodna 
Evropa, kjer smo največjo, 68-odstotno rast dosegli 
v Ukrajini. Regija Srednja Evropa je imela  
12-odstotno rast prodaje, k čemur so največ 
prispevale Poljska (rast za 15 %) ter Češka in 
Latvija, obe z več kot 100-odstotno rastjo. V regiji 

Jugovzhodna Evropa je bila 5-odstotna rast, največ 
k temu pa je prispevala Srbija s 33-odstotno rastjo. 
Prodaja veterinarskih izdelkov v regiji Slovenija je 
bila za 1 % večja kot v enakem lanskem obdobju 
 
Med uveljavljenimi blagovnimi znamkami krepita 
položaj Enroxil in Floron, na tretjem mestu po 
prodaji je že novo lansirani izdelek Fypryst, 
katerega prodajo smo glede na enako lansko 
obdobje povečali kar za trikrat. 
 
Trženjsko dejavnost so v prvem polletju 
zaznamovala lansiranja Fyprysta v regiji Zahodna 
Evropa, Marfloxina v regiji Srednja in Jugovzhodna 
Evropa ter Misoxina v Ruski federaciji. 

 

Zdraviliško-turistične storitve 

Skupina Terme Krka je v prvi polovici leta 2012 
ustvarila za 16 milijonov EUR prihodkov od prodaje, 
kar je za 6 % manj kot v enakem obdobju leta 2011. 
Upada nočitev gostov z enega ključnih trgov, Italije, 
ni bilo mogoče nadomestiti z rastjo na domačem in 
ruskem trgu. Na domačem trgu beležimo ugodne 
trende pri skupini gostov na zdraviliškem 
zdravljenju, posebno v Termah Dolenjske Toplice in 
v Strunjanu, negativne pa pri skupini podjetij na 
področjih preventivne zdravstvene rekreacije ter 
seminarjev, kar je posledica varčevalnih ukrepov v 

Sloveniji. Čedalje pomembnejši postajajo ruski 
gostje, pri katerih smo v primerjavi z lanskim letom 
dosegli 64-odstotno rast in v prvem polletju dosegli 
skoraj 7200 nočitev. 
 
V okviru akcije Naj wellness 2012 je v kategoriji 
majhnih centrov naš sprostitveni center Vitarium iz 
Term Šmarješke Toplice zasedel prvo mesto, 
wellness center Balnea pa tretje mesto v kategoriji 
velikih centrov. 
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Razvoj in raziskave 
 
V prvem polletju 2012 smo pridobili prvo registracijo 
za pet novih izdelkov v 13 oblikah in jakostih. V tem 

obdobju smo na različnih trgih za 64 izdelkov 
pridobili 320 registracij.  

 

Zdravila na recept 

V tem obdobju smo pri zdravilih na recept registrirali  
štiri nove izdelke v 12 farmacevtskih oblikah in 
jakostih. S pridobivanjem registracij po evropskih 
postopkih (postopek medsebojnega priznavanja – 
MRP, decentralizirani postopek – DCP in 
centralizirani postopek - CP) in po nacionalnih 
postopkih smo širili tržne možnosti za različne že 
uveljavljene izdelke. 
 
Krka se uvršča med vodilne generične proizvajalce 
zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja. Ponudbo 
zdravil za zdravljenje visokega krvnega tlaka smo 
dopolnili z novo kombinacijo olmesartana iz 
skupine antagonistov angiotenzina II in diuretika 
hidroklorotiazida. Kombinacija olmesartana in 
hidroklorotiazida dopolnjuje obsežno Krkino 
ponudbo sartanov in njihovih fiksnih kombinacij ter 
predstavlja dodatno izbiro pri zdravljenju visokega 
krvnega tlaka. Izdelek ponuja novo možnost za 
bolnike, ki se na zdravljenje z olmesartanom ali 
drugimi sartani in njihovimi kombinacijami ne 
odzivajo oziroma zdravljenja zaradi neželenih 
učinkov ne prenašajo. Kombinacijo olmesartana in 
hidroklorotiazida v obliki filmsko obloženih tablet v 
štirih jakostih smo po DCP registrirali v devetih 
evropskih državah. 
 
Ponudbo zdravil za zdravljenje visokega krvnega 
tlaka smo širili na nove trge zahodne Evrope. 
Končali smo dva DCP za kandesartan (Karbis) v 
obliki tablet v štirih jakostih in pridobili nove 
registracije v 17 evropskih državah. Po DCP smo 
dodatno registrirali valsartan v obliki filmsko 
obloženih tablet v štirih jakostih.  
 
Uveljavljeno Krkino zdravilo za zdravljenja bolezni 
srca in žilja atorvastatin (Atoris) smo v obliki 
filmsko obloženih tablet v treh jakostih, in sicer po 
10 mg, 20 mg in 40 mg, po MRP dodatno registrirali 
v 12 evropskih državah. 
 
Perindopril (Prenessa Q-Tab) v novi obliki 
orodisperzibilnih tablet v dveh jakostih, ki bolniku 
olajša jemanje zdravila, smo po DCP registrirali v 
devetih evropskih državah. 
 

Z registracijo novega zdravila kapecitabin smo 
vstopili na področje onkoloških zdravil. Kapecitabin 
v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih je 
učinkovina za zdravljenje različnih vrst raka. 
Uporablja se za zdravljenje raka debelega črevesa 
in želodca ter za zdravljenje raka dojk. Zdravilo ima 
ugoden profil neželenih učinkov, do izpadanja las in 
hematoloških neželenih učinkov običajno ne pride 
pogosto in so obvladljivi. Primerno je tudi za 
zdravljenje starejših bolnikov in bolnikov z motnjami 
v ledvičnem in jetrnem delovanju. Zdravilo v 
peroralni obliki omogoča jemanje na domu. 
Kapecitabin smo po CP registrirali v 29 državah. 
 
Na vseh trgih zahodne Evrope smo po CP 
registrirali sildenafil, ki je na voljo v obliki 
orodisperzibilnih tablet v treh jakostih. 
Orodisperzibilne tablete, ki učinkujejo na erektilno 
disfunkcijo, se v ustih hitro raztopijo brez žvečenja, 
zato so primerne za ljudi, ki težje pogoltnejo 
običajno tableto. So prijetnega okusa. 
 
Na področju antidiabetičnih zdravil smo v 
zahodnoevropskih državah na novo registrirali 
pioglitazon, ki je namenjeno zdravljenju sladkorne 
bolezni tipa 2. Pioglitazon (Paglitaz) v obliki tablet 
v treh jakostih smo po CP registrirali v 29 državah. 
 
Na področju antipsihotihov smo v sedmih evropskih 
državah dodatno registrirali ziprasidon v obliki 
kapsul v štirih jakostih. 
 
V Ruski federaciji smo iz skupine statinov registrirali 
atorvastatin (Atoris) v obliki filmsko obloženih 
tablet v treh novih jakosti in rosuvastatin (Roxera) 
v obliki filmsko obloženih tablet v pestri paleti šestih 
jakosti. Prav tako v Ruski federaciji smo pridobili 
novo registracijo za izdelek lizinopril (Zonixem) v 
obliki tablet v treh jakostih in za kombinacijo 
lizinoprila in hidroklorotiazida (Zonixem HL, 
Zonixem HD) v obliki tablet v treh različnih jakostih. 
 
V ključni Krkini terapevtski skupini zaviralcev 
protonske črpalke smo v Ruski federaciji in v 
Ukrajini pridobili registracijo za rabeprazol (Zulbex) 
v obliki gastrorezistentnih tablet v dveh jakostih.  
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V Ukrajini smo na novo registrirali kombinacijo 
losartana in hidroklorotiazida (Lorista H  
100 mg/12,5 mg) v obliki filmsko obloženih tablet, 
rabeprazol (Zulbex) v obliki gastrorezistentnih 
tablet v dveh jakostih ter olanzapin (Zalasta) v 
obliki tablet in orodisperzibilnih tablet. 
 
Na trgih jugovzhodne Evrope smo na novo 
registrirali izdelke iz ključnih terapevtskih skupin. Že 
uveljavljeni atorvastatin (Atoris) v obliki filmsko 
obloženih tablet v treh novih jakostih (30 mg, 60 mg 
in 80 mg) smo registrirali na Hrvaškem, v 
Makedoniji in na Kosovu. V Makedoniji smo v 
dodatnih dveh jakostih registrirali tudi rosuvastatin 
(Roswera) v obliki filmsko obloženih tablet. V Srbiji 
smo med sartani registrirali telmisartan (Tolura) v 

obliki tablet v dveh jakostih. 
 
Na Hrvaškem smo na novo registrirali kombinacijo 
valsartan in hidroklorotiazida (Valsacombi) v 
obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih, 
kombinacijo losartana in hidroklorotiazida 
(Lorista H 100 mg/12,5 mg) v obliki filmsko 
obloženih tablet, tamsulosin (Tanyz ERAS) v obliki 
filmsko obloženih tablet, kombinacijo 
kandersartana in hidroklorotiazida (Karbicombi) 
v obliki tablet v štirih jakostih, rabeprazol (Zulbex) v 
obliki gastrorezistentnih tablet v dveh jakostih, 
ropinirol (Rolpryna SR) v obliki tablet s 
podaljšanim sproščanjem v treh jakostih ter 
rivastigmin (Nimvastid) v obliki kapsul in 
orodisperzibilnih tablet. 

 

Izdelki brez recepta 

V prvem polletju 2012 smo med izdelki brez recepta 
na novo registrirali izdelke iz ključnih blagovnih 
znamk.  
 
Kapsule Bilobil po 120 mg smo dodatno registrirali 
v Estoniji. V Ruski federaciji smo na novo registrirali 
zeliščni izdelek Palprostes v obliki mehkih kapsul. 
 
Bršljanov sirup Herbion smo registrirali na trgih 
vzhodne in jugovzhodne Evrope: v Ukrajini, 
Kazahstanu, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, 
Belorusiji in Moldaviji. 
 

Na področju analgetikov smo širili tržne možnosti za 
uveljavljeno blagovno znamko Nalgesin 
(naproksen). Končali smo DCP postopek za 
naproksen v obliki filmsko obloženih tablet v dveh 
jakostih in ga tako registrirali v šestih državah 
zahodne Evrope. Nalgesin smo na novo registrirali 
tudi na Hrvaškem, v Albaniji, Moldaviji in Srbiji. 
 
Krkino ključno blagovno znamko Septolete smo 
utrdili na trgih vzhodne Evrope. Pršilo Septolete 
plus smo registrirali v Belorusiji, Septolete plus z 
okusom medu in limete v obliki pastil pa v Ruski 
federaciji, Ukrajini, Turkmenistanu, Armeniji in 
Romuniji. 

 

Veterinarski izdelki 

Na področju veterine smo v prvem polletju prvič 
registrirali nov izdelek doksiciklin (Misoxin) v obliki 
peroralnega praška. Registrirali smo ga v Ruski 
federaciji. 
Po CP smo v 27 evropskih državah pridobili 
dovoljenje za probiotični izdelek Animavit v obliki 
granulata. Izdelek vsebuje probiotične 
mikroorganizme Bacillus subtilis.  
 
Po DCP smo fipronil, raztopino za kožni nanos, v 
petih jakostih registrirali v 11 državah zahodne 

Evrope. 
 
Izdelek Giraxa (kolistin) v obliki praška za pripravo 
peroralne raztopine za zdravljenje bakterijskih 
okužb pri farmskih živalih smo registrirali v 
Azerbajdžanu. Rycarfo (karprofen), ki se uporablja 
za lajšanje bolečin in degenerativnih sprememb na 
mišično-skeletnem sistemu ter pri operativnih 
posegih, smo v obliki tablet z okusom v treh jakostih 
na novo registrirali v Srbiji. 
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Vlaganja in naložbe 
 
Za investicijska vlaganja in naložbe smo v skupini 
Krka v prvem polletju 2012 porabili 58,0 milijona 
EUR, od tega 26,4 milijona EUR v obvladujoči 
družbi in 31,6 milijona EUR v odvisnih družbah. Za 
letošnje leto smo načrtovali vlaganja in naložbe v 
višini 200 milijonov EUR, pri čemer bo dejanska 
poraba investicijskih sredstev zaradi doseganja 
ugodnih cenovnih pogojev pri dobaviteljih in 
izvajalcih del predvidoma manjša. 
 
Junija smo na osrednji Krkini lokaciji v Ločni v 
Novem mestu začeli največjo naložbo v zgodovini 
Krke – gradnjo novega obrata za proizvodnjo trdnih 
oblik zdravil, ki smo ga poimenovali Notol 2. 
Proizvodna zmogljivost 200 milijonov EUR vrednega 
obrata bo 4,5 milijarde končnih izdelkov na leto.  
 
V teku je tudi naložba v Krkino odvisno družbo 
Farma GRS, d. o. o., ustanovljeno skupaj s partnerji 
v okviru projekta razvoja farmacevtske panoge. Na 
lokaciji v Ločni bomo vzpostavili nove razvojno- 
-raziskovalne in proizvodne zmogljivosti v vrednosti 
45 milijonov EUR. Z novoustanovljeno družbo bomo 
vzpostavili infrastrukturo za razvoj novih izdelkov in 
tehnologij s področja farmacevtske kemije in 
tehnologije. Ta projekt z dobrimi 10 milijoni EUR iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancira 
Evropska unija. 
 

Začeli smo z gradnjo obrata Sinteza 1 v Krškem. 
Namenjen bo proizvodnji učinkovin in bo zagotavljal 
maksimalno fleksibilnost proizvodnje ter omogočal 
prehod na proizvodnjo velikih serij zahtevnih 
učinkovin in intermediatov v kontroliranih razmerah 
v skladu z evropsko direktivo o registraciji, 
ocenjevanju in avtorizaciji kemikalij (REACH). 
 
Končani ali v teku so nekateri naložbeni projekti, s 
katerimi povečujemo svoje proizvodne zmogljivosti. 
V enem od obratov smo s preureditvijo prostorov 
vzpostavili možnosti za proizvodnjo polizdelka in 
pakiranje veterinarskih tablet. Za to naložbo smo 
porabili 1,4 milijona EUR. Postopno bomo povečali 
tudi proizvodnjo ampul, in sicer na 130 milijonov na 
leto. V odvisni družbi Krka Farma Zagreb smo v 
obstoječih in deloma preurejenih prostorih povečali 
proizvodnjo polizdelkov in končnih izdelkov, za kar 
smo porabili 2,9 milijona EUR. 
 
Ena najpomembnejših naložb, ki poteka v tem času, 
pa je gradnja nove tovarne in povečanje 
logističnega centra v Ruski federaciji, Krka Rus 2. 
Naložba je ocenjena na 135 milijonov EUR. 
Zmogljivost tovarne, s katero si bo Krka v tej državi 
utrdila status domačega proizvajalca zdravil, bo  
1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Gradnja bo 
predvidoma končana v letu 2013. 

 
 
 

Zaposleni 
 
Zaposleni so ključ do dobrih poslovnih rezultatov, 
zato v Krki vlagamo v njihov razvoj ter skrbimo za 
dobre medsebojne odnose in počutje na delovnem 
mestu in zunaj njega.  
 
Konec junija 2012 je bilo v skupini Krka 
9209zaposlenih, kar je za 261 oziroma 3 % več kot 

na začetku leta. V Sloveniji se je število zaposlenih 
v prvem polletju povečalo za 99, v tujini pa za 162.  
 
V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je 
49 % vseh zaposlenih v skupini Krka. Med vsemi 
zaposlenimi v skupini Krka jih ima 51 % najmanj 
univerzitetno izobrazbo. 
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Število in struktura zaposlenih glede na izobrazbo v skupini Krka 
 
     
 30. 6. 2012 31. 12. 2011 

 
Število 

zaposlenih 
Delež  
(v %) 

Število 
zaposlenih 

Delež  
(v %) 

Doktorji znanosti 100 1,1 95 1,1 

Magistri znanosti 273 3,0 266 3,0 

Univerzitetna izobrazba 4353 47,3 4230 47,3 

Visokostrokovna izobrazba 1013 11,0 945 10,6 

Višješolska izobrazba 262 2,8 257 2,9 

Srednješolska izobrazba, V. stopnja 1813 19,7 1760 19,7 

Drugo 1395 15,1 1395 15,6 

Skupaj  9209 100,0 8948 100,0 
      
S štipendiranjem zagotavljamo prihod novih 
talentiranih kadrov. Trenutno imamo  
78 štipendistov, pretežno s področja farmacije in 
kemije, štipendije pa podeljujemo tudi izjemnim 
študentom z drugih za Krko zanimivih področij.  
V šolskem letu 2011/12 smo podelili 11 novih 
štipendij. 
 
Zaposlenim zagotavljamo osebni in poklicni razvoj, 
zato sistematično načrtujemo razvoj ključnih in 
perspektivnih kadrov. Velik poudarek dajemo 
razvoju zaposlenih na področju vodenja. Tako 
organiziramo šole vodenja za različne ravni 
vodenja, in sicer Mednarodno Krkino šolo vodenja, 
ki se je udeležujejo direktorji in vodje iz Krkinih 
odvisnih družb in predstavništev v tujini ter iz Krkinih 
organizacijskih enot v Sloveniji, Šolo za operativni 
nivo vodenja in Šolo za osnovni nivo vodenja. 
Perspektivne kadre, pri katerih načrtujemo razvoj na 
strokovnem področju, vključujemo v zahtevne 
projekte, specializirana izobraževanja in študij na 
posebnih strokovnih področjih ter v program 
izobraževanja za strokovne in projektne time, ki smo 
ga razvili znotraj skupine Krka. Z izobraževanjem, 
tematskimi konferencami in drugimi mednarodnimi 
dogodki skrbimo za izmenjavo dobrih praks in razvoj 
mednarodne kulture skupine. 
Zaposleni se doma in v tujini dodatno izobražujejo 
na področju strokovnih znanj, kakovosti, vodenja, 
osebnega razvoja, tujih jezikov in informatike. 
Večino izobraževanj organiziramo sami. 
 
Med zaposlenimi vlada veliko zanimanje za 
pridobivanje novega znanja in višje stopnje 
izobrazbe. Tako je ob podpori podjetja v 
specialistični, magistrski in doktorski študij 
vključenih 58 zaposlenih, ob delu pa študirajo 

skupaj 304 zaposleni. V prvi polovici leta je študij 
končalo 21 zaposlenih, jeseni pa se bo ob Krkini 
podpori v različne programe za pridobitev izobrazbe 
na novo vpisalo 45 zaposlenih. 
 
V skupini nadaljujemo z izobraževanjem, 
preverjanjem in potrjevanjem znanja po 
certifikatnem sistemu, ki daje prednost praktičnemu 
znanju za delo v proizvodnji surovin in končnih 
izdelkov ter logistiki. Po tem sistemu smo v obdobju 
2002–12 podelili 849 certifikatov, od tega  
707 zaposlenim v Krki in 142 zaposlenim v drugih 
farmacevtskih organizacijah.  
 
S široko ponudbo aktivnosti zunaj delovnega časa 
zagotavljamo celovito kakovost dela in življenja 
zaposlenih. 
 
Posebno pozornost namenjamo najboljšim in 
dolgoletnim sodelavcem. Ob dnevu Krkinih priznanj 
v juniju smo podelili 407 priznanj jubilantom, 
najboljšim vodjem in sodelavcem ter sodelavcem za 
njihovo inovativno dejavnost (v prvem polletju je  
270 sodelavcev dalo 324 koristnih predlogov). Ob 
tej priložnosti smo organizirali tudi športno in 
družabno srečanje vseh zaposlenih. 
 
Konec lanskega leta smo izmerili organizacijsko 
klimo med vsemi zaposlenimi v skupini Krka. 
Rezultati kažejo, da je organizacijska klima dobra, 
zaposleni pa ciljno naravnani in zelo zavzeti.  
 
Krka je v aprilu prejela priznanje Slovenske 
kadrovske zveze za prispevek k trajnostnemu 
razvoju kadrovske stroke ter podporo razvoju in 
delovanju zveze. 
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ZGOŠČENI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE KRKA 
S POJASNILI 

 

Konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine Krka 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Sredstva       

Nepremičnine, naprave in oprema 719.473 703.112 102 

Neopredmetena sredstva 116.844 119.082 98 

Odložene terjatve za davek 25.452 27.340 93 

Dana posojila 5.727 4.821 119 

Finančne naložbe 5.256 4.944 106 

Druga nekratkoročna sredstva 186 169 110 

Nekratkoročna sredstva skupaj 872.938 859.468 102 

Zaloge 248.885 253.208 98 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 420.929 399.512 105 

Dana posojila 45.745 1.050 4.357 

Finančne naložbe 625 602 104 

Denar in denarni ustrezniki 23.134 20.187 115 

Kratkoročna sredstva skupaj 739.318 674.559 110 

Sredstva skupaj 1.612.256 1.534.027 105 

        

Kapital       

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –47.785 –42.584 112 

Rezerve 181.133 174.409 104 

Zadržani dobički 1.032.154 947.289 109 
Kapital, pripisan lastnikom kapitala v obvladujoči družbi, 
skupaj 

1.224.628 1.138.240 108 

Neobvladujoči deleži v okviru kapitala 1.503 1.514 99 

Kapital skupaj 1.226.131 1.139.754 108 

Obveznosti       

Posojila 25.500 25.500 100 

Rezervacije 104.729 104.819 100 

Odloženi prihodki 6.914 6.670 104 

Odložene obveznosti za davek 15.465 18.103 85 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 152.608 155.092 98 

Poslovne obveznosti 87.809 90.888 97 

Posojila 26.625 44.091 60 

Obveznosti za davek iz dobička 1.952 1.309 149 

Druge kratkoročne obveznosti 117.131 102.893 114 

Kratkoročne obveznosti skupaj 233.517 239.181 98 

Obveznosti skupaj 386.125 394.273 98 

Kapital in obveznosti skupaj 1.612.256 1.534.027 105 
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Prihodki od prodaje 565.292 528.805 107 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –220.006 –199.928 110 

Bruto dobiček 345.286 328.877 105 

Drugi poslovni prihodki 2.068 4.417 47 

Stroški prodajanja –147.200 –129.228 114 

Stroški razvijanja –47.975 –43.707 110 

Stroški splošnih dejavnosti –35.124 –37.112 95 

Dobiček iz poslovanja 117.055 123.247 95 

Finančni prihodki 867 1.903 46 

Finančni odhodki –9.406 –6.720 140 

Neto finančni izid –8.539 –4.817 177 

Dobiček pred davkom 108.516 118.430 92 

Davek iz dobička –18.461 –26.004 71 

Dobiček v obdobju 90.055 92.426 97 

Od tega:       

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 90.066 92.441 97 

– neobvladujoči deleži –11 –15 73 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR)* 2,70 2,74 98 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR)** 2,70 2,74 98 
    
* Dobiček v obdobju/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic. 
**  Vse delnice, ki jih je družba izdala, so navadne imenske delnice, zato je popravljeni dobiček na delnico enak osnovnemu 

dobičku na delnico. 
 
 

Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa skupine Krka 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Dobiček v obdobju 90.055 92.426 97 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju      
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago 
za prodajo 

262 –202 –130 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene vrednosti 
finančnih sredstev, na razpolago za prodajo 

–52 40 –130 

Prevedbena rezerva 0 –67 0 

Vpliv odloženih davkov – prevedbena rezerva 1.313 0  

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 1.523 –229 –665 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 91.578 92.197 99 

Od tega:      

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 91.589 92.212 99 

– neobvladujoči deleži –11 –15 73 
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Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka 
 
   Rezerve Zadržani dobiček    

v tisoč EUR 
Osnovni 

kapital 
Lastne 
delnice 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Prevedbene 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

obdobju 
Preneseni 

dobiček 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
družbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleži v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2012 59.126 –42.584 42.584 101.503 14.990 30.000 1.542 –16.210 760.611 124.150 62.528 1.138.240 1.514 1.139.754 

Vnos dobička v obdobju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.066 0 90.066 –11 90.055 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju               
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 

0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 262 0 262 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 

0 0 0 0 0 0 –52 0 0 0 0 –52 0 –52 

Vpliv odloženih davkov – prevedbena rezerva 0 0 0 0 0 0 0 1.313 0 0 0 1.313 0 1.313 
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 

0 0 0 0 0 0 210 1.313 0 0 0 1.523 0 1.523 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 0 0 0 0 0 0 210 1.313 0 90.066 0 91.589 –11 91.578 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu 

              

Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave in nadzornega sveta družbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 –124.150 124.150 0 0 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 5.201 0 0 0 0 0 0 –5.201 0 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –5.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –5.201 0 –5.201 

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vplačila neobvladujočega deleža 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu skupaj 

0 –5.201 5.201 0 0 0 0 0 0 –129.351 124.150 –5.201 0 –5.201 

Stanje 30. 6. 2012 59.126 –47.785 47.785 101.503 14.990 30.000 1.752 –14.897 760.611 84.865 186.678 1.224.628 1.503 1.226.131 
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   Rezerve Zadržani dobiček    

v tisoč EUR 
Osnovni 

kapital 
Lastne 
delnice 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Prevedbene 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

obdobju 
Preneseni 

dobiček 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
družbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleži v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2011 59.126 –21.749 21.749 101.503 14.990 27.184 1.767 –7.960 684.639 111.765 58.736 1.051.750 1.577 1.053.327 

Vnos dobička v obdobju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.441 0 92.441 –15 92.426 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju               
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 

0 0 0 0 0 0 –202 0 0 0 0 –202 0 –202 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 

0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 40 

Prevedbena rezerva 0 0 0 0 0 0 0 –67 0 0 0 –67 0 –67 
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 

0 0 0 0 0 0 –162 –67 0 0 0 –229 0 –229 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 0 0 0 0 0 0 –162 –67 0 92.441 0 92.212 –15 92.197 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu 

              

Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave in nadzornega sveta družbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 –111.765 111.765 0 0 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 11.762 0 0 0 0 0 0 –11.762 0 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –11.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –11.762 0 –11.762 

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vplačila neobvladujočega deleža 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu, skupaj 

0 –11.762 11.762 0 0 0 0 0 0 –123.527 111.765 –11.762 3 –11.759 

Stanje 30. 6. 2011 59.126 –33.511 33.511 101.503 14.990 27.184 1.605 –8.027 684.639 80.679 170.501 1.132.200 1.565 1.133.765 
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Krka 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Dobiček v obdobju 90.055 92.426 
Prilagoditve za: 68.477 70.027 
– amortizacijo  44.278 41.928 
– tečajne razlike 17 166 
– prihodke od naložbenja –748 –419 
– odhodke od naložbenja  5.430 656 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 1.039 1.689 
– davek iz dobička  18.461 26.004 
– drugo 0 3 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 158.532 162.453 
Sprememba stanja terjatev –25.423 –7.671 
Sprememba stanja zalog 4.323 –21.013 
Sprememba stanja poslovnih dolgov –3.080 –11.145 
Sprememba stanja rezervacij –90 385 
Sprememba stanja odloženih prihodkov 244 3.087 
Sprememba stanja drugih kratkoročnih obveznosti 14.271 19.694 
Plačani davek iz dobička –14.614 –28.051 
Čisti denarni tok iz poslovanja 134.164 117.739 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 241 137 
Prejete dividende  1 0 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 143 1.200 
Pridobitev neopredmetenih sredstev –2.113 –5.057 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme –55.971 –47.533 
Dana nekratkoročna posojila –1.087 –702 
Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 540 441 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –98 –30 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 29 20 
Izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil –44.848 –4.685 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  –4.987 –8 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 102 5 
Čisti denarni tok iz naložbenja –108.048 –56.212 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti –1.344 –1.839 
Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil –16.700 –20.336 
Prejemki/izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 343 –16.482 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –32 –55 
Odkup lastnih delnic –5.201 –11.762 
Čisti denarni tok iz financiranja –22.934 –50.474 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 3.181 11.053 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 20.187 7.789 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike 

–234 –276 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 23.134 18.566 
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Poročanje po odsekih skupine Krka 
 
           
 Evropska unija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Ostalo Skupaj 
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 

Prihodki od prodaje zunaj skupine 335.359 338.299 45.035 44.194 167.941 134.578 16.957 11.734 565.292 528.805 

Prodaja znotraj skupine 37.446 72.493 35.529 29.525 71.450 73.753 0 0 144.425 175.771 
Prihodki odprave dolgoročnih rezervacij in drugi 
poslovni prihodki 

1.922 4.149 18 39 128 229 0 0 2.068 4.417 

Dobiček iz poslovanja 70.492 96.421 13.077 12.091 28.709 12.372 4.777 2.363 117.055 123.247 

Prihodki od obresti 406 148 4 4 10 4 0 0 420 156 

Odhodki od obresti –982 –1.600 –4 –7 0 –1 0 0 –986 –1.608 

Neto finančni prihodki/odhodki –1.842 –3.724 –2.033 312 –4.478 –1.315 –186 –90 –8.539 –4.817 

Davek iz dobička –10.434 –19.021 –2.474 –3.197 –5.151 –3.581 –402 –205 –18.461 –26.004 

Dobiček v obdobju 58.216 73.676 8.570 9.206 19.080 7.476 4.189 2.068 90.055 92.426 

Investicije 39.781 46.801 2.188 335 16.076 6.012 0 0 58.045 53.148 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 30.075 27.172 2.334 1.431 7.228 7.338 228 182 39.865 36.123 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 3.206 3.570 285 1.237 838 937 84 61 4.413 5.805 

 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 

Skupaj sredstva 1.195.319 1.155.647 96.125 91.825 308.964 274.283 11.848 12.272 1.612.256 1.534.027 

Skupaj obveznosti  226.164 247.401 31.152 27.121 119.473 112.024 9.336 7.727 386.125 394.272 
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Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Krka 
 
 
Prihodki od prodaje 565.292 tisoč EUR 
 
V prihodke od prodaje so všteti prihodki od prodaje 
izdelkov, storitev in blaga na domačem trgu v 
vrednosti 46.974 tisoč EUR (8,3 % prihodkov od 
prodaje) in na tujih trgih v vrednosti 518.318 tisoč 

EUR (91,7 % prihodkov od prodaje). V primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem so bili letošnji prihodki od 
prodaje večji za 7 %. 

 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  220.006 tisoč EUR 
 
Glede na enako lansko obdobje so se proizvajalni 
stroški prodanih proizvodov povečali za 10 %.  
 

Njihov delež v prihodkih od prodaje je  
38,9-odstoten.

 
Stroški prodajanja  147.200 tisoč EUR 
 
Stroški prodajanja vključujejo stroške marketinško- 
-prodajne mreže v Sloveniji in tujini.  
 

Glede na enako lansko obdobje so se stroški 
prodajanja povečali za 14 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa je 26,0-odstoten. 

 
 
Stroški razvijanja  47.975 tisoč EUR 
 
Družba stroškov razvijanja ne kapitalizira, zato 
bremenijo tekoči izkaz poslovnega izida. Stroški 
razvijanja so se glede na primerljivo obdobje 

lanskega leta povečali za 10 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa je 8,5-odstoten. 

 
 
Stroški splošnih dejavnosti  35.124 tisoč EUR 
 
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem zmanjšali za 5 %,  

njihov delež v prihodkih od prodaje pa je  
6,2-odstoten. 

 
 
Stroški po naravnih vrstah 450.305 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Stroški blaga in materiala 148.528 138.476 107 

Stroški storitev 103.010 99.549 103 

Stroški dela  142.207 133.074 107 

Amortizacija 44.278 41.928 106 

Drugi poslovni odhodki  23.362 14.594 160 

Stroški skupaj 461.385 427.621 108 

Sprememba vrednosti zalog –11.080 –17.646 63 

Skupaj 450.305 409.975 110 
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Stroški dela  142.207 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Stroški bruto plač in nadomestil 109.457 101.871 107 
Stroški prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplačane 
plače 

22.642 21.147 107 

Odpravnine in jubilejne nagrade 1.838 2.046 90 

Drugi stroški dela 8.270 8.010 103 

Stroški dela skupaj 142.207 133.074 107 
    
 
 
Drugi poslovni odhodki 23.362 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Dotacije in pomoči za humanitarne in druge namene 1.640 1.792 92 

Izdatki za varstvo okolja 1.339 1.186 113 

Druge dajatve 12.929 5.009 258 
Izguba pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev 

440 609 72 

Odpisi in popravki vrednosti zalog 4.183 3.830 109 

Ostali poslovni odhodki 2.831 2.168 131 

Drugi poslovni odhodki skupaj 23.362 14.594 160 
    
 
 
Finančni prihodki in odhodki 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Neto tečajne razlike 0 488 0 

Prihodki od obresti 420 156 269 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid 26 0  

Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 102 5 2040 

– prilivi 102 5 2040 

Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  1 90 1 

Odprava popravka terjatev 318 1.159 27 

Drugi prihodki 0 5 0 

Finančni prihodki skupaj 867 1.903 46 

Neto tečajne razlike -1.201 0  

Odhodki za obresti –986 –1.608 61 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid –3 –39 8 

Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov –4.987 –8 62338 

– odlivi –4.987 –8 62338 

Slabitev in odpisi terjatev –2.170 –4.985 44 

Drugi odhodki –59 –80 74 

Finančni odhodki skupaj –9.406 –6.720 140 

Neto finančni izid –8.539 –4.817 177 
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Davek iz dobička  18.461 tisoč EUR 
 
Odmerjeni davek iz dobička znaša 19.258 tisoč 
EUR, kar predstavlja 17,7 % dobička pred davkom. 
Z upoštevanjem odloženega davka v vrednosti  
–797 tisoč EUR znaša davek kot odhodek v izkazu 

poslovnega izida 18.461 tisoč EUR. Efektivna 
davčna stopnja, ki znaša 17,0 %, je za 5,0 odstotnih 
točk manjša kot v enakem obdobju lanskega leta. 

 
 
Nepremičnine, naprave in oprema 719.473 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Zemljišča 30.629 30.613 100 

Zgradbe 321.445 328.868 98 

Oprema  296.520 298.971 99 

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 70.879 44.660 159 

Nepremičnine, naprave in oprema skupaj 719.473 703.112 102 
    
 
Vrednost nepremičnin, naprav in opreme predstavlja 
45 % bilančne vsote skupine. Večje naložbe Krke 

so opisane v poslovnem delu poročila v poglavju 
Vlaganja in naložbe. 

 
 
Neopredmetena sredstva 116.844 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Dobro ime 42.644 42.644 100 

Blagovna znamka 42.403 42.403 100 

Premoženjske pravice 31.797 34.035 93 

Neopredmetena sredstva skupaj 116.844 119.082 98 
    
 
 
Dana posojila 51.472 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročno dana posojila 5.727 4.821 119 

– posojila, dana drugim 5.727 4.821 119 

Kratkoročno dana posojila 45.745 1.050 4.357 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v tekočem letu 433 883 49 

– posojila, dana drugim 45.312 162 27.970 

– kratkoročne terjatve za obresti 0 5 0 

Dana posojila skupaj 51.472 5.871 877 
    
 
Nekratkoročno dana posojila predstavljajo 11 % 
vseh danih posojil.  
 
Med nekratkoročno danimi posojili drugim so 
posojila, ki jih skupina v skladu z internimi akti daje 
svojim zaposlenim, namenjena pa so predvsem 

nakupom oziroma obnovam stanovanj. 
 
Med kratkoročna posojila, dana drugim, se uvrščajo 
tudi depoziti na bankah z ročnostjo nad 30 dni v 
višini 45.000 tisoč EUR. 
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Finančne naložbe 5.881 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Nekratkoročne finančne naložbe 5.256 4.944 106 

– finančna sredstva, na razpolago za prodajo 5.256 4.944 106 
Kratkoročne finančne naložbe, vključno z izvedenimi 
finančnimi inštrumenti 

625 602 104 

– delnice in deleži za trgovanje 66 68 97 

– druge kratkoročne finančne naložbe 559 534 105 

Finančne naložbe skupaj 5.881 5.546 106 
    
 
Med finančnimi sredstvi, na razpolago za prodajo, je 
za 784 tisoč EUR delnic in deležev v Sloveniji in za 
4.472 tisoč EUR delnic in deležev v tujini.  
 

Druge kratkoročne finančne naložbe sestavljajo 
točke slovenskih vzajemnih skladov v vrednosti  
287 tisoč EUR in sredstva v upravljanju v vrednosti 
272 tisoč EUR.  

 
 
Zaloge 248.885 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Material 87.839 96.764 91 

Nedokončana proizvodnja 63.898 54.425 117 

Končni izdelki 91.796 95.236 96 

Trgovsko blago 5.352 6.783 79 

Zaloge skupaj 248.885 253.208 98 
    
 
 
Terjatve do kupcev in druge terjatve 420.929 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Kratkoročne terjatve do kupcev  373.249 361.290 103 

Kratkoročne terjatve do drugih 47.680 38.222 125 

Terjatve skupaj 420.929 399.512 105 
    
 
 
Denar in denarni ustrezniki 23.134 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 71 45 158 

Denarna sredstva v banki 23.063 20.142 115 

Denar in denarni ustrezniki skupaj 23.134 20.187 115 
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Kapital 1.226.131 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –47.785 –42.584 112 

Rezerve 181.133 174.409 104 

– kapitalske rezerve 101.503 101.503 100 

– rezerva za lastne delnice 47.785 42.584 112 

– zakonske rezerve 14.990 14.990 100 

– statutarne rezerve 30.000 30.000 100 

– rezerva za pošteno vrednost 1.752 1.542 114 

– prevedbene rezerve 14.897 –16.210 92 

Zadržani dobički 1.032.154 947.289 109 
Kapital, pripisan lastnikom kapitala v obvladujoči družbi, 
skupaj 

1.224.628 1.138.240 108 

Neobvladujoči deleži v okviru kapitala 1.503 1.514 99 

Kapital skupaj 1.226.131 1.139.754 108 
    
 
 
Prejeta posojila 25.500 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročna posojila 25.500 25.500 100 

– posojila, prejeta pri domačih bankah 25.500 25.500 100 

Kratkoročna posojila 26.625 44.091 60 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v tekočem letu 24.600 41.726 59 

– posojila, prejeta pri tujih bankah 987 978 101 

– posojila, prejeta od podjetij 343 386 89 

– kratkoročne obveznosti za obresti 695 1.001 69 

Posojila skupaj 52.125 69.591 75 
    
 
 
Rezervacije 104.729 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 50.817 50.915 100 

Druge rezervacije: 53.912 53.904 100 

– rezervacije za tožbe 49.100 49.122 100 

– ostale rezervacije  4.812 4.782 101 

Rezervacije skupaj 104.729 104.819 100 
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Odloženi prihodki 6.914 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 
Sredstva, prejeta iz proračuna za proizvodni obrat Beta  
v Šentjerneju 

59 81 73 

Sredstva, prejeta iz proračuna za zdravilišči Dolenjske in 
Šmarješke Toplice ter za Golf Grad Otočec 

4.819 4.970 97 

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada za regionalni razvoj 633 21 3.014 
Sredstva, prejeta iz evropskega sklada – razvoj novih tehnologij 
(projekt FBD) 

780 828 94 

Brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave in oprema 571 579 99 

Emisijski kuponi  7 7 100 

Drugi odloženi prihodki 45 184 24 

Odloženi prihodki skupaj 6.914 6.670 104 
    
 
Projekt FBD sofinancira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,  

1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in 
raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1.: 
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in 
raziskovalna odličnost. 

 
 
Poslovne obveznosti 87.809 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Obveznosti do dobaviteljev v državi 34.323 36.955 93 

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 48.917 49.623 99 

Obveznosti na podlagi predujmov 4.569 4.310 106 

Poslovne obveznosti skupaj 87.809 90.888 97 
    
 
 
Druge kratkoročne obveznosti 117.131 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 
Vračunani pogodbeni popusti na prodane izdelke kupcem zunaj 
skupine Krka 

71.722 57.926 124 

Obveznosti do delavcev – bruto plače, drugi prejemki in dajatve 28.168 29.082 97 

Drugo 17.241 15.885 109 

Druge kratkoročne obveznosti skupaj 117.131 102.893 114 
    
 
 
Pogojne obveznosti 12.964 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Dane garancije 12.344 12.068 102 

Drugo 620 620 100 

Pogojne obveznosti skupaj 12.964 12.688 102 
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ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE KRKA S POJASNILI 

 

Izkaz finančnega položaja družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Sredstva       

Nepremičnine, naprave in oprema 514.261 520.929 99 

Neopredmetena sredstva 28.279 29.654 95 

Naložbe v odvisne družbe 249.815 225.444 111 

Odložene terjatve za davek 18.393 18.577 99 

Dana posojila 10.483 9.571 110 

Finančne naložbe 5.047 4.735 107 

Druga nekratkoročna sredstva 144 155 93 

Nekratkoročna sredstva skupaj 826.422 809.065 102 

Zaloge 189.225 193.299 98 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 413.830 399.250 104 

Dana posojila 96.194 46.209 208 

Finančne naložbe 625 602 104 

Denar in denarni ustrezniki 15.904 15.023 106 

Kratkoročna sredstva skupaj 715.778 654.383 109 

Sredstva skupaj 1.542.200 1.463.448 105 

    

Kapital       

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –47.785 –42.584 112 

Rezerve 196.030 190.619 103 

Zadržani dobički 1.010.982 933.324 108 

Kapital skupaj 1.218.353 1.140.485 107 

Obveznosti       

Posojila 25.700 25.500 101 

Rezervacije 97.505 97.505 100 

Odloženi prihodki 3.088 3.439 90 

Odložene obveznosti za davek 438 386 113 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 126.731 126.830 100 

Poslovne obveznosti 90.137 95.550 94 

Posojila 67.389 60.556 111 

Obveznosti za davek iz dobička 1.551 0  

Druge kratkoročne obveznosti 38.039 40.027 95 

Kratkoročne obveznosti skupaj 197.116 196.133 101 

Obveznosti skupaj 323.847 322.963 100 

Kapital in obveznosti skupaj 1.542.200 1.463.448 105 
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Izkaz poslovnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Prihodki od prodaje 521.274 488.685 107 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –206.033 –189.277 109 

Bruto dobiček 315.241 299.408 105 

Drugi poslovni prihodki 809 3.395 24 

Stroški prodajanja –139.308 –117.126 119 

Stroški razvijanja –47.321 –41.311 115 

Stroški splošnih dejavnosti –27.154 –26.760 101 

Dobiček iz poslovanja 102.267 117.606 87 

Finančni prihodki 2.262 2.280 99 

Finančni odhodki –7.618 –6.455 118 

Neto finančni izid –5.356 –4.175 128 

Dobiček pred davkom 96.911 113.431 85 

Davek iz dobička –14.052 –21.811 64 

Dobiček v obdobju 82.859 91.620 90 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR)* 2,48 2,72 91 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR)** 2,48 2,72 91 
    
 
* Dobiček v obdobju/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic. 
**  Vse delnice, ki jih je družba izdala, so navadne imenske delnice, zato je popravljeni dobiček na delnico enak osnovnemu 

dobičku na delnico. 
 
 

Izkaz vseobsegajočega donosa družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Dobiček v obdobju 82.859 91.620 90 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju      
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago 
za prodajo 

262 –202 –130 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene vrednosti 
finančnih sredstev, na razpolago za prodajo 

–52 40 –130 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 210 –162 –130 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 83.069 91.458 91 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisoč EUR 

Osnovni 
kapital 

Lastne 
delnice 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

obdobju 
Preneseni 

dobiček 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2012 59.126 –42.584 42.584 101.503 14.990 30.000 1.542 760.611 111.741 60.972 1.140.485 

Vnos dobička v obdobju 0 0   0 0 0 0 0 82.859 0 82.859 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                       
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 

0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 262 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 

0 0 0 0 0 0 –52 0 0 0 –52 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 

0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 210 

Skupaj vseobsegajoči donosi v obdobju  0 0 0 0 0 0 210 0 82.859 0 83.069 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu 

                     

Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave in nadzornega sveta družbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 –111.741 111.741 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 5.201 0 0 0 0 0 –5.201 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –5.201 0 0 0 0 0 0 0 0 –5.201 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu, skupaj 

0 –5.201 5.201 0 0 0 0 0 –116.942 111.741 –5.201 

Stanje 30. 6. 2012 59.126 –47.785 47.785 101.503 14.990 30.000 1.752 760.611 77.658 172.713 1.218.353 
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   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisoč EUR 

Osnovni 
kapital 

Lastne 
delnice 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

obdobju 
Preneseni 

dobiček 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2011 59.126 –21.749 21.749 101.503 14.990 27.184 1.767 684.639 106.660 62.285 1.058.154 

Vnos dobička v obdobju 0 0 0 0 0 0 0 0 91.620 0 91.620 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju            
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 

0 0 0 0 0 0 –202 0 0 0 –202 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 

0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 

0 0 0 0 0 0 –162 0 0 0 –162 

Skupaj vseobsegajoči donosi v obdobju  0 0 0 0 0 0 –162 0 91.620 0 91.458 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu 

           

Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave in nadzornega sveta družbe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 –106.660 106.660 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 11.762   0 0 0 0 –11.762 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –11.762 0 0 0 0 0 0 0 0 –11.762 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu, skupaj 

0 –11.762 11.762 0 0 0 0 0 –118.422 106.660 –11.762 

Stanje 30. 6. 2011 59.126 –33.511 33.511 101.503 14.990 27.184 1.605 684.639 79.858 168.945 1.137.850 
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Izkaz denarnih tokov družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Dobiček v obdobju 82.859 91.620 
Prilagoditve za: 52.032 54.269 
– amortizacijo  34.251 31.430 
– tečajne razlike –734 234 
– prihodke od naložbenja –2.186 –1.451 
– odhodke od naložbenja  5.226 580 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 1.423 1.665 
– davek iz dobička  14.052 21.811 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 134.891 145.889 
Sprememba stanja poslovnih terjatev –19.754 –1.894 
Sprememba stanja zalog 4.074 –16.560 
Sprememba stanja poslovnih dolgov –5.413 –14.372 
Sprememba stanja rezervacij 0 401 
Sprememba stanja odloženih prihodkov –351 1.325 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti –1.956 –2.684 
Plačani davek iz dobička –7.143 –24.344 
Čisti denarni tok iz poslovanja 104.348 87.761 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 764 895 
Prejete dividende  1 0 
Prejeti dobički 1.000 0 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 793 1.522 
Pridobitev neopredmetenih sredstev –1.541 –3.002 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme –25.530 –40.631 
Nakup odvisnih družb in deleža manjšinskih lastnikov –24.370 0 
Vračila naknadnih vplačil v odvisne družbe 0 1.185 
Dana nekratkoročna posojila –1.484 –1.881 
Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 2.297 4.590 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –69 –30 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 29 20 
Izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil –51.456 –4.549 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  –4.987 –8 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 102 5 
Čisti denarni tok iz naložbenja –104.451 –41.884 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti –1.698 –1.815 
Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil –16.700 –20.336 
Prejeta nekratkoročna posojila 200 0 
Prejemki/izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 24.611 –8.031 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –32 –55 
Odkup lastnih delnic –5.201 –11.762 
Čisti denarni tok iz financiranja 1.180 –41.999 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 1.077 3.878 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 15.023 1.547 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike –196 –246 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 15.904 5.179 
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Poročanje po odsekih družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
           
 Evropska unija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Ostalo Skupaj 
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 1–6/2012 1–6/2011 

Prihodki od prodaje 310.783 309.032 49.578 43.292 145.806 125.883 15.107 10.478 521.274 488.685 
Prihodki odprave dolgoročnih rezervacij in drugi 
poslovni prihodki 

613 3.395 39 0 157 0 0 0 809 3.395 

Dobiček iz poslovanja 66.172 91.445 14.251 12.833 18.917 12.220 2.927 1.108 102.267 117.606 

Prihodki od obresti 851 860 0 0 41 131 0 0 892 991 

Odhodki od obresti –1.246 –1.640 0 0 –159 0 0 0 –1.405 –1.640 

Neto finančni prihodki/odhodki –524 –2.639 –160 –370 –4.486 –1.076 –186 –90 –5.356 –4.175 

Davek iz dobička –9.093 –16.959 –1.958 –2.380 –2.599 –2.266 –402 –206 –14.052 –21.811 

Dobiček v obdobju 56.555 71.847 12.133 10.083 11.832 8.878 2.339 812 82.859 91.620 

Investicije 26.436 45.503 0 0 0 0 0 0 26.436 45.503 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 24.904 21.928 1.341 1.272 4.861 5.195 228 182 31.334 28.577 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.739 1.804 277 253 816 735 85 61 2.917 2.853 

 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 30. 6. 2012 31. 12. 2011 

Sredstva skupaj  1.220.083 1.154.960 67.485 60.845 242.792 235.380 11.840 12.263 1.542.200 1.463.448 

Obveznosti skupaj  192.950 205.393 30.771 27.684 90.789 82.159 9.337 7.727 323.847 322.963 
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Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Krka, d. d., Novo mesto 
 
 
Prihodki od prodaje 521.274 tisoč EUR 
 
V prihodke od prodaje so všteti prihodki od prodaje 
izdelkov, storitev in blaga na domačem trgu v 
vrednosti 31.449 tisoč EUR (6,0 % prihodkov od 
prodaje) in na tujih trgih v vrednosti 489.825 tisoč 

EUR (94,0 % prihodkov od prodaje). V primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem so bili letošnji prihodki od 
prodaje večji za 7 %. 

 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  206.033 tisoč EUR 
 
Glede na enako lansko obdobje so se proizvajalni 
stroški prodanih proizvodov povečali za 9 %.  
 

Njihov delež v prihodkih od prodaje je  
39,5-odstoten.  

 
Stroški prodajanja  139.308 tisoč EUR 
 
Stroški prodajanja vključujejo stroške marketinško-
prodajne mreže v Sloveniji in tujini.  
 

Glede na enako lansko obdobje so se stroški 
prodajanja povečali za 19 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa je 26,7-odstoten. 

 
 
Stroški razvijanja  47.321 tisoč EUR 
 
Družba stroškov razvijanja ne kapitalizira, zato 
bremenijo tekoči izkaz poslovnega izida. Stroški 
razvijanja so se glede na primerljivo obdobje 

lanskega leta povečali za 15 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa je 9,1-odstoten. 

 
 
Stroški splošnih dejavnosti  27.154 tisoč EUR 
 
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem povečali za 1 %,  

njihov delež v prihodkih od prodaje pa je  
5,2-odstoten. 

 
 
Stroški po naravnih vrstah 419.816 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Stroški blaga in materiala 142.660 145.381 98 

Stroški storitev 143.502 126.262 114 

Stroški dela  86.448 82.256 105 

Amortizacija 34.251 31.430 109 

Drugi poslovni odhodki  15.653 9.357 167 

Stroški skupaj 422.514 394.686 107 

Sprememba vrednosti zalog –2.698 –20.212 13 

Skupaj 419.816 374.474 112 
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Stroški dela  86.448 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Stroški bruto plač in nadomestil 67.276 63.655 106 
Stroški prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplačane 
plače 

11.239 10.598 106 

Odpravnine in jubilejne nagrade 1.836 2.050 90 

Drugi stroški dela 6.097 5.953 102 

Stroški dela skupaj 86.448 82.256 105 
    
 
 
Drugi poslovni odhodki 15.653 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Dotacije in pomoči za humanitarne in druge namene 859 879 98 

Izdatki za varstvo okolja 1.117 985 113 

Druge dajatve 9.739 2.483 392 
Izguba pri prodaji in odpisi nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev 

236 533 44 

Odpisi in popravki vrednosti zalog 2.361 3.222 73 

Ostali poslovni odhodki 1.341 1.255 107 

Drugi poslovni odhodki skupaj 15.653 9.357 167 
    
 
 
Finančni prihodki in odhodki 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Neto tečajne razlike 236 327 72 

Prihodki od obresti 892 991 90 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid 26 0  

Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 102 5 2040 

– prilivi 102 5 2040 

Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  1.001 90 1112 

Izterjane odpisane terjatve iz preteklih let 5 867 1 

Finančni prihodki skupaj 2.262 2.280 99 

Odhodki za obresti –1.405 –1.640 86 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid –3 –39 8 

Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov –4.987 –8 62338 

– odlivi –4.987 –8 62338 

Slabitev in odpisi terjatev –1.205 –4.743 25 

Drugi odhodki –18 –25 72 

Finančni odhodki skupaj –7.618 –6.455 118 

Neto finančni izid –5.356 –4.175 128 
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Davek iz dobička  14.052 tisoč EUR 
 
Odmerjeni davek iz dobička znaša 13.868 tisoč 
EUR, kar predstavlja 14,3 % dobička pred davkom. 
Z upoštevanjem odloženega davka v vrednosti  
184 tisoč EUR znaša davek kot odhodek v izkazu 

poslovnega izida 14.052 tisoč EUR. Efektivna 
davčna stopnja, ki znaša 14,5 %, je za 4,7 odstotne 
točke manjša kot v enakem obdobju lanskega leta. 

 
 
Nepremičnine, naprave in oprema 514.261 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Zemljišča 18.579 18.579 100 

Zgradbe 223.785 229.580 97 

Oprema  246.901 252.874 98 

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 24.996 19.896 126 

Nepremičnine, naprave in oprema skupaj 514.261 520.929 99 
    
 
Vrednost nepremičnin, naprav in opreme predstavlja 
33 % bilančne vsote družbe. Večje naložbe Krke so 

opisane v poslovnem delu poročila v poglavju 
Vlaganja in naložbe. 

 
 
Neopredmetena sredstva 28.279 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Premoženjske pravice 28.279 29.654 95 

Neopredmetena sredstva skupaj 28.279 29.654 95 
    
 
Neopredmetena sredstva zajemajo programsko opremo in registracijsko dokumentacijo za nova zdravila.  
 
 
Dana posojila 106.677 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročno dana posojila 10.483 9.571 110 

– posojila, dana odvisnim družbam 5.066 5.064 100 

– posojila, dana drugim 5.417 4.507 120 

Kratkoročno dana posojila 96.194 46.209 208 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v tekočem letu 368 2.363 16 

– posojila, dana odvisnim družbam 50.518 43.596 116 

– posojila, dana drugim 45.017 87 51.744 

– kratkoročne terjatve za obresti 291 163 179 

Dana posojila skupaj 106.677 55.780 191 
    
 
Nekratkoročno dana posojila predstavljajo desetino 
vseh danih posojil.  
 
Med nekratkoročno danimi posojili drugim so 
posojila, ki jih družba v skladu z internimi akti daje 
svojim zaposlenim, namenjena pa so predvsem 

nakupom oziroma obnovam stanovanj. 
 
Med kratkoročna posojila, dana drugim, se uvrščajo 
tudi depoziti na bankah z ročnostjo nad 30 dni v 
višini 45.000 tisoč EUR. 
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Finančne naložbe 5.672 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Nekratkoročne finančne naložbe 5.047 4.735 107 

– finančna sredstva, na razpolago za prodajo 5.047 4.735 107 

Kratkoročne finančne naložbe 625 602 104 

– delnice in deleži za trgovanje 66 68 97 

– druge kratkoročne finančne naložbe 559 534 105 

Finančne naložbe skupaj 5.672 5.337 106 
    
 
Med finančnimi sredstvi, na razpolago za prodajo, je 
za 576 tisoč EUR delnic in deležev v Sloveniji in za 
4.471 tisoč EUR delnic in deležev v tujini.  
 

Druge kratkoročne finančne naložbe sestavljajo 
točke slovenskih vzajemnih skladov v vrednosti  
287 tisoč EUR in sredstva v upravljanju v vrednosti 
272 tisoč EUR.  

 
 
Zaloge 189.225 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Material 78.911 83.058 95 

Nedokončana proizvodnja 50.524 44.809 113 

Končni izdelki 52.781 57.770 91 

Trgovsko blago 7.009 7.662 91 

Zaloge skupaj 189.225 193.299 98 
    
 
 
Terjatve do kupcev in druge terjatve 413.830 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Kratkoročne terjatve do odvisnih družb 204.713 205.637 100 

Kratkoročne terjatve do kupcev zunaj skupine 189.768 169.746 112 

Kratkoročne terjatve do drugih 19.349 23.867 81 

Terjatve skupaj 413.830 399.250 104 
    
 
 
Denar in denarni ustrezniki 15.904 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 1–6/2012 1–6/2011 Indeks 

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 9 8 113 

Denarna sredstva v banki 15.895 15.015 106 

Denar in denarni ustrezniki skupaj 15.904 15.023 106 
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Kapital 1.218.353 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –47.785 –42.584 112 

Rezerve: 196.030 190.619 103 

 – kapitalske rezerve 101.503 101.503 100 

 – rezerve za lastne delnice 47.785 42.584 112 

 – zakonske rezerve 14.990 14.990 100 

 – statutarne rezerve 30.000 30.000 100 

 – rezerva za pošteno vrednost 1.752 1.542 114 

Zadržani dobički 1.010.982 933.324 108 

Kapital skupaj 1.218.353 1.140.485 107 
    
 
 
Prejeta posojila 93.089 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročna posojila 25.700 25.500 101 

– posojila, prejeta pri domačih bankah 25.500 25.500 100 

– posojila, prejeta pri odvisnih družbah 200 0  

Kratkoročna posojila 67.389 60.556 111 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v tekočem letu 24.600 41.300 60 

– posojila, prejeta pri odvisnih družbah 41.648 17.798 234 

– posojila, prejeta od podjetij 343 386 89 

– kratkoročne obveznosti za obresti 798 1.072 74 

Posojila skupaj 93.089 86.056 108 
    
 
 
Rezervacije 97.505 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 48.505 48.505 100 

Rezervacije za tožbe 49.000 49.000 100 

Rezervacije skupaj 97.505 97.505 100 
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Odloženi prihodki 3.088 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 
Sredstva, prejeta iz proračuna za proizvodni obrat Beta v 
Šentjerneju 

59 81 73 

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada za regionalni razvoj 19 21 90 
Sredstva, prejeta iz evropskega sklada – razvoj novih tehnologij 
(projekt FBD) 

780 828 94 

Brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave in oprema 571 579 99 

Emisijski kuponi  7 7 100 

Drugi odloženi prihodki 1.652 1.923 86 

Odloženi prihodki skupaj 3.088 3.439 90 
    
 
Projekt FBD sofinancira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,  

1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in 
raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1.: 
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in 
raziskovalna odličnost. 

 
 
Poslovne obveznosti 90.137 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Obveznosti do odvisnih družb 38.775 26.973 144 

Obveznosti do dobaviteljev v državi 29.573 32.469 91 

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 20.770 35.355 59 

Obveznosti na podlagi predujmov 1.019 753 135 

Poslovne obveznosti skupaj 90.137 95.550 94 
    
 
 
Druge kratkoročne obveznosti 38.039 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 
Vračunani pogodbeni popusti na prodane izdelke drugim 
kupcem 

11.543 11.543 100 

Obveznosti do delavcev – bruto plače, drugi prejemki in dajatve 21.922 23.903 92 

Drugo 4.574 4.581 100 

Druge kratkoročne obveznosti skupaj 38.039 40.027 95 
    
 
 
Pogojne obveznosti 15.768 tisoč EUR 
 
   
v tisoč EUR 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Dane garancije 15.148 14.896 102 

Drugo 620 620 100 

Pogojne obveznosti skupaj 15.768 15.516 102 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

 
Uprava družbe Krka, d. d., Novo mesto izjavlja, da 
so zgoščeni računovodski izkazi družbe Krka in 
zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi skupine 
Krka za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2012, 
pripravljeni tako, da dajejo resničen in pošten prikaz 
premoženjskega stanja in poslovnih izidov družbe in 
skupine Krka. Pri pripravi zgoščenih izkazov za 
obdobje januar–junij 2012 so bile uporabljene enake 
računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih 
računovodskih izkazov družbe in skupine Krka za 
leto 2011. 
 
Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je 
končalo 30. junija 2012, so pripravljeni v skladu z 

MRS 34, Medletno računovodsko poročanje in jih je 
treba brati v povezavi z letnimi računovodskimi 
izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2011. 
 
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s 
katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja 
družbe in skupine Krka ter za preprečevanje in 
odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti. 
 
Uprava tudi izjavlja, da so povezane osebe v 
skupini Krka med seboj poslovale na osnovi 
sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile 
uporabljene tržne cene izdelkov in storitev. 

 
 
Novo mesto, 16. julij 2012 
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 predsednik uprave in generalni direktor 
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