
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Novo mesto, maj 2012 
  

 

Nerevidirano poročilo o poslovanju  

skupine Krka in druţbe Krka  

za obdobje januar-marec 2012 

 

 



 

2   Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar-marec 2012 

VSEBINA 
 
Uvod ....................................................................................................................................................................... 3 

Dosežki v obdobju januar–marec 2012 ............................................................................................................... 3 

Pomembnejši podatki o poslovanju skupine in družbe Krka ............................................................................... 4 

Pregled pomembnejših dogodkov po obračunskem obdobju .............................................................................. 5 

Predstavitev skupine Krka ................................................................................................................................... 6 

Shema organiziranosti skupine Krka ................................................................................................................... 7 

Poslovni model skupine Krka .............................................................................................................................. 8 

Razvojna strategija skupine Krka ........................................................................................................................ 8 

Poslovno poročilo ............................................................................................................................................... 10 

Finančna tveganja ............................................................................................................................................. 10 

Delničarji in trgovanje z delnico ......................................................................................................................... 11 

Analiza uspešnosti poslovanja skupine in družbe Krka ..................................................................................... 14 

Trženje in prodaja ............................................................................................................................................. 16 

Razvoj in raziskave ........................................................................................................................................... 23 

Vlaganja in naložbe ........................................................................................................................................... 24 

Zaposleni........................................................................................................................................................... 26 

Zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi  skupine Krka s pojasnili .......................................................... 28 

Konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine Krka ...................................................................................... 28 

Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka ........................................................................................... 29 

Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa skupine Krka ............................................................................. 29 

Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka ..................................................................... 30 

Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Krka .............................................................................................. 32 

Poročanje po odsekih skupine Krka .................................................................................................................. 33 

Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Krka ............................................................................................ 34 

Zgoščeni računovodski izkazi druţbe Krka s pojasnili .................................................................................... 40 

Izkaz finančnega položaja družbe Krka, d. d., Novo mesto .............................................................................. 40 

Izkaz poslovnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto .................................................................................... 41 

Izkaz vseobsegajočega donosa družbe Krka, d. d., Novo mesto ...................................................................... 41 

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka, d. d., Novo mesto ............................................................. 42 

Izkaz denarnih tokov družbe Krka, d. d., Novo mesto ....................................................................................... 44 

Poročanje po odsekih družbe Krka, d. d., Novo mesto ..................................................................................... 45 

Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Krka, d. d., Novo mesto ............................................................... 46 

Izjava o odgovornosti uprave ............................................................................................................................. 52 

 
 
 



 

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 3  

UVOD 

 
Zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi skupine 
Krka in zgoščeni računovodski izkazi družbe Krka, 
d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) za 
obdobji januar–marec 2012 in januar–marec 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 Krka in družbe Krka 
za obdobje januar–marec 2012 je nadzorni svet 
družbe obravnaval na redni seji 8. 5. 2012. 

 
 

Doseţki v obdobju januar–marec 2012 

 Skupina Krka je prodala za 273,5 milijona EUR, 
družba Krka pa za 259,0 milijonov EUR izdelkov 
in storitev. 

 

 Prodaja skupine, izražena v EUR, se je glede na 
primerljivo lansko obdobje povečala za 6 %, 
prodaja družbe pa za 10 %.  

 

 Dobiček iz poslovanja skupine Krka je znašal 
54,8 milijona EUR in je bil za 10 % manjši kot v 
enakem lanskem obdobju, dobiček iz poslovanja 
družbe Krka pa 50,1 milijona EUR, kar je 12 % 
manj od primerljivega lanskega dobička. 

 

 Dobiček skupine Krka v prvem četrtletju 2012 je 
znašal 48,6 milijona EUR in je bil za 1 % večji 
kot v enakem lanskem obdobju, dobiček družbe 
v vrednosti 48,1 milijona EUR pa je bil od 
primerljivega lanskega dobička večji za 2 %. 

 
 
 
 
 
 

 Največja relativna in absolutna rast prodaje  
(za 17,3 milijona EUR oziroma 32 %) je bila 
dosežena v regiji Zahodna Evropa in čezmorska 
tržišča. Vzhodna Evropa pa je bila  
z 29-odstotnim deležem v prodaji 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, ki kotira na 
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, je  
31. 3. 2012 znašal 50,13 EUR, kar je 5 % manj 
kot konec leta 2011. Tržna kapitalizacija družbe 
Krka je znašala 1.776 milijona EUR.  
 

 Za vlaganja in naložbe je skupina Krka namenila 
24,2 milijona EUR, od tega družba Krka  
10,3 milijona EUR,  odvisne družbe pa  
13,9 milijona EUR. 
 

 Konec marca 2012 je bilo v skupini Krka 9098 
zaposlenih, kar je 2 % več kot na začetku leta. 
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Pomembnejši podatki o poslovanju skupine in druţbe Krka 

 

  Skupina Krka Krka, d. d., Novo mesto 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 

Prihodki od prodaje 273.546 257.956 259.030 236.134 

Dobiček iz poslovanja (EBIT)  54.757 60.890 50.077 57.169 

Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)  76.779 81.025 67.075 72.069 

Dobiček v obdobju  48.632 47.952 48.125 47.018 

Izdatki za razvoj in raziskave 24.134 22.658 23.883 21.478 

Naložbe  24.182 23.435 10.278 20.453 

          

  31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 

Nekratkoročna sredstva  866.041 859.468 826.938 809.065 

Kratkoročna sredstva 709.052 674.559 686.651 654.383 

Kapital  1.191.380 1.139.754 1.185.960 1.140.485 

Nekratkoročne obveznosti 154.495 155.092 126.709 126.830 

Kratkoročne obveznosti 229.218 239.181 200.920 196.133 

          

KAZALNIKI 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 

Delež EBIT v prihodkih od prodaje 20,0 % 23,6 % 19,3 % 24,2 % 

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje 28,1 % 31,4 % 25,9 % 30,5 % 

Dobiček v obdobju v prihodkih od prodaje 17,8 % 18,6 % 18,6 % 19,9 % 

Donosnost kapitala (ROE)1  16,7 % 17,9 % 16,5 % 17,4 % 

Donosnost sredstev (ROA)2  12,5 % 12,8 % 12,9 % 12,9 % 

Obveznosti/kapital 0,322 0,387 0,276 0,332 

Delež izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje 8,8 % 8,8 % 9,2 % 9,1 % 

          

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31. 3. 2012  31. 3. 2011 31. 3. 2012  31. 3. 2011 

Na dan 9098 8678 4432 4274 

   

PODATKI O DELNICI ZA SKUPINO KRKA 1–3/2012 1–3/2011 

Skupno število izdanih delnic 35.426.120 35.426.120 

Dobiček na delnico v EUR3 5,83 5,69 

Tečaj delnice konec obdobja v EUR 50,13 60,00 

Tečaj delnice/dobiček na delnico (P/E) 8,60 10,55 

Knjigovodska vrednost delnice v EUR4 33,63 30,91 

Tečaj delnice/knjigovodska vrednost delnice (TV/KV) 1,49 1,94 

Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (ob koncu obdobja) 1.775.911 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 

 

 Družba Krka je 16. 4. 2012 prejela odločbo 
Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero le-
ta ugotavlja, da spodaj navedene osebe delujejo 
usklajeno, dosegajo in presegajo prevzemni 
prag ter z dnem dokončnosti te odločbe Krki 
prepoveduje uresničitev glasovalnih pravic v 
ciljni družbi Krka naslednjim osebam: 

― Slovenski odškodninski družbi, d. d., 
Ljubljana, s 5.312.070 delnicami oziroma  
14,99-odstotnim deležem Krkinih delnic z 
glasovalno pravico,  

― Kapitalski družbi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, s 
3.493.030 delnicami oziroma 9,86-odstotnim 
deležem Krkinih delnic z glasovalno pravico,  

― Luki Koper, pristaniškemu in logističnemu 
sistemu, d. d., Koper, s 433.970 delnicami 
oziroma 1,22-odstotnim deležem Krkinih 
delnic z glasovalno pravico,  

― Zavarovalnici Triglav, d. d., Ljubljana, s 495.140 
delnicami oziroma 1,39-odstotnim deležem 
Krkinih delnic  z glasovalno pravico,  

― KBM Fineko, družbai za finančne storitve, 
trženje in svetovanje, d. o. o. - Skupina Nove 
KBM Maribor, Maribor, s 3.380 delnicami 
oziroma 0,01-odstotnim deležem Krkinih delnic z 
glasovalno pravico,  

― Aerodromu Ljubljana d. d., Brnik, s 1.386 
delnicami oziroma 0,004-odstotnim deležem 
Krkinih delnic z glasovalno pravico,  

dokler navedene osebe skupaj, ena izmed njih  
v imenu in za račun vseh ali pa več izmed njih  
v imenu in za račun vseh ne dajo prevzemne 
ponudbe za delnice ciljne družbe Krka v skladu z 
Zakonom o prevzemih ali dokler navedene osebe 
ne odtujijo delnic KRKG, tako  
da prevzemnega praga ne bodo več dosegale 
skupaj, ena ali pa več izmed njih. 

 
 

 Krkina švedska hčerinska družba Krka Sverige 
AB (v nadaljevanju Krka Sverige) je v sporu med 
AstroZeneco AB, Švedska, ter njeno hčerinsko 
družbo AstraZeneca A/S (v nadaljevanju 
AstraZeneca) in Krko Sverige zaradi domnevne 
kršitve patenta NO 307 378, ki ščiti zdravilo 
esomeprazol s posebno stopnjo čistosti, prejela 
sklep Trgovskega sodišča v Oslu. 

Trgovsko sodišče v Oslu je odločilo, da Krka krši 
patent NO 307 378. Krka je v sporu uveljavljala, da 
patent NO 307 378 obsega samo esomeprazol, 
katerega optična čistost presega 99,8 % e.e., enako 
kot je AstraZeneca omejila izum v vseh državah 
članicah Evropske patentne konvencije. Trgovsko 
sodišče v Oslu je v nasprotju s Krkinimi trditvami 
odločilo, da je obseg izuma na Norveškem širši in 

da patent NO 307 378 obsega esomeprazol, 
katerega optična čistost presega 98 % e.e., zato 
tudi Krkin izdelek, katerega optična čistost je sicer 
manjša od 99,8 % e.e., a večja od 98 % e.e., pade v 
obseg patenta NO 307 378 in zato patent krši. 

Krka Sverige je svoj izdelek na Norveškem 
prodajala od oktobra do decembra 2010, potem pa 
ga je na podlagi odločbe Izvršilnega sodišča v Oslu 
s trga umaknila. Krka Sverige mora zato AstriZeneci 
povrniti izgubljeni dobiček v času prodaje v višini 
pribl. 1,9 milijona EUR. 

Odločba sodišča ni pravnomočna. Krka bo zoper 
odločbo vložila pritožbo. 

 
 

 Krkine delnice od 11. 4. 2012 dalje kotirajo tudi na Varšavski borzi. 
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Predstavitev skupine Krka 

Obvladujoča družba skupine je družba Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. 

Sedeţ: 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 vloţek: 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.  
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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, Madţarska 

Srednja Evropa 

ostale odvisne druţbe v tujini proizvodno-distribucijske druţbe 

KRKA, d. d.,  
Novo mesto, Slovenija 

 

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

Slovenija 

Zahodna Evropa in  
čezmorska trţišča 

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 druţba zdraviliško-turistična druţba 
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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 farmacevtska 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 izdelkov so večinoma izdelki v trdnih 
farmacevtskih oblikah. Našo ponudbo dopolnjujejo 
zdraviliško-turistične storitve Term 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. 
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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 po obdavčitvi 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.



 

10  Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 

 

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, kar obravnavamo kot 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 prvem četrtletju se je večina, za Krko ključnih tujih 

valut proti evru okrepila. Iz tega naslova je skupina 
Krka ustvarila neto pozitivne tečajne razlike. 
 
Da bi zmanjšali vpliv sprememb deviznih tečajev na 
rezultat skupine Krka, smo v začetku leta 2012 del 
odprte devizne pozicije v ruskih rubljih zavarovali z 
navadnimi terminskimi pogodbami. Zaradi 
apreciacije ruskega rublja v prvem četrtletju smo iz 
naslova terminskih pogodb ustvarili negativni 
finančni rezultat. Skupni rezultat terminskih pogodb 
in pozitivnih tečajnih razlik, ustvarjenih iz dolge 
devizne pozicije v ruskih rubljih, je bil konec prvega 
kvartala pozitiven. 
 
Devizne pozicije v drugih valutah v prvem četrtletju 
niso bile zavarovane. 

 

Tveganje sprememb obrestnih mer 

V prvem četrtletju 2012 nismo najemali novih 
dolgoročnih posojil. Zaradi rednih odplačil se 
dolgoročni dolg skupine Krka še naprej znižuje 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 terjatev je konec prvega četrtletja sicer višja 
kot v začetku leta, a je to izključno posledica večje 
prodaje. V prvem četrtletju ne beležimo 
podaljševanja plačilnih rokov na ključnih prodajnih 

trgih. Povprečni plačilni rok kupcev in raven 
zapadlih terjatev ostajata glede na pretekla obdobja 
nespremenjena, zato ocenjujemo, da se plačilna 
disciplina kupcev ni spremenila. 
 
V prvem četrtletju ne beležimo odpisov terjatev do 
kupcev. Približno polovica terjatev je zavarovana pri 
zavarovalnici. 
 
Ocenjujemo, da je kakovost terjatev do kupcev z 
vidika starostne strukture terjatev in ocenjenega 
tveganja kupcev v povprečju ostala nespremenjena. 

 

Likvidnostno tveganje 

Tveganja, povezana s plačilno sposobnostjo 
skupine Krke, smo v prvem četrtletju 2012 
uravnavali z učinkovitim kratkoročnim upravljanjem 
denarnih sredstev. Kratkoročno smo zagotavljali 
plačilno sposobnost z rednim denarnim tokom, z 

vnaprej dogovorjenimi kratkoročnimi revolving in 
fiksnimi posojili pri bankah ter z dnevnim, drsečim 
tedenskim, mesečnim in večmesečnim 
načrtovanjem in spremljanjem denarnih pritokov in 

POSLOVNO POROČILO 
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odtokov. Optimizirali smo tudi stanja denarnih 
sredstev na računih odvisnih družb.  
 

Likvidnostno tveganje ocenjujemo kot nizko. Vse 
obveznosti smo v tem obdobju plačevali redno in  
v dogovorjenih rokih. 

 

Zavarovanje premoţenja, obratovalnega zastoja in odgovornosti 

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2012 sklenila 
kratkoročne zavarovalne pogodbe, za katere je bilo 
povpraševanje pri slovenskih in tujih zavarovalnicah 
izvedeno že ob koncu lanskega leta. V skladu s 
korporacijskim zavarovalnim programom so bile 
izdane tudi zavarovalne police lokalnih zavarovalnic 
oziroma direktne police znotraj Evropske unije po 
sistemu svobodne izmenjave storitev. Zaradi 
zagotavljanja finančne in pravne zaščite skupine, do 
katere privedejo morebitni odškodninski zahtevki iz 
naslova splošne civilne odgovornosti, delodajalčeve 
odgovornosti in odgovornosti za ekološke škode, je 
zavarovanje odgovornosti v družbah v tujini 

sklenjeno tudi na lokalni ravni, s čimer je dosežena 
optimalna zaščita skupine. 
 
Krka je avtomobilska zavarovanja v skupini za 
preteklo leto analizirala 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 vsakoletno zbiranje ponudb sta 
pripomogla k pomembnemu znižanju zavarovalnih 
premij in zmanjšanju števila zavarovalnih dogodkov, 
hkrati pa sta se povečali gospodarnost in 
razpoložljivost sredstev. 

 
 
 

Delničarji in trgovanje z delnico 

Konec marca 2012 je imela Krka 70.741 delničarjev, 
kar je slabe 3 % manj kot konec leta 2011. Skupno 
število delničarjev se je zmanjšalo predvsem na 
račun domačih fizičnih oseb. 
 

V prvem četrtletju 2012 se je povečal lastniški delež 
mednarodnih vlagateljev, deleži domačih fizičnih 
oseb, skladov in drugih pravnih oseb pa so se 
nekoliko zmanjšali. 

Lastniška struktura (deleţi v %) 

 31. 3. 2012 31. 12. 2011 

Domače fizične osebe 40,9 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 7,9 8,1 

Mednarodni vlagatelji 16,5 16,0 

Lastne delnice 5,9 5,7 

Skupaj 100,0 100,0 

 
V prvem četrtletju 2012 je Krka na Ljubljanski borzi 
odkupila 55.017 lastnih delnic v skupni vrednosti  
2,8 milijona EUR. Konec marca 2012 je imela Krka 

2.080.134 lastnih delnic, kar predstavlja 5,9 % 
osnovnega kapitala. 
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Deset največjih Krkinih delničarjev 31. 3. 2012 

  Drţava 
Število 
delnic 

Deleţ v 
kapitalu (v %) 

Deleţ v 
glasovalnih 

pravicah (v %) 

Slovenska odškodninska družba, d. d. Slovenija 5.312.070 14,99 15,93 

Kapitalska družba, d. d. Slovenija 3.493.030 9,86 10,48 

New World Fund Inc. ZDA 755.000 2,13 2,26 

Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d.  Hrvaška 654.097 1,85 1,96 

Societe Generale-Splitska banka, d. d.  Hrvaška 536.236 1,51 1,61 

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

Zavarovalnica Triglav, d. d.  Slovenija 388.300 1,10 1,16 

Triglav Vzajemni skladi Slovenija 374.698 1,06 1,12 

Unicredit Bank Austria AG Avstrija 348.157 0,98 1,04 

Unicredit Bank Hungary ZRT Madžarska 336.375 0,95 1,01 

Skupaj  12.631.933 35,66 37,87 

 
Deset največjih Krkinih delničarjev je konec marca 
2012 razpolagalo z 12.631.933 delnicami, kar 
predstavlja nekaj manj kot 36 % vseh izdanih delnic 
družbe. 

Člani uprave in nadzornega sveta družbe so imeli 
31. 3. 2012 skupaj v lasti 50.895 delnic družbe 
oziroma 0,144 % vseh izdanih delnic.  

 

Kapitalski deleţi in deleţi v glasovalnih pravicah članov uprave in članov nadzornega sveta druţbe Krka 
31. 3. 2012 

  
Število  
delnic 

Deleţ v kapitalu  
(v %) 

Deleţ v glasovalnih 
pravicah (v %) 

Člani uprave    

Jože Colarič 22.500 0,06351 0,06747 

Aleš Rotar 12.770 0,03605 0,03830 

Zvezdana Bajc 1.660 0,00469 0,00498 

Vinko Zupančič 120 0,00034 0,00036 

Danica Novak Malnar 0 0,00000 0,00000 

Člani uprave skupaj 37.050 0,10459 0,11111 

Člani nadzornega sveta      

Jože Lenič 180 0,00051 0,00054 

Matjaž Rakovec 400 0,00113 0,00120 

Franc Šašek 540 0,00152 0,00162 

Julijana Kristl 230 0,00065 0,00069 

Vincenc Manček 11.543 0,03258 0,03462 

Mojca Osolnik Videmšek 452 0,00128 0,00136 

Tomaž Sever 500 0,00141 0,00150 

Sergeja Slapničar 0 0,00000 0,00000 

Mateja Vrečer 0 0,00000 0,00000 

Člani nadzornega sveta skupaj 13.845 0,03908 0,04153 
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Trgovanje s Krkinimi delnicami v obdobju januar–marec 2012 

 
 
Tečaj Krkine delnice je v prvem trimesečju padel za 
5 % in je konec marca znašal 50,13 EUR. Slovenski 
blue chip indeks (SBI TOP) je v istem obdobju 
pridobil 2 % vrednosti. Tržna kapitalizacija Krke je 
31. 3. 2012 znašala 1,8 milijarde EUR. 

Krkina delnica je bila v prvem četrtletju 2012  
z 0,6 milijona EUR povprečnega dnevnega prometa 
najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. 
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Analiza uspešnosti poslovanja skupine in druţbe Krka 

V analizo uspešnosti poslovanja so vključeni 
podatki za skupino in družbo Krka, komentarji pa so  
v večini vezani na poslovanje skupine. 

 
 

 

Prihodki 

Prihodki od prodaje v skupini Krka so se glede na 
prvo četrletje 2011 povečali za 6 %, v družbi Krka 
pa za 10 %. Družba Krka je s prodajo zdravil na 
recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih 
izdelkov ustvarila 259,0 milijonov EUR prihodkov od 

prodaje, skupina Krka pa s prodajo omenjenih 
izdelkov in z zdraviliško-turističnimi storitvami  
273,5 milijona EUR prihodkov od prodaje.  
 
S prodajo zdravil na recept, ki  se je glede na enako 
lansko obdobje povečala za 10 %, je skupina Krka 
ustvarila več kot 84 % prihodkov od prodaje. Na 
trgih zunaj Slovenije je bilo ustvarjenih 92 % 
prihodkov od prodaje skupine. 
 
Skupaj z drugimi poslovnimi in finančnimi prihodki je 
skupina ustvarila 284,6 milijona EUR, družba Krka 
pa 271,1 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 četrtletju 
2012 znašali 224,8 milijona EUR in so bili od 
odhodkov v enakem lanskem obdobju večji za  
12 %. 
 
Med poslovnimi odhodki skupine Krka, ki so znašali 
219,0 milijonov EUR, je bilo 107,2 milijona EUR 
proizvajalnih stroškov prodanih proizvodov,  
69,5 milijona EUR stroškov prodajanja, 24,1 milijona 
EUR stroškov razvijanja in 18,2 milijona EUR 
stroškov splošnih dejavnosti. 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov skupine so 
se glede na primerljivo lansko obdobje povečali za  
8 %, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je bil 

39,2-odstoten. Stroški prodajanja imajo v prihodkih 
od prodaje 25,4-odstotni delež in so se glede na 
enako lansko obdobje povečali za 15 %. Visoka rast 
stroškov prodajanja je posledica sezonske dinamike 
oziroma intenzivnejših vlaganj v marketinško-
prodajne aktivnosti v prvem četrtletju 2012. 
 
Stroški razvijanja skupine Krka so bili večji za 7 %, 
njihov delež v prihodkih od prodaje je bil  
8,8-odstoten. Stroški razvijanja predstavljajo v celoti 
odhodek obdobja, saj skupina teh stroškov ne 
kapitalizira. Stroški splošnih dejavnosti so se glede 
na enako lansko obdobje povečali za 1 %, njihov 
delež v prihodkih od prodaje pa je bil 6,7-odstoten. 

 

  



 

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 15  

Izidi poslovanja 

 
 

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini  
54,8 milijona EUR je za desetino manjši kot  
v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček pred 
davkom je znašal 59,9 milijona EUR in je bil od 
primerljivega lanskega dobička manjši za 3 %.  
 
Davek iz dobička je znašal 11,2 milijona EUR, 
efektivna davčna stopnja pa 18,7 %. 
 
Dobiček skupine Krka v prvem četrtletju 2012 v 
višini 48,6 milijona EUR je bil za 1 % večji od 
dobička v enakem lanskem obdobju, dobiček 
družbe Krka v višini 48,1 milijona EUR pa je bil večji 
za 2 %. 

 

Sredstva 

Vrednost sredstev skupine Krka konec marca 2012 
je bila 1.575,1 milijona EUR in se je glede na konec 
leta 2011 povečala za 3 %. Nekratkoročna sredstva 
predstavljajo 55,0 % vseh sredstev, njihov delež pa 
se je glede na začetek leta zmanjšal za odstotno 
točko.  
 
Najpomembnejša postavka nekratkoročnih 
sredstev, ki so skupaj znašala 866,0 milijonov EUR, 
so bile nepremičnine, naprave in oprema v 

vrednosti 710,3 milijona EUR, ki so predstavljale 
45,1 % vseh sredstev skupine. Njihova vrednost se 
je glede na začetek leta povečala za 1 %. Vrednost 
neopredmetenih sredstev je bila 117,5 milijona EUR. 
 
Kratkoročna sredstva so se v tem četrtletju 
povečala za 5 % in so znašala 709,1 milijona EUR. 
Zaloge so se v tem obdobju povečale za 1 % na 
255,3 milijona EUR, terjatve pa so se povečale za  
5 % in so znašale 418,8 milijona EUR. 

 

Kapital in obveznosti 

Kapital skupine se je glede na konec leta 2011 
povečal za 5 % in v celotnih virih sredstev 
predstavlja 75,6-odstotni delež v.  
 
Nekratkoročne obveznosti v višini 154,5 milijona 
EUR predstavljajo 9,8 % bilančne vsote skupine. 
Rezervacije so konec marca znašale 104,8 milijona 
EUR in so ostale 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 4 % in so znašale 229,2 milijona 

EUR oziroma 14,6 % bilančne vsote skupine. Med 
kratkoročnimi obveznostmi so se poslovne 
obveznosti v vrednosti 89,8 milijona EUR glede na 
konec leta 2011 zmanjšale za 1 %, prejeta 
kratkoročna posojila pa so bila manjša za 31 % in 
so znašala 30,3 milijona EUR. Skupna vrednost 
prejetih nekratkoročnih in kratkoročnih posojil je za 
petino manjša kot konec leta 2011. 
 
Druge kratkoročne obveznosti v vrednosti  
106,5 milijona EUR so se glede na konec lanskega 
leta povečale za 4 %. 
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Kazalniki poslovanja 

 

Delež čistega dobička v prodaji skupine Krka je 
znašal 17,8 % (družbe Krka 18,6 %), delež dobička 
iz poslovanja v prodaji 20,0 % (19,3 %) in delež 
dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)  
v prodaji 28,1 % (25,9 %). Donosnost kapitala 
(ROE) za skupino je znašala 16,7 % (za družbo 
16,5 %), donosnost sredstev (ROA) pa 12,5 % (za 
družbo 12,9 %). 

 
 
 

Trţenje in prodaja 

V prvih treh mesecih leta sta tako skupina kot družba Krka presegli prodajo, doseženo v enakem lanskem 
obdobju. Skupina Krka je ustvarila 273,5 milijona EUR prodaje, kar je za 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, 
družba Krka pa 259,0 milijonov EUR, kar je za desetino več kot v primerljivem lanskem obdobju. 
 

Prodaja po regijah 

Največ, 78,6 milijona EUR oziroma 29 % celotne 
prodaje skupine Krka, je ustvarila regija Vzhodna 
Evropa. Sledila ji je regija Zahodna Evropa in 
čezmorska tržišča s 70,6 milijona EUR prodaje in 
26-odstotnim prodajnim deležem. Tretje največje 
prodajno območje v tem obdobju je bila regija 

Srednja Evropa s prodajo v višini 66,0 milijonov 
EUR, kar je 24 % celotne prodaje skupine. V regiji 
Jugovzhodna Evropa smo prodali za 35,3 milijona 
EUR oziroma 13 % celotne prodaje, prodaja na 
domačem trgu s skupno vrednostjo 22,9 milijona 
EUR pa je predstavljala 8 % prodaje skupine Krka.  

 
 

  Skupina Krka Druţba Krka 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Slovenija 22.916 24.105 95 15.503 16.366 95 

Jugovzhodna Evropa 35.343 36.734 96 37.030 37.847 98 

Vzhodna Evropa 78.632 66.782 118 77.013 58.456 132 

Srednja Evropa 66.031 77.021 86 70.208 75.947 92 

Zahodna Evropa in čezmorska 
tržišča 70.624 53.314 132 59.276 47.518 125 

Skupaj 273.546 257.956 106 259.030 236.134 110 
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Struktura prodaje skupine Krka po regijah v 
obdobju januar–marec 2012 

 
 

Prodaja skupine Krka po regijah v obdobju 
januar–marec 2011 in 2012 

Slovenija 

V prvem četrtletju 2012 smo v Sloveniji prodali za 
22,9 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 5 % 
manj kot v enakem lanskem obdobju. Največ, za 
12,7 milijona EUR, smo prodali zdravil na recept. 
Prodaja izdelkov brez recepta je dosegla  
1,6 milijona EUR, prodaja veterinarskih izdelkov pa 
0,7 milijona EUR. Terme Krka so k skupni prodaji 
prispevale 7,6 milijona EUR, kar je 4 % manj kot  
v enakem lanskem obdobju. 
 
V trženju smo največji poudarek namenili lansiranju 
kombinacije perindoprila in amlodipina pod 
blagovno znamko Amlessa, s katero postaja Krka 
na trgu antihipertenzivov še bolj prepoznavna. 
Osredotočeni smo bili tudi na obvladovanje 
hiperlipidemij, saj smo v tem obdobju lansirali nove 
koncentracije Sorvaste (rosuvastatin) in Atorisa 
(atorvastatin), ki bodo zdravnikom in bolnikom 
omogočile lažjo izbiro optimalnih odmerkov zdravil. 

Z novim zdravilom Galsya (galantamin) utrjujemo 
svoj položaj na trgu antidementivov. Ponudbo 
izdelkov smo v februarju dopolnili  
z antihistaminikom Dasselta (desloratadin). 
 
Naša najbolje prodajana zdravila na recept ostajajo 
Prenessa (perindopril), Atoris (atorvastatin), Ultop 
(omeprazol), Lorista (losartan) in Enap (enalapril). 
Med izdelki brez recepta so bili prodajno 
najpomembnejši Nalgesin S (naproksen), Panatus 
(butamirat), Septolete in Daleron (paracetamol). 
 
Sredi četrtletja je stopil v veljavo dopolnjen pravilnik 
o določanju cen zdravil za uporabo v humani 
medicini, ki je dodatno prispeval k zniževanju cen 
zdravil. Kljub zmanjšanju vrednosti prodaje Krka  
z 12-odstotnim deležem ohranja vodilni položaj na 
domačem trgu zdravil na recept. 

 

Jugovzhodna Evropa 

Na trgih jugovzhodne Evrope smo prodali za  
35,3 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % manj kot v 
enakem lanskem obdobju. Prodajno rast smo 
dosegli v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in 
v Makedoniji.  
 
Hrvaško uvrščamo med Krkine ključne trge. S 
prodajo, ki je v prvih treh mesecih dosegla  
8,9 milijona EUR, Krka ostaja vodilna tuja 
proizvajalka generičnih zdravil. Kljub 9 % nižji 
celotni prodaji glede na enako lansko obdobje smo 
obdržali vodilni položaj med proizvajalci statinov in v 
nekaterih skupinah protimikrobnih učinkovin 

(makrolidi, kinoloni), pomembne tržne deleže in rast 
prodaje pa smo dosegli tudi med zaviralci protonske 
črpalke, zaviralci angiotenzinske konvertaze 
(zaviralcev ACE) in sartani. 
 
Med zdravili na recept so prodajno najuspešnejši 
Atoris (atorvastatin), Panatus (butamirat), Ampril 
(ramipril), Helex (alprazolam), Zyllt (klopidogrel), 
Enap (enalapril), Emanera (esomeprazol), Valsacor 
(valsartan), Lanzul (lansoprazol) in Nolpaza 
(pantoparazol). Pričakujemo, da bodo v maju na 
pozitivno listo uvrščene tudi Roswera (rosuvastatin), 
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Nolpaza i.v. (pantoprazol) in Monkasta 
(montelukast).  
 
Romunija z doseženo prodajo v vrednosti  
11,2 milijona EUR ostaja največji posamični regijski 
trg. K temu so največ prispevala zdravila na recept: 
Prenessa (perindopril), Atoris (atorvastatin), 
Roswera (rosuvastatin), Tolura (telmisartan) in Enap 
(enalapril). Visoko rast prodaje smo dosegli z 
zdravili, ki so bila na trg uvedena v zadnjem 
obdobju: Prenessa (perindopril), Co-Prenessa 
(perindopril in hidroklorotiazid), Atoris (atorvastatin), 
Roswera (rosuvastatin), Emanera (esomeprazol) in 
Monkasta (montelukast).  
 
Na trgu izdelkov brez recepta se pripravljamo na 
vpeljavo novih blagovnih znamk in širitev ponudbe 
znotraj obstoječih. Ponudbo veterinarskih izdelkov 
širimo predvsem z izdelki, namenjenimi zdravljenju 
malih živali. 
 
V Bosni in Hercegovini je prodaja dosegla 
vrednost 4,6 milijona EUR kar je 12 % več kot  
v prvih treh mesecih leta 2011. Prodajno 
najuspešnejša so bila zdravila na recept Enap 
(enalapril), Lorista (losartan), Zyllt (klopidogrel), 
Atoris (atorvastatin), Naklofen (diklofenak) in Coryol 
(karvedilol). Marca smo trgu predstavili zdravilo 
Emanera (esomeprazol). K doseženi prodaji so 
največ prispevali B-complex, Septolete in Bilobil 
(ginko biloba). 
 
V Makedoniji ostaja Krka vodilna tuja proizvajalka 
generičnih zdravil. Prodaja je ob 2-odstotni rasti 
dosegla vrednost 3,2 milijona EUR. Kljub znižanju 
referenčnih cen v februarju so k rasti in vrednosti 
prodaje največ prispevala zdravila na recept. 
Najpomembnejša so bila Enap (enalapril), Atoris 
(atorvastatin), Helex (alprazolam), Cordipin 
(nifedipin) in Lorista (losartan). Med izdelki brez 
recepta so bili prodajno najuspešnejši B-complex, 
Daleron (paracetamol), Bilobil (ginko biloba), 
Herbion in Septolete. V prihodnje veliko pričakujemo 
od novih zdravil: Atoris 80 mg (atorvastatin), 
Emanera (esomeprazol), Co-Prenessa (perindopril 
in indapamid), Lorista HD (losartan in 
hidroklorotiazid) in Nolpaza control (pantoprazol). 

Prodaja v Srbiji je dosegla vrednost 2,7 milijona 
EUR. Intenzivne promocijske aktivnosti 
osredotočene na zdravila, ki souvrščena na 
pozitivno listo, so prispevale k nadaljevanju 
prodajne rasti, ki je v prvem četrtletju v primerjavi  z 
enakim lanskim obdobjem dosegla 13 %. K skupni 
prodaji so največ prispevala zdravila na recept: 
Atoris (atorvastatin), Ampril (ramipril) in Zyllt 
(klopidogrel). Na trg smo uvedli Herbion jegličev 
sirup in Herbion trpotčev sirup, oba iz skupine 
izdelkov brez recepta, ter veterinarska izdelka 
Enroxil Flavour (enrofloksacin) in Toltarox 
(toltrazuril). 
 
V Bolgariji smo prodali za 2,0 milijona EUR 
izdelkov. Prodajno najuspešnejša so bila zdravila na 
recept: Lorista (losartan), vključno s kombinacijami z 
diuretikom, Valsacor (valsartan), Enap H (enalapril 
in hidroklorotiazid), Rawel (indapamid), Atoris 
(atorvastatin) in Co-Prenessa (perindopril in 
indapamid). V zadnjem obdobju smo ponudbo 
nekaterih blagovnih znamk okrepili z dodatnimi 
oblikami, med novimi zdravili pa izpostavljamo 
Roswero (rosuvastatin), Toluro (telmisartan) in 
Nolpazo (pantoprazol). 
 
Na Kosovo smo v prvem četrtletju prodali za  
1,4 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot  
v enakem lanskem obdobju. K prodaji so največ 
prispevala zdravila Enap (enalapril), Zyllt 
(klopidogrel) in Lorista (losartan). Krka tudi v tej 
državi ostaja vodilna ponudnica zdravil. 
 
V Albaniji je prodaja je v prvem četrtletju dosegla 
vrednost 1,2 milijona EUR in je ostala na ravni 
enakega lanskega obdobja. Prodajno 
najuspešnejša so bila zdravila na recept: Enap 
(enalapril), Lorista (losartan), Hiconcil (amoksicilin), 
Ciprinol (ciprofloksacin) in Zalasta (olanzapin). 
 
Prodaja v vrednosti 0,2 milijona EUR v Črni gori ni 
dosegla prodaje iz prvega četrtletja leta 2011. 
Najbolje prodajana zdravila so bila Ospen 
(fenoksimetilpenicilin), Efloran (metronidazol), 
Moditen (flufenazin) in Lorista (losartan).  

 

Vzhodna Evropa 

Regija Vzhodna Evropa poleg Ruske federacije, ki 
je Krkin ključni in hkrati največji posamični trg, 
združuje množico vzhodnoevropskih in 
srednjeazijskih držav. Na večini trgov smo dosegli 
rast prodaje, skupna prodaja v regiji pa je znašala 

78,6 milijona EUR. 
 
V Ruski federaciji smo v prvem četrtletju 2012 
prodali za 54,2 milijona EUR izdelkov oziroma 16 % 
več kot v enakem lanskem obdobju. Glavnino 
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prodaje smo dosegli z zdravili na recept, sledili so 
jim izdelki brez recepta ter veterinarski izdelki. 
 
Naši prodajno najuspešnejši izdelki, med katerimi je 
vse več novejših, ki smo jih lansirali v zadnjih petih 
letih, so bili Enap (enalapril), Lorista (losartan), 
Atoris (atorvastatin), Zyllt (klopidogrel), Perineva 
(perindopril), Orsoten (orlistat), Nalgesin 
(naproksen), Nolpaza (pantoprazol), Herbion in 
Panzynorm (pankreatin). Krka v Ruski federaciji 
ostaja med vodilnimi proizvajalci zaviralcev ACE, 
statinov, sartanov, multivitaminskih izdelkov za 
otroke in sirupov za blaženje kašlja, zaviralcev 
protonske črpalke in farmacevtskih izdelkov za 
zniževanje telesne mase. Najvišje prodajne rasti 
smo v prvem četrtletju leta 2012 dosegli z zdravili 
Perineva (perindopril), Nolpaza (pantoprazol), Zyllt 
(klopidogrel), Kventiax (kvetiapin) in Nalgesin 
(naproksen). 
 
Uspešno nadaljujemo s prodajo izdelka brez 
recepta Orsoten SLIM (orlistat), ki smo ga dali na trg 
konec leta 2011. Načrtujemo tudi lansiranje zdravila 
Roxera (rosuvastatin), ki bo okrepilo Krkin položaj 
na področju statinov v Ruski federaciji. 
 
Gradnja proizvodno-distribucijskega centra Krka 
Rus II poteka v skladu z načrti. 
 
V Ukrajini smo ob okrepljenih promocijskih 
aktivnostih in rasti farmacevtskega trga prodajo 
povečali za 15 % in prodali za 12,1 milijona EUR 
izdelkov. Glavnino so prispevala zdravila na recept, 
med njimi največ Enap (enalapril), Atoris 
(atorvastatin), Coryol (karvedilol) in Lorista 
(losartan). Največja, skoraj 50-odstotna, je bila rast 
prodaje veterinarskih izdelkov. 
 
V Kazahstanu se nadaljuje rast prodaje in tržnega 
deleža, saj smo prodali za 2,9 milijona EUR izdelkov 
oziroma 35 % več kot v enakem lanskem obdobju. 
Največ je prispevala prodaja zdravil na recept. Naši 
najpomembnejši izdelki so bili Enap (enalapril), 
Duovit, Herbion, Gliclada (gliklazid) in Fromilid 
(klaritromicin). V nadaljevanju leta veliko 
pričakujemo od Nolpaze (pantoprazol), Repodiaba 
(repaglinid), Roxere (rosuvastatin) in Orsotena 
(orlistat), ki smo jih dali na trg v letu 2011. 
 

V Uzbekistanu je prodaja ob 46-odstotni rasti 
dosegla 2,7 milijona EUR, in to predvsem zaradi 
zdravil na recept, med katerimi izpostavljamo 
najbolje prodajani zdravili Enap (enalapril) in Lorista 
(losartan). V skupini izdelkov brez recepta sta bila 
prodajno najpomembnejša izdelka Septolete in 
Pikovit. Zaradi posebnosti v plačilnem prometu 
veliko pozornosti še naprej namenjamo tudi 
skrajševanju plačilnih rokov in zniževanju terjatev. 
 
Na beloruskem trgu smo kljub zmanjšanju kupne 
moči prebivalstva prodali za 1,6 milijona EUR 
izdelkov, kar je za 3 % več kot v prvih treh mesecih 
lanskega leta. K skupni prodaji so največ prispevali 
Pikovit, Lorista (losartan) in Enap (enalapril). 
Lansirali smo nove izdelke Valsacor (valsartan), 
Herbion trpotčev sirup in Herbion jegličev sirup. 
 
V Moldaviji je prodaja ob 26-odstotni rasti dosegla 
vrednost 1,3 milijona EUR. Glavnino so prispevala 
zdravila na recept. Prodajno najuspešnejša zdravila 
so bila Ampril (ramipril), Enap (enalapril), Kaptopril 
(kaptopril), Tenox (amlodipin) in Rawel (indapamid). 
 
V Mongoliji so k 10-odstotni rasti prodaje največ 
prispevala zdravila na recept. Lansirali smo Atoris 
(atorvastatin), Rawel (indapamid), Zyllt (klopidogrel) 
in Orsoslim (orlistat).  
 
Prodajo smo povečali tudi na vseh trgih  
v Zakavkazju in Srednji Aziji. V Azerbajdţanu, kjer 
je bil prodajno najpomembnejši izdelek zdravilo 
Enap (enalapril), je bila prodaja v vrednosti  
0,7 milijona EUR na ravni enakega lanskega 
obdobja. V Gruziji je bila prodajna rast 20-odstotna, 
največ zaradi zdravil na recept. V Kirgizistanu smo 
prodajo podvojili, ključna je bila rast prodaje 
izdelkov brez recepta Duovita, Herbiona in Pikovita. 
Za 118 % večjo prodajo kot v enakem lanskem 
obdobju smo dosegli v Turkmenistanu, in to 
predvsem z novimi zdravili Nolpazo (pantoprazol), 
Atoris (atorvastatin) in Loristo (losartan). V Armeniji 
smo po zastoju prodaje v letu 2011 dosegli  
68-odstotno prodajno rast. Prodajno vodilni so bili 
izdelki iz programa zdravil na recept. V 
Tadţikistanu so k 30-odstotni rasti prodaje največ 
prispevali novolansirano zdravilo Nolpaza 
(pantoprazol) in ostala zdravila na recept 

Srednja Evropa 

Regija Srednja Evropa je po vrednosti prodaje, ki je 
v prvem četrtletju znašala 66,0 milijonov EUR, med 
Krkinimi prodajnimi regijami zasedla tretje mesto. 
Kljub rasti prodaje na večini trgov v regiji se je 

prodaja celotne regije zaradi slabše prodaje na 
dveh ključnih trgih, Poljskem in Madžarskem, glede 
na doseženo v enakem lanskem obdobju zmanjšala 
za 14 %. 
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Na Poljskem, ki je Krkin ključni in drugi največji 
posamični trg, je prodaja dosegla 25,7 milijona 
EUR, kar je 23 % manj kot v primerljivem lanskem 
obdobju. Manjša prodaja je bila predvsem posledica 
nedavnih večjih zakonodajnih sprememb, zato v 
nadaljevanju letošnjega leta pričakujemo boljše 
rezultate.  
 
K prodaji so največji delež prispevala zdravila na 
recept, med katerimi ostajajo vodilna zdravila Atoris 
(atorvastatin), Lorista (losartan), Valsacor 
(valsartan), Nolpaza (pantoprazol), Zalasta 
(olanzapin) in Prenessa (perindopril). Pomemben je 
bil tudi prispevek zdravil, ki smo jih na trg uvedli v 
zadnjih letih, to so Roswera (rosuvastatin), Doreta 
(paracetamol in tramadol), Nimvastid (rivastigmin), 
Elicea (escitalopram), Ultop (omeprazol), Cezera 
(levocetirizin), Emanera (esomeprazol) in Karbis 
(kandesartan). Blagovni znamki Septolete in Bilobil 
(ginko biloba) ostajata najpomembnejši med zdravili 
brez recepta, med veterinarskimi izdelki pa sta bila 
prodajno vodilna Floron (florfenikol) in Fypryst 
(fipronil). 
 
Na Češkem, ki je tudi eden od Ključnih trgov, je 
prodaja dosegla 17,7 milijona EUR, kar je 5 % več 
kot v enakem lanskem obdobju. V prodajno največji 
skupini zdravil na recept so bili najpomembnejši 

Atoris (atorvastatin), Lorista (losartan), Lexaurin 
(bromazepam), Asentra (sertralin), Lanzul 
(lansoprazol), Ampril (ramipril) in Prenessa 
(perindopril). Med izdelki brez recepta ostaja 
najbolje prodajani izdelek Nalgesin (naproksen). 
 
Madţarska je eden od treh regijskih ključnih trgov. 
Na njem smo prodali za 7,9 milijona EUR, kar je 
manj kot v enakem lanskem obdobju. Manjšo 
prodajo pripisujemo reformam zdravstvenega 
sistema, ki so vplivale na cene in reimbursacijo 
zdravil. Glavnino prodaje so prinesla zdravila na 
recept, med njimi največ Prenessa (perindopril), 
Nolpaza (pantoprazol), Atoris (atorvastatin), lani 
lansirana Roxera (rosuvastatin) in Valsacor 
(valsartan). 
 
Na Slovaškem smo prodali za 6,8 milijona EUR in 
predvsem s prodajo zdravil na recept dosegli  
12-odstotno rast. Naša prodajno vodilna zdravila so 
bila Atoris (atorvastatin), Prenessa (perindopril), 
Valsacor (valsartan), Fromilid (klaritromicin) in 
Nolpaza (pantoprazol).  
 
V vseh baltskih državah smo v prvem četrtletju leta 
2012 dosegli prodajno rast, in sicer v Latviji in Litvi 
19-odstotno, v Estoniji pa 3-odstotno. 

 

Zahodna Evropa in čezmorska trţišča 

V regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča smo v 
prvem četrtletju prodali za 70,6 milijona EUR, kar je 
32 % več kot v enakem lanskem obdobju. Kljub 
stopnjevanju pritiskov na znižanje cen tudi  
v nadaljevanju leta pričakujemo prodajno rast, 
največ zaradi lansiranj novih izdelkov. 
 
Prodajno najpomembnejša ostajajo zdravila na 
recept. V prvem četrtletju smo glede na enako 
lansko obdobje okrepili tako prodajo prek partnerjev 
kot tudi prek Krkinih odvisnih družb v zahodni 
Evropi.  
 
Največjo relativno rast smo dosegli v odvisni družbi 
Krka Farmacêutica na Portugalskem, kjer smo 
razširili ponudbo prodajnih izdelkov in povečali tržne 
deleže pri večini izdelkov, predvsem pa pri 
perindoprilu in losartanu s kombinacijami. Veliko si 
obetamo od novolansiranih zdravil, predvsem 
atorvastatina, kvetiapina in olanzapina. Največjo 
vrednostno rast še naprej dosega odvisna družba 
TAD Pharma v Nemčiji, prek katere smo v prvem 
četrtletju uspešno lansirali tablete donepezil in 
kvetiapin. V Krki Sverige na Švedskem so k 

prodajni rasti največ prinesla starejša zdravila,  
v naslednjih četrtletjih pa največ pričakujemo od 
kandesartana, vključno s kombinacijo, in 
atorvastatina. Krka Pharma v Avstriji je dosegla 
dvoštevilčno prodajno rast, v letošnjem letu pa 
nameravamo lansirati več kot desetih novih molekul. 
Krka Pharma Dublin, prek katere smo v preteklem 
letu na Irskem začeli prodajati izdelke pod lastno 
blagovno znamko, širi svojo prodajno mrežo in 
pospešeno lansira nove izdelke. 
 
Letos bomo začeli tržiti zdravila pod lastno blagovno 
znamko tudi prek povezanih družb v Španiji, Italiji in 
Franciji.  
 
Najpomembnejši zahodnoevropski trgi ostajajo 
Nemčija, Velika Britanija, Francija, skandinavske 
drţave, drţave Beneluksa, Portugalska, Španija 
in Italija. 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, lansoprazola, perindoprila, 
pioglitazona in donepezila. 
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V prvem četrtletju 2012 smo prodajo veterinarskih 
izdelkov povečali za polovico. Največji delež še 
vedno prinaša enrofloksacin. Na vseh ključnih 
zahodnoevropskih trgih nadaljujemo z uspešno 
prodajo marbofloksacina, florfenikola in toltrazurila. 
Pomembno pa k prodaji prispeva tudi pred kratkim 
lansirani fipronil, od katerega veliko pričakujemo. 

Na čezmorskih trgih smo prodajo glede na enako 
lanskoletno obdobje povečali za petino. Največ je 
prispevala prodaja na Arabskem polotoku z 
Iranom. Nadaljevanje rasti pričakujemo tudi v 
prihodnje, saj nameravamo lansirati nove izdelke in 
vstopiti na nove trge. 

 
 

Prodaja po skupinah izdelkov in storitev 

V strukturi prodaje skupine Krka v prvem četrtletju 
2012 so bili s 93-odstotnim deležem 
najpomembnejši izdelki za humano uporabo. 
Največjo prodajo so s 84-odstotnim deležem v 
prodaji skupine Krka prinesla zdravila na recept, 
sledili so izdelki brez recepta z 9-odstotnim deležem 
in veterinarski izdelki s 4-odstotnim deležem. 
Vrednost prodaje zdraviliško-turističnih storitev je 
predstavljala 3 % celotne prodaje skupine Krka. 

Rast prodaje v primerjavi z enakim lanskoletnim 
obdobjem je bila dosežena pri zdravilih na recept in 
pri veterinarskih izdelkih, pri katerih je bila relativno 
največja. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je 
bila na nekoliko nižji ravni kot v enakem lanskem 
obdobju, manjša pa je bila tudi prodaja izdelkov 
brez recepta, katerih struktura je sezonska in 
odvisna od prehladnih obolenj.  

 
 

  Skupina Krka Druţba Krka 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Izdelki za humano uporabo 254.618 240.682 106 247.883 227.111 109 

– zdravila na recept 230.616 209.203 110 226.501 198.219 114 

– izdelki brez recepta 24.002 31.479 76 21.382 28.892 74 

Veterinarski izdelki 11.042 9.076 122 10.674 8.565 125 

Zdraviliško-turistične storitve 7.647 7.986 96       

Ostalo 239 212 113 473 458 103 

Skupaj 273.546 257.956 106 259.030 236.134 110 

 

Struktura prodaje po skupinah izdelkov in storitev v obdobju januar–marec 2012 
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Zdravila na recept 

Skupina Krka je v prvem četrtletju leta 2012 prodala 
za 230,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 10 % 
več kot v enakem obdobju lanskega leta.  
 
Prodaja se je najbolj povečala v regiji Vzhodna 
Evropa (za 37 %) in v regiji Zahodna Evropa in 
čezmorska tržišča (za 32 %). V regiji Jugovzhodna 
Evropa je ostala na ravni lanskega prvega četrtletja, 
v regiji Slovenija in predvsem v regiji Srednja 
Evropa pa je bila manjša. 
 
Na večjih trgih se je prodaja zdravil na recept  
v primerjavi z enakim obdobjem leta 2011 najbolj 
povečala v Nemčiji (za 41 %) in Ruski federaciji  
(za 39 %), pa tudi na Češkem (za 5 %). 
 
Na srednje velikih trgih je bila več kot štirikratna rast 
prodaje dosežena v Veliki Britaniji in na Irskem. Na 
Arabskem polotoku smo prodajo skoraj podvojili,  
v Ukrajini smo dosegli 32-odstotno rast, na 
Portugalskem 28-odstotno, v Španiji pa  
25-odstotno. Več kot 10-odstotna rast je bila 
dosežena še v Litvi, Bosni in Hercegovini, Srbiji in 
na Slovaškem. 
 
Na manjših trgih je bila največja rast prodaje 
dosežena v Turkmenistanu, kjer se je prodaja skoraj 
potrojila. 50- ali več odstotna rast je bila dosežena 
še v Kirgizistanu, Armeniji, Gruziji in Moldaviji, na 
številnih drugih trgih pa je bila 10- in večodstotna. 
 
Med po prodaji vodilnih deset zdravil na recerpt se 
uvrščajo Enap (enalapril), Atoris (atorvastatin), 
Prenessa/Perineva (perindopril), Lorista/Lavestra 
(losartan), Emozul/Emanera (esomeprazol), 
Nolpaza (pantoprazol), Zyllt (klopidogrel), Valsacor 
(valsartan), Zalasta/Zolrix (olanzapin) in 
Lanzul/Lansoptol (lansoprazol).  
 
Največjo rast prodaje med najpomembnejšimi 
izdelki v primerjavi s preteklim letom po absolutni 

vrednosti dosegajo Emozul/Emanera 
(esomeprazol), Prenessa/Perineva (perindopril), 
Zalasta/Zolrix (olanzapin), Valsacor (valsartan) in 
Roswera/Roxera (rosuvastatin) ter Galsya SR 
(galantamin), Yasnal (donepezil) in Rolpryna 
SR/Ralnea SR (ropinirol) med ostalimi 
pomembnejšimi izdelki. 
 
V prvih treh mesecih leta 2012 smo več izdelkov 
lansirali na nove trge. Med najpomembnejšimi 
izdelki je treba omeniti lansiranje Dasselte/Esradina 
(desloratadina) v Sloveniji, Nemčiji, Litvi, Latviji, 
Estoniji in na Irskem, Roswere/Roxere 
(rosuvastatina) v Litvi, Kazahstanu in Ukrajini, 
Amlesse/Dalnesse/Tonarsse (kombinacija 
perindoprila in amlodipina) na Češkem, Slovaškem, 
Portugalskem in v Latviji, Tolure (telmisartan) na 
Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Bolgariji, 
Emanere/Emozula (esomeprazol) v Makedoniji ter 
Bosni in Hercegovini, Nolpaze (pantoprazol) na več 
trgih, Zalaste/Zolrixa (olanzapin) na Češkem in v 
Avstriji, Yasnala (donepezil) v Nemčiji in na Irskem, 
Galsye SR (galantamin) v Romuniji, 
Kventiaxa/Quentiaxa (kvetiapin) v Nemčiji in Avstriji 
ter ropinirola SR v Avstriji.  
 
S tem dopolnjujemo predvsem Krkino ponudbo 
statinov in zdravil za zdravljenje zvišanega krvnega 
tlaka ter s tem krepimo svoj položaj v skupini zdravil 
za srčno-žilne bolezni. Z novimi izdelki in 
marketinško-prodajnimi aktivnostmi krepimo tudi 
svoj položaj v skupini zdravil za bolezni prebavil in 
presnove in v skupini zdravil za bolezni osrednjega 
živčevja. Z Dasselto/Esradinom pomembno širimo 
področje aktivnosti in ponudbo svojih zdravil za 
alergije, ki so pogoste bolezni sodobnega časa. 
Hkrati ohranjamo eno najmočnejših marketinških 
mrež na obstoječih trgih, od začetka leta 2012 pa 
vzpostavljamo marketinško-prodajno mrežo tudi  
v Italiji, Franciji in Španiji. 

 

Izdelki brez recepta 

V prvem četrtletju leta 2012 smo prodali za  
24,0 milijonov EUR izdelkov brez recepta, kar je  
24 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta.  
 
Prodaja se je povečala v regiji Zahodna Evropa in 
čezmorska tržišča (za 14 %), v vseh ostalih regijah 
pa se je zmanjšala, in to predvsem zaradi manjše 
porabe izdelkov za lajšanje kašlja, prehlada in gripe.  
 

Kljub navedenemu nam je prodajo uspelo povečati 
na posameznih trgih, in sicer v Kazahstanu  
(za 44 %), Uzbekistanu (za 53 %), Litvi (za 60 %) in 
Latviji (za 62 %), več kot 40-odstotno rast pa smo 
dosegli tudi v Estoniji, Armeniji, Kirgizistanu in 
Turkmenistanu. Rast na večini trgov ter  skupno rast 
smo dosegli tudi z nesezonskimi izdelki, kot so 
Nalgesin, B-complex, Naklofen gel in Nolpaza 
control. 
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Prodajno vodilni izdelki brez recepta so bili Bilobil, 
Nalgesin, Septolete, Herbion, Panzynorm, Pikovit, 

Duovit, Daleron in Fitoval. Njim namenjamo tudi 
večino naložb v tržne aktivnosti. 

 

Veterinarski izdelki 

Prodaja v prvih treh mesecih leta 2012 je dosegla 
11,0 milijona EUR, kar predstavlja 22-odstotno rast 
prodaje glede na enako obdobje leta 2011.  
 
Največjo rast smo dosegli v regiji Zahodna Evropa 
in čezmorska tržišča (za 52 %), sledita regiji Srednja 
Evropa (rast za 18 %) in Jugovzhodna Evropa (rast 
za 11 %). Nadaljevanje krepitve prodaje (za 5 %) je 
opazno tudi na slovenskem trgu. Na skoraj enaki 
ravni kot v primerjalnem lanskem obdobju je prodaja 
na trgih regije Vzhodna Evropa, posebej  
v Ruski Federaciji. 
 
Med večjimi trgi po rasti prodaje izstopajo zlasti 
Poljska in Srbija te države Beneluksa, Velika 
Britanija, Francija in Španija. 

Enroxil (enrofloksacin) in Floron (florfenikol) sta še 
vedno vodilna izdelka, sledi pa jima Fypryst 
(fipronil), katerega prodaja je v primerjavi z enakim 
obdobjem lani večja za štirikrat in je postal vodilni 
Krkin izdelek za ljubiteljske živali. Po lansiranju na 
zahodnoevropske trge beležijo veliko rast prodaje 
tudi tablete Dehinel plus z okusom. Z uspešno 
prodajo Fyprysta in Dehinela plus se je med 
veterinarskimi izdelki znatno povečal delež prodaje 
izdelkov za ljubiteljske živali med veterinarskimi 
izdelki, ki je znašal v prvem tromesečju že 25 %. 
 
Od začetka leta 2012 izvajamo marketinško 
dejavnost za veterinarske izdelke z lastno 
marketinško mrežo na vseh ključnih trgih. 

 

Zdraviliško-turistične storitve 

Skupina Terme Krka je v prvem četrtletju leta 2012 
ustvarila 7,6 milijona EUR prodaje, kar je 4 % manj 
kot v istem obdobju leta 2011. Zaradi negativnih 
gospodarskih gibanj v Italiji, ki je eden ključnih 
trgov, je bilo italijanskih nočitev skoraj 35 % manj, 
kar nismo mogli povsem nadoknaditi z rastjo na 
domačem in ruskem trgu.  
 
Na domačem trgu beležimo ugodne prodajne trende 
v segmentu gostov, ki prihajajo na zdraviliško 
zdravljene, še posebej v Terme Dolenjske Toplice in 
v Strunjan, negativne pa v segmentu podjetij na 

področjih preventivne zdravstvene rekreacije in 
seminarjev, kar pripisujemo varčevalnim ukrepom v 
slovenskih podjetjih. Med tujimi trgi postaja vse bolj 
pomemben ruski trg. Število nočitev ruskih gostov 
se je v primerjavi z enakim lanskoletnim obdobjem 
podvojilo. 
 
V okviru akcije Naj wellness 2012 je v kategoriji 
majhnih centrov naš sprostitveni center Vitarium iz 
Term Šmarješke Toplice 1 zasedel. mesto, wellness 
center Balnea pa 3. mesto v kategoriji velikih 
centrov. 

 
 
 

Razvoj in raziskave 

V prvem četrtletju leta 2012 smo na različnih trgih 
za 38 izdelkov pridobili 177 novih registracij. Od 

tega smo po zahtevnih evropskih postopkih za  
6 izdelkov pridobili 135 novih registracij.  

 

Zdravila na recept 

V prvem četrtletju leta 2012 smo pri zdravilih na 
recept širili tržne možnosti v vseh regijah  
s pridobivanjem registracij po evropskih postopkih 
(postopek medsebojnega priznavanja – MRP, 
decentralizirani postopek – DCP, centralizirani 
postopek – CP) in po nacionalnih postopkih. 
 

Na področju zdravljenja bolezni srca in žilja smo 
širili tržne možnosti za statine. Krkin uveljavljeni 
atorvastatin (Atoris) v obliki filmsko obloženih 
tablet po 10 mg, 20 mg in 40 mg, smo po MRP 
registrirali v 12 evropskih državah. 
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Ponudbo zdravil za zniževanje krvnega tlaka smo 
širili na nove zahodnoevropske trge. Končali smo 
dve registraciji po DCP za kandesartan (Karbis)  
v obliki tablet v štirih jakostih in pridobili nove 
registracije v 17 evropskih državah. 
 
Pioglitazon (Paglitaz) v obliki tablet v treh jakostih, ki 
je namenjen za zdravljenje diabetesa tipa 2, smo po 
CP registrirali v vseh državah EU. 
 
V Ruski federaciji smo registrirali rosuvastatin 
(Roxera) v obliki filmsko obloženih tablet v šestih 
odmerkih, ki omogočajo prilagoditev zdravljenja 
zvišanih vrednosti lipidov pri posameznemu bolniku. 
Iz Krkine ključne terapevtske skupine zaviralcev 
protonske črpalke smo v Ruski federaciji in Ukrajini 
registrirali rabeprazol (Zulbex) v obliki 

gastrorezistentnih tablet v dveh jakostih. V Ruski 
federaciji smo pridobili novo registracijo za lizinopril 
(Zonixem) v obliki tablet v treh jakostih ter 
kombinacijo lizinoprila in hidroklorotiazida 
(Zonixem HL, Zonixem HD) v obliki tablet v treh 
različnih jakostih.V Ukrajini smo na novo registrirali 
olanzapin (Zalasta) v obliki tablet v štirih jakostih. 
 
V Makedoniji smo registrirali Atorvastatin (Atoris)  
v obliki filmsko obloženih tablet v treh novih jakostih, 
in sicer po 30mg, 60mg in 80mg, ter rosuvastatin 
(Roswera) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh 
dodatnih jakostih. 
 
Telmisartan (Tolura) v obliki tablet v dveh jakostih 
smo registrirali v Srbiji. 

 

Izdelki brez recepta 

V prvem četrtletju leta 2012 smo pridobili dodatne 
registracije za ključne blagovne znamke, zlasti na 
vzhodnoevropskih trgih.  
 

Kapsule Bilobil po 120 mg smo dodatno registrirali 
v Estoniji. Pršilo Septolete plus smo registrirali  
v Belorusiji, pastile Septolete plus z okusom 
medu in limete pa v Ruski federaciji in Romuniji. 

 

Veterinarski izdelki 

Med veterinarskimi izdelki smo v prvem četrtletju 
leta 2012 registrirali nov izdelek doksiciklin 
(Misoxin) v obliki peroralnega praška. V primerjavi 
s starejšimi molekulami tetraciklinov ima boljše 
farmakokinetične lastnosti pri vseh ciljnih živalskih 
vrstah, kar omogoča uspešno zdravljenje z manjšimi 
odmerki. Izdelek smo prvič registrirali v Ruski 
federaciji. 
 
V vseh državah Evropske unije smo pridobili 
dovoljenje za probiotični izdelek Animavit v obliki 
granulata. Vsebuje probiotične mikroorganizme 

vrste Bacillus subtilis. Je krmni dodatek, ki uravnava 
črevesno mikrofloro ter povečuje odpornost in 
prirast pri prašičih v obdobju intenzivne reje.  
 
Končali smo DCP za fipronil, raztopino za kožni 
nanos v petih jakostih, ter izdelek registrirali v 11 
državah zahodne Evrope. 
 
Giraxo (kolistin) v obliki praška za pripravo 
peroralne raztopine za zdravljenje bakterijskih 
okužb pri farmskih živalih smo registrirali  
v Azerbajdžanu. 

 
 
 

Vlaganja in naloţbe 

Za naložbe smo v skupini Krka v prvih treh mesecih 
leta 2012 porabili 24,2 milijona EUR, od tega  
10,3 milijona EUR v obvladujoči družbi in  
13,9 milijona EUR v odvisnih družbah.  

V nadaljevanju so opisani projekti, na katerih 
potekajo najbolj intenzivne aktivnosti. 

 

Notol 2 

Pripravljamo projektno dokumentacijo in 
pridobivamo potrebna soglasja za gradnjo novega 

obrata za proizvodnjo trdnih oralnih farmacevtskih 
oblik Notol 2, največje naložbe v zgodovini Krke. 
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Proizvodna zmogljivost 200 milijonov EUR vrednega 
obrata bo 4,5 milijarde končnih izdelkov na leto. V 
marcu 2012 smo od ministrstva za okolje pridobili 

odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 
in izdaji okoljevarstvenega soglasja ter vložili 
zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Proizvodnja veterinarskih tablet 

V enem od obstoječih obratov smo s preureditvijo 
prostorov vzpostavili pogoje za proizvodnjo 
polizdelka in pakiranje veterinarskih tablet z okusi v 
pretisne omote v skladu s smernicami dobre 
proizvodne prakse. Z vgradnjo nove pakirne linije za 

izdelavo pretisnih omotov in preostale tehnološke 
opreme smo povečali proizvodne zmogljivosti. 
Poskusna proizvodnja je stekla v aprilu 2012.  
Za naložbo smo porabili 1,4 milijona EUR. 

 

Proizvodnja sterilnih izdelkov, II. faza 

V Obratu za proizvodnjo sterilnih izdelkov bomo 
proizvodnjo ampul postopno povečali na  
130 milijonov na leto. V začetni fazi bomo postavili 
dve polnilni liniji za injekcije, dve liniji za pripravo 

injekcijskih raztopin in pakirno linijo za ampule. 
Prenose tehnologij in zagon proizvodnje na novi 
tehnološki opremi načrtujemo v prvi polovici leta 
2013.  

 

Nov distribucijski center in nova tovarna za proizvodnjo trdnih oblik zdravil v Ruski federaciji 

V Ruski federaciji smo februarja 2011 začeli graditi 
nov distribucijski center in novo tovarno za 
proizvodnjo trdnih oblik zdravil, ki bo omogočala 
fleksibilno in modularno gradnjo proizvodnih 
zmogljivosti v več fazah. V prvi fazi je predvidena 
postopna vgradnja šestih pakirnih linij. Zmogljivost 
tovarne bo 1,5 do 1,8 milijarde tablet in kapsul na 
leto. Naložba je vredna 135 milijonov EUR in je 
pomembna tudi z vidika prizadevanj vlade Ruske 

federacije za krepitev domače farmacevtske 
proizvodnje, saj Krka z njo utrjuje status domačega 
proizvajalca zdravil.  
 
Novogradnja obsega več objektov: proizvodni 
objekt, logistični center z visokoregalnim skladiščem 
in energetski objekt. Posamezni objekti so  
v različnih gradbenih fazah izvedbe. Začetek 
poskusne proizvodnje načrtujemo konec leta 2013. 

 

Povečanje proizvodnih zmogljivosti na Hrvaškem 

V distribucijsko-proizvodnem centru Jastrebarsko  
v odvisni družbi Krka Farma Zagreb smo  
v obstoječih in deloma preurejenih prostorih 
povečali proizvodnjo polizdelkov in končnih 

izdelkov. Poskusna proizvodnja je predvidena za 
drugo četrtletje 2012. Vrednost naložbe je 2,9 
milijona EUR. 

 

Farma GRS 

Krka je januarja 2011 skupaj s partnerji v okviru 
projekta razvoja farmacevtske panoge ustanovila 
podjetje Farma GRS, d. o. o. S tem na lokaciji v 
Ločni vzpostavljamo nove razvojno-raziskovalne in 
proizvodne zmogljivosti. Vrednost celotnega 
projekta, ki ga sofinancira Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je  
45 milijonov EUR.  
 
Osnovni cilj družbe je vzpostavitev infrastrukture za 
razvoj novih izdelkov in tehnologij s področja 
farmacevtske kemije in tehnologije. Osredotočili se 
bomo zlasti na zahtevne zdravilne učinkovine in 
procese, saj želimo razviti nova generična zdravila, 

ki bodo novost tako za bolnike kot za panogo.  
V okviru družbe Farma GRS potekata dva 
naložbena projekta, in sicer gradnja objektov 
Proizvodnega centra za finalizacijo zdravilnih 
učinkovin in Kemijsko-razvojnega centra, ob tem pa 
bomo delno povečali še delovanje Razvojno-
kontrolnega centra 3. 
 
Objekt proizvodnega centra za finalizacijo zdravilnih 
učinkovin je bil zgrajen decembra 2011, začetek 
poskusne proizvodnje pa je predviden julija 2012. 
Primopredaja novega Kemijsko-razvojnega centra 
pa je načrtovana za januar 2013. 
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Zaposleni 

V skupini Krka je bilo konec marca 9098 zaposlenih, 
kar je 2 % več kot na začetku leta 2012.  

V Krki v Sloveniji se je število zaposlenih v prvem 
četrtletju 2012 povečalo za 56, v tujini pa za 94. 

 

Število in struktura zaposlenih glede na izobrazbo v skupini Krka 

 31. 3. 2012 31. 12. 2011 

Stopnja izobrazbe 

Število 

zaposlenih 

Deleţ 

(v %) 

Število 

zaposlenih 

Deleţ 

(v %) 

Doktorji znanosti 97 1,1 95 1,1 

Magistri znanosti 266 2,9 266 3,0 

Univerzitetna izobrazba 4277 47,0 4230 47,3 

Visokostrokovna izobrazba 1012 11,1 945 10,6 

Višješolska izobrazba 260 2,9 257 2,9 

Srednješolska izobrazba, V. stopnja 1793 19,7 1760 19,7 

Drugo 1393 15,3 1395 15,4 

Skupaj skupina Krka 9098 100,0 8948 100,0 

– v Sloveniji 4659 51,2 4603 51,4 

– v tujini 4439 48,8 4345 48,6 

 
Stalen prihod novih, za Krko zanimivih delavcev, 
zagotavljamo tudi s štipendiranjem. V letu 2011 smo 
imeli 97 štipendistov, v prvem četrtletju leta 2012 pa 
smo podelili 5 novih štipendij. Nove štipendije 
podeljujemo vsako četrtletje, njihovo število pa je 
odvisno od tega, koliko za nas zanimivih kandidatov 
išče štipendijo. 
 
Razvoj zaposlenih poteka prek uveljavljenega 
sistema Krkinih pogovorov in sistema kompetenc. 
Razvoj kompetenc za posamezna področja dela 
nam omogoča objektivno povratno informacijo in 
sistematičen razvoj zaposlenih. Letno oblikovanje in 
dopolnjevanje nabora ključnih in perspektivnih 
kadrov in načrtno vlaganje v njihov razvoj in 
izobraževanje ter pridobivanje potrebnih veščin nam 
omogoča kakovostno bazo in kontinuiteto na 
področju razvoja ključnih kadrov. Med ključne in 
perspektivne kadre je vključenih 12 % vseh 
zaposlenih v skupini Krka.  
 
Krkaši se doma in v tujini dodatno izobražujejo na 
področju strokovnih znanj, kakovosti, vodenja, 
osebnega razvoja, tujih jezikov in informatike. 
Izobraževanje prilagajamo njihovim potrebam, 
tehnološkemu procesu, razmeram na trgih in 
razvojnim potrebam skupine, zato večino 
izobraževanj organiziramo sami.  
 
Med zaposlenimi vlada veliko zanimanje za 
pridobivanje novega znanja in višjih stopenj 

izobrazbe. Ob podpori podjetja je v specialistični, 
magistrski in doktorski študij vključenih 65 
zaposlenih, ob delu pa jih skupaj študira 384.  
V prvem četrtletju je študij končalo 15 zaposlenih. 
 
Krka je edini verificirani izvajalec preverjanja in 
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij  
v Sloveniji za farmacevtsko področje. V obdobju od 
2002 do začetka aprila 2012 smo zaposlenim v Krki 
podelili 702 certifikata, 142 pa zaposlenim v drugih 
farmacevtskih organizacijah. V postopku za 
pridobitev treh nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
(proizvodni procesničar v farmacevtski industriji, 
procesničar v logistiki farmacevtske industrije in 
upravljavec v farmacevtski industriji) je 179 
zaposlenih. Jeseni bo začelo s pripravo na 
preverjanje in potrjevanje znanj še okoli 60 
proizvodnih procesničarjev v farmacevtski industriji 
in 40 procesničarjev v proizvodnji farmacevtskih 
učinkovin. 
 
Krka že pet let sodeluje v Dnevnikovi akciji Zlata nit 
in se redno uvršča med finaliste med velikimi 
podjetji. Letos je v okviru te akcije prejela posebno 
priznanje za stabilno rastoče podjetje. 
 
Konec leta 2011 smo izmerili tudi Organizacijsko 
klimo in zavzetost zaposlenih v celotni skupini Krka. 
Rezultati kažejo, da je organizacijska klima dobra, 
da so zaposleni zavzeti za svoje delo, pripadni 
skupini Krka in zadovoljni s svojim položajem 



 

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 27  

znotraj nje, kar se odraža tudi v dobrih poslovnih 
rezultatih. Rezultate analiz merjenja organizacijske 
klime uporabljamo pri pripravi izboljšav oziroma 
sprememb znotraj skupine Krka. 
 
Krkaši imamo na razpolago pestro ponudbo 
aktivnosti. S tem zagotavljamo celovito kakovost 

dela in življenja zaposlenih in tako uresničujemo 
svoje poslanstvo živeti zdravo življenje tudi pri 
zaposlenih, ki tako kažejo tudi svojo družbeno 
odgovornost in odgovornost do okolja. Letos prvič 
organiziramo Krkin teden humanosti in 
prostovoljstva, s čistilno akcijo pa potrjujemo svojo 
skrb za čisto in zdravo okolje. 
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ZGOŠČENI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI  
SKUPINE KRKA S POJASNILI 

 

Konsolidirani izkaz finančnega poloţaja skupine Krka 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Sredstva       

Nepremičnine, naprave in oprema 710.275 703.112 101 

Neopredmetena sredstva 117.545 119.082 99 

Odložene terjatve za davek 27.658 27.340 101 

Dana posojila 5.140 4.821 107 

Finančne naložbe 5.266 4.944 107 

Druga nekratkoročna sredstva 157 169 93 

Nekratkoročna sredstva skupaj 866.041 859.468 101 

Zaloge 255.345 253.208 101 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 418.809 399.512 105 

Dana posojila 940 1.050 90 

Finančne naložbe 640 602 106 

Denar in denarni ustrezniki 33.318 20.187 165 

Kratkoročna sredstva skupaj 709.052 674.559 105 

Sredstva skupaj 1.575.093 1.534.027 103 

    

Kapital       

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –45.452 –42.584 107 

Rezerve 183.139 174.409 105 

Zadržani dobički 993.062 947.289 105 

Kapital, pripisan lastnikom kapitala v obvladujoči druţbi, skupaj 1.189.875 1.138.240 105 

Neobvladujoči deleži v okviru kapitala 1.505 1.514 99 

Kapital skupaj 1.191.380 1.139.754 105 

Obveznosti       

Posojila 25.500 25.500 100 

Rezervacije 104.826 104.819 100 

Odloženi prihodki 6.486 6.670 97 

Odložene obveznosti za davek 17.683 18.103 98 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 154.495 155.092 100 

Poslovne obveznosti 89.773 90.888 99 

Posojila 30.295 44.091 69 

Obveznosti za davek iz dobička 2.648 1.309 202 

Druge kratkoročne obveznosti 106.502 102.893 104 

Kratkoročne obveznosti skupaj 229.218 239.181 96 

Obveznosti skupaj 383.713 394.273 97 

Kapital in obveznosti skupaj 1.575.093 1.534.027 103 
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Prihodki od prodaje 273.546 257.956 106 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –107.202 –99.087 108 

Bruto dobiček 166.344 158.869 105 

Drugi poslovni prihodki 247 2.877 9 

Stroški prodajanja –69.455 –60.172 115 

Stroški razvijanja –24.134 –22.658 107 

Stroški splošnih dejavnosti –18.245 –18.026 101 

Dobiček iz poslovanja 54.757 60.890 90 

Finančni prihodki 10.856 2.285 475 

Finančni odhodki –5.762 –1.224 471 

Neto finančni izid 5.094 1.061 480 

Dobiček pred davkom 59.851 61.951 97 

Davek iz dobička –11.219 –13.999 80 

Dobiček v obdobju 48.632 47.952 101 

Od tega:       

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 48.641 47.961 101 

– neobvladujoči deleži –9 –9 100 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR)* 1,46 1,42 102 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR)** 1,46 1,42 102 
 

* Dobiček večinskih lastnikov v obdobju/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic. 
** Vse delnice, ki jih je obvladujoča 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 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Dobiček v obdobju 48.632 47.952 101 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju      

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 273 –16 –1.706 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo –55 3 –1.833 

Prevedbena rezerva 5.644 286 1.973 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 5.862 273 2.147 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 54.494 48.225 113 

Od tega:      

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 54.503 48.234 113 

– neobvladujoči deleži –9 –9 100 
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Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka 

v tisoč EUR 
Osnovni 

kapital 
Lastne 
delnice 

Rezerve Zadrţani dobički Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
druţbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleţi v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

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 

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 48.641 0 48.641 –9 48.632 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                             

Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 0 0 0  0 0 0 273 0 0 0 0 273 0 273 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 0 0 0  0 0 0 –55 0 0 0 0 –55 0 –55 

Prevedbena razerva 0 0 0  0 0 0 0 5.644 0 0 0 5.644 0 5.644 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 0 0 0  0 0 0 218 5.644 0 0 0 5.862 0 5.862 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 0 0 0  0 0 0 218 5.644 0 48.641 0 54.503 –9 54.494 

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 00 00 2.868 0 0 0 0 0 0 0 –2.868 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 00 –2.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –2.868 0 –2.868 

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 –2.868 2.868 0 0 0 0 0 0 –124.150 121.282 –2.868 0 –2.868 

Stanje 31. 3. 2012 59.126 –45.452 45.452 101.503 14.990 30.000 1.760 –10.566 760.611 48.641 183.810 1.189.875 1.505 1.191.380 
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v tisoč EUR 
Osnovni 

kapital 
Lastne 
delnice 

Rezerve Zadrţani dobički Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
druţbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleţi v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

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 

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 47.961 0 47.961 –9 47.952 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                             

Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 0 –16 0 0 0 0 –16 0 –16 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 

Prevedbena rezerva 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 286 0 286 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 0 0 0 0 0 0 –13 286 0 0 0 273 0 273 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 0 0 0 0 0 0 –13 286 0 47.961 0 48.234 –9 48.225 

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 6.462 0 0 0 0 0 0 –6.462 0 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –6.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –6.462 0 –6.462 

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 –6.462 6.462 0 0 0 0 0 0 –118.227 111.765 –6.462 3 –6.459 

Stanje 31. 3. 2011 59.126 –28.211 28.211 101.503 14.990 27.184 1.754 –7.674 684.639 41.499 170.501 1.093.522 1.571 1.095.093 
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Krka 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

Dobiček v obdobju 48.632 47.952 

Prilagoditve za: 40.133 35.476 

– amortizacijo  22.022 20.135 

– tečajne razlike 1.404 300 

– prihodke od naložbenja –309 –143 

– odhodke od naložbenja  5.226 219 

– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 571 963 

– davek iz dobička  11.219 13.999 

– drugo 0 3 

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 88.765 83.428 

Sprememba stanja terjatev –16.772 –13.455 

Sprememba stanja zalog –2.137 –3050 

Sprememba stanja poslovnih dolgov –1.115 –13.142 

Sprememba stanja rezervacij 7 544 

Sprememba stanja odloženih prihodkov –184 –69 

Sprememba stanja drugih kratkoročnih obveznosti 3.628 10241 

Plačani davek iz dobička –13.196 –9.529 

Čisti denarni tok iz poslovanja 58.996 54.968 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU     

Prejete obresti 99 61 

Prejete dividende  1 0 

Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 130 368 

Pridobitev neopredmetenih sredstev –500 –1.202 

Nakup nepremičnin, naprav in opreme –23.696 –25.062 

Dana nekratkoročna posojila –409 –219 

Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 301 369 

Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –64 –11 

Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 25 20 

Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil –34 182 

Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  –4.973 0 

Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  103 5 

Čisti denarni tok iz naloţbenja –29.017 –25.489 

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

Izdatki za dane obresti –1.296 –1.710 

Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil –14.200 –17.836 

Izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 1.362 6.223 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –20 –37 

Odkup lastnih delnic –2.868 –6.462 

Čisti denarni tok iz financiranja –17.022 –19.822 

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 12.957 9.657 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 20.187 7.789 

Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 174 –170 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 33.318 17.276 
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Poročanje po odsekih skupine Krka 

  Evropska unija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Ostalo Skupaj 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 

Prihodki od prodaje zunaj skupine 166.220 163.585 22.207 22.316 78.632 66.782 6.486 5.273 273.546 257.956 

Prodaja znotraj skupine 16.175 37.078 16.792 16.521 42.537 33.570 0 0 75.504 87.169 

Drugi poslovni prihodki 130 2.727 29 25 88 125 0 0 247 2.877 

Dobiček iz poslovanja 37.294 46.466 5.783 5.682 10.420 8.459 1.260 283 54.757 60.890 

Prihodki od obresti 88 56 2 2 7 2 0 0 97 60 

Odhodki od obresti –542 914 –2 1 0 1 0 0 –544 916 

Neto finančni prihodki/odhodki 273 498 –573 230 5.231 300 163 33 5.094 1.061 

Davek iz dobička –7.292 –10.150 –1.473 –1.976 –2.304 –1.839 –150 –34 –11.219 –13.999 

Dobiček v obdobju 30.275 36.814 3.737 3.936 13.347 6.920 1.273 282 48.632 47.952 

Investicije 16.991 21.394 1.937 172 5.254 1.869 0 0 24.182 23.435 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 14.746 12.937 1.120 1.184 3.838 3.516 120 98 19.824 17.735 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.587 1.752 137 168 442 451 32 29 2.198 2.400 

  31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 

Skupaj sredstva 1.166.272 1.155.647 93.015 91.825 303.688 274.283 12.118 12.272 1.575.093 1.534.027 

Skupaj obveznosti  237.365 247.401 29.581 27.121 109.642 112.024 7.125 7.727 383.713 394.273 
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Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Krka  

 

Prihodki od prodaje 273.546 tisoč EUR 
 
Prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od prodaje 
izdelkov, storitev in blaga na domačem trgu v višini 
22.916 tisoč EUR (8,4-odstoten delež v prihodkih od 
prodaje) in na tujih trgih v višini 250.630 tisoč EUR 

(91,6-odstoten delež v prihodkih od prodaje).  
V primerjavi z enakim lanskim obdobjem so bili 
prihodki od prodaje večji za 6 %. 

 
 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  107.202 tisoč EUR 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov skupine so 
se glede na primerljivo lansko obdobje povečali za 

8 %, njihov delež v prihodkih od prodaje pa je  
39,2-odstoten.

 
 

Stroški prodajanja  69.455 tisoč EUR 
 
Stroški prodajanja vključujejo stroške marketinško-
prodajne mreže v Sloveniji in v tujini. Glede na 
enako lansko obdobje so se povečali za 15 %, 
njihov delež v prodaji pa je 25,4-odstoten. Visoka 

rast stroškov prodajanja je posledica sezonske 
dinamike oziroma intenzivnejših vlaganj v 
marketinško-prodajne aktivnosti v prvem četrtletju 
2012. 

 
 

Stroški razvijanja  24.134 tisoč EUR 
 
Vsi stroški razvijanja bremenijo tekoči izkaz 
poslovnega izida, saj družba stroškov razvijanja ne 
kapitalizira.  

Stroški razvijanja so se glede na enako lansko 
obdobje povečali za 7 %, njihov delež v prihodkih 
od prodaje pa je 8,8-odstoten.  

 
 

Stroški splošnih dejavnosti  18.245 tisoč EUR 
 
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi z 
lanskim primerljivim obdobjem povečali za 1 %, 

njihov delež v prihodkih od prodaje pa je  
6,7-odstoten. 

 
 

Stroški po naravnih vrstah  219.036 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Stroški blaga in materiala 80.094 75.072 107 

Stroški storitev 51.293 45.142 114 

Stroški dela  69.993 64.679 108 

Amortizacija 22.022 20.135 109 

Drugi poslovni odhodki  8.364 6.523 128 

Stroški skupaj  231.766 211.551 110 

Sprememba vrednosti zalog –12.730 –11.608 110 

Skupaj 219.036 199.943 110 
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Stroški dela  69.993 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Stroški bruto plač in nadomestil 55.400 50.648 109 

Stroški prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplačane plače 11.920 10.982 109 

Odpravnine in jubilejne nagrade 609 1.021 60 

Drugi stroški dela 2.064 2.028 102 

Stroški dela skupaj 69.993 64.679 108 

 
 

Drugi poslovni odhodki 8.364 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Dotacije in pomoči za humanitarne in druge namene 698 566 123 

Izdatki za varstvo okolja 713 421 169 

Druge dajatve 4.085 1.668 245 

Izguba pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev 253 211 120 

Odpisi in popravki vrednosti zalog 1.259 1.889 67 

Ostali poslovni odhodki 1.356 1.768 77 

Drugi poslovni odhodki skupaj 8.364 6.523 128 

 
 

Finančni prihodki in odhodki 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Neto tečajne razlike 10.342 2.112 490 

Prihodki od obresti 97 60 162 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid 0 2 0 

Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 103 5 2.060 

Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  1 0  

Odprava popravka terjatev 313 106 295 

Finančni prihodki skupaj 10.856 2.285 475 

Odhodki za obresti –544 –916 59 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid –1 –8 13 

Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov (terminske pogodbe) –4.973 0  

Slabitev in odpisi terjatev –214 –253 85 

Drugi odhodki –30 –47 64 

Finančni odhodki skupaj –5.762 –1.224 471 

Neto finančni izid 5.094 1.061 480 

 
Postavka izvedeni finančni instrumenti med odhodki financiranja vključuje terminski posel za ščitenje pred 
tečajnimi tveganji. 
 
 

Davek iz dobička  11.219 tisoč EUR 
 
Davek iz dobička znaša 11.219 tisoč EUR. Efektivna davčna stopnja znaša 18,7 %.  
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Nepremičnine, naprave in oprema 710.275 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Zemljišča 30.650 30.613 100 

Zgradbe 325.466 328.868 99 

Oprema  294.285 298.971 98 

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 59.874 44.660 134 

Nepremičnine, naprave in oprema skupaj 710.275 703.112 101 

 
Nepremičnine, naprave in oprema predstavljajo  
45 % bilančne vsote skupine. Krkine večje naložbe 

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

 
 

Neopredmetena sredstva 117.545 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Dobro ime 42.644 42.644 100 

Blagovna znamka 42.403 42.403 100 

Premoženjske pravice 32.498 34.035 95 

Neopredmetena sredstva skupaj 117.545 119.082 99 

 
Premoženjske pravice in neopredmetena sredstva v pridobivanju vsebujejo registracijsko dokumentacijo za nova 
zdravila in programsko opremo. 
 
 

Dana posojila 6.080 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročno dana posojila 5.140 4.821 107 

– posojila, dana drugim 5.140 4.821 107 

Kratkoročno dana posojila 940 1.050 90 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 607 883 69 

– posojila, dana drugim 330 162 204 

– kratkoročne terjatve za obresti 3 5 60 

Dana posojila skupaj 6.080 5.871 104 

 
 

Finančne naloţbe 5.906 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročne finančne naloţbe 5.266 4.944 107 

– finančna sredstva, na razpolago za prodajo 5.266 4.944 107 

Kratkoročne finančne naloţbe, vključno z izvedenimi finančnimi 
inštrumenti 640 602 106 

– delnice in deleži za trgovanje 74 68 109 

– druge kratkoročne finančne naložbe 566 534 106 

Finančne naloţbe skupaj 5.906 5.546 106 
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Med finančnimi sredstvi, ki so na razpolago za 
prodajo, je za 792 tisoč EUR delnic in deležev  
v Sloveniji in za 4.474 tisoč EUR delnic in deležev  
v tujini.  
 

Druge kratkoročne finančne naložbe sestavljajo 
točke slovenskih vzajemnih skladov v višini  
297 tisoč EUR in sredstva v upravljanju v višini  
269 tisoč EUR. 

 
 

Zaloge 255.345 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Material 87.431 96.764 90 

Nedokončana proizvodnja 57.063 54.425 105 

Končni izdelki 104.924 95.236 110 

Trgovsko blago 5.927 6.783 87 

Zaloge skupaj 255.345 253.208 101 

 
 

Terjatve do kupcev in druge terjatve  418.809 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Kratkoročne terjatve do kupcev  374.447 361.290 104 

Kratkoročne terjatve do drugih 44.362 38.222 116 

Terjatve skupaj 418.809 399.512 105 

 
 

Denar in denarni ustrezniki 33.318 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 85 45 189 

Denarna sredstva v banki 33.233 20.142 165 

Denar in denarni ustrezniki skupaj 33.318 20.187 165 

 
 

Kapital 1.191.380 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –45.452 –42.584 107 

Rezerve 183.139 174.409 105 

– kapitalske rezerve 101.503 101.503 100 

– rezerva za lastne delnice 45.452 42.584 107 

– zakonske rezerve 14.990 14.990 100 

– statutarne rezerve 30.000 30.000 100 

– rezerva za pošteno vrednost 1.760 1.542 114 

– prevedbene rezerve –10.566 –16.210 65 

Zadržani dobički 993.062 947.289 105 

Kapital, pripisan lastnikom kapitala v obvladujoči druţbi, skupaj 1.189.875 1.138.240 105 

Neobvladujoči deleži v okviru kapitala 1.505 1.514 99 

Kapital skupaj 1.191.380 1.139.754 105 



 

38  Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 

Prejeta posojila 55.795 tisoč EUR 

 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročna posojila 25.500 25.500 100 

– posojila, prejeta pri domačih bankah 25.500 25.500 100 

Kratkoročna posojila 30.295 44.091 69 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 27.100 41.726 65 

– posojila, prejeta pri domačih bankah 137 0  

– posojila, prejeta pri tujih bankah 2.434 978 249 

– posojila, prejeta od podjetij 349 386 90 

– kratkoročne obveznosti za obresti 275 1.001 27 

Prejeta posojila skupaj 55.795 69.591 80 

 
 

Rezervacije 104.826 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 50.895 50.915 100 

Druge rezervacije: 53.931 53.904 100 

– rezervacije za tožbe 49.123 49.122 100 

– ostale rezervacije  4.808 4.782 101 

Rezervacije skupaj 104.826 104.819 100 

 
 

Odloţeni prihodki 6.486 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Sredstva, prejeta iz proračuna za proizvodni obrat Beta v 
Šentjerneju 70 81 86 

Sredstva, prejeta iz proračuna za zdravilišči Dolenjske in Šmarješke 
Toplice ter za Golf Grad Otočec 4.893 4.970 98 

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada za regionalni razvoj 20 21 95 

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada – razvoj novih tehnologij 
(projekt FBD) 804 828 97 

Brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave in oprema 575 579 99 

Emisijski kuponi  7 7 100 

Drugi odloženi prihodki 117 184 64 

Odloţeni prihodki skupaj 6.486 6.670 97 

 
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. 
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Poslovne obveznosti 89.773 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Obveznosti do dobaviteljev v državi 37.070 36.955 100 

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 48.301 49.623 97 

Obveznosti na podlagi predujmov 4.402 4.310 102 

Poslovne obveznosti skupaj 89.773 90.888 99 

 
 

Druge kratkoročne obveznosti 106.502 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Vračunani pogodbeni popusti na prodane izdelke kupcem zunaj 
skupine Krka 61.324 57.926 106 

Obveznosti do delavcev – bruto plače, drugi prejemki in dajatve 29.838 29.082 103 

Drugo 15.340 15.885 97 

Druge kratkoročne obveznosti skupaj 106.502 102.893 104 

 
 

Pogojne obveznosti 12.629 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Dane garancije 12.009 12.068 100 

Drugo 620 620 100 

Pogojne obveznosti skupaj 12.629 12.688 100 

 
  



 

40  Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŢBE KRKA S POJASNILI 

 

Izkaz finančnega poloţaja druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Ind 

Sredstva       

Nepremičnine, naprave in oprema 515.199 520.929 99 

Neopredmetena sredstva 28.588 29.654 96 

Naložbe v odvisne družbe 248.854 225.444 110 

Odložene terjatve za davek 18.516 18.577 100 

Dana posojila 10.579 9.571 111 

Finančne naložbe 5.058 4.735 107 

Druga nekratkoročna sredstva 144 155 93 

Nekratkoročna sredstva skupaj 826.938 809.065 102 

Zaloge 196.199 193.299 102 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 423.823 399.250 106 

Dana posojila 46.755 46.209 101 

Finančne naložbe 640 602 106 

Denar in denarni ustrezniki 19.234 15.023 128 

Kratkoročna sredstva skupaj 686.651 654.383 105 

Sredstva skupaj 1.513.589 1.463.448 103 

    

Kapital       

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –45.452 –42.584 107 

Rezerve 193.705 190.619 102 

Zadržani dobički 978.581 933.324 105 

Kapital skupaj 1.185.960 1.140.485 104 

Obveznosti       

Posojila 25.500 25.500 100 

Rezervacije 97.505 97.505 100 

Odloženi prihodki 3.264 3.439 95 

Odložene obveznosti za davek 440 386 114 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 126.709 126.830 100 

Poslovne obveznosti 99.299 95.550 104 

Posojila 62.029 60.556 102 

Druge kratkoročne obveznosti 39.592 40.027 99 

Kratkoročne obveznosti skupaj 200.920 196.133 102 

Obveznosti skupaj 327.629 322.963 101 

Kapital in obveznosti skupaj 1.513.589 1.463.448 103 
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Izkaz poslovnega izida druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Prihodki od prodaje 259.030 236.134 110 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –99.305 –91.612 108 

Bruto dobiček 159.725 144.522 111 

Drugi poslovni prihodki 362 2.216 16 

Stroški prodajanja –71.817 –55.128 130 

Stroški razvijanja –23.883 –21.478 111 

Stroški splošnih dejavnosti –14.310 –12.963 110 

Dobiček iz poslovanja 50.077 57.169 88 

Finančni prihodki 11.703 2.650 442 

Finančni odhodki –5.687 –1.047 543 

Neto finančni izid 6.016 1.603 375 

Dobiček pred davkom 56.093 58.772 95 

Davek iz dobička –7.968 –11.754 68 

Dobiček v obdobju 48.125 47.018 102 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR) 1,44 1,39 103 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR) 1,44 1,39 103 
 

* 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 druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Ind 

Dobiček v obdobju 48.125 47.018 102 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju      

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 273 –16 –1.706 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo –55 3 –1.833 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 218 –13 –1.677 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 48.343 47.005 103 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

 
 

   

Rezerve Zadrţani 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 48.125 0 48.125 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                       

Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 273 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 0 0 0 0 0 0 –55 0 0 0 –55 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 218 

Skupaj vseobsegajoči donosi v obdobju  0 0 0 0 0 0 218 0 48.125 0 48.343 

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 2.868 0 0 0 0 0 –2.868 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –2.868 0 0 0 0 0 0 0 0 –2.868 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu, skupaj 0 –2.868 2.868 0 0 0 0 0 –114.609 111.741 –2.868 

Stanje 31. 3. 2012 59.126 –45.452 45.452 101.503 14.990 30.000 1.760 760.611 45.257 172.713 1.185.960 
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Rezerve Zadrţani 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 47.018 0 47.018 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                       

Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, na razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 0 –16 0 0 0 –16 

Vpliv odloženih davkov – sprememba poštene 
vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za 
prodajo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 0 0 0 0 0 0 –13 0 0 0 –13 

Skupaj vseobsegajoči donosi v obdobju  0 0 0 0 0 0 –13 0 47.018 0 47.005 

Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu     0                 

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 6.462   0 0 0 0 –6.462 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –6.462 0 0 0 0 0 0 0 0 –6.462 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu, skupaj 0 –6.462 6.462 0 0 0 0 0 –113.122 106.660 –6.462 

Stanje 31. 3. 2011 59.126 –28.211 28.211 101.503 14.990 27.184 1.754 684.639 40.556 168.945 1.098.697 
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Izkaz denarnih tokov druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

Dobiček v obdobju 48.125 47.018 

Prilagoditve za: 29.643 27.306 

– amortizacijo  16.998 14.900 

– tečajne razlike –540 99 

– prihodke od naložbenja –560 –561 

– odhodke od naložbenja  5.092 183 

– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 685 931 

– davek iz dobička  7.968 11.754 

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 77.768 74.324 

Sprememba stanja terjatev –23.008 –6.314 

Sprememba stanja zalog –2.900 –2.167 

Sprememba stanja poslovnih dolgov 3.749 –20.006 

Sprememba stanja rezervacij 0 621 

Sprememba stanja odloženih prihodkov –175 82 

Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti –415 –922 

Plačani davek iz dobička –9.472 –7.900 

Čisti denarni tok iz poslovanja 45.547 37.718 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU     

Prejete obresti 419 497 

Prejete dividende  1 0 

Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 554 377 

Pridobitev neopredmetenih sredstev –384 –977 

Nakup nepremičnin, naprav in opreme –10.437 –22.204 

Nakup odvisnih družb in deleža manjšinskih lastnikov –23.409 0 

Vračila naknadnih vplačil v odvisne družbe 0 1.000 

Dana nekratkoročna posojila –939 –1.419 

Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 635 2.226 

Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –64 –11 

Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 25 20 

Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil –1.181 257 

Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  –4.973 0 

Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 103 5 

Čisti denarni tok iz naloţbenja –39.650 –20.229 

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

Izdatki za dane obresti –1.409 –1.674 

Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil –14.200 –17.836 

Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 16.628 11.080 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –20 –38 

Odkup lastnih delnic –2.868 –6.462 

Čisti denarni tok iz financiranja –1.869 –14.930 

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 4.028 2.559 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 15.023 1.547 

Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 183 –154 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 19.234 3.952 
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Poročanje po odsekih druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

  Evropska unija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Ostalo Skupaj 

 v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 1–3/2012 1–3/2011 

Prihodki od prodaje 152.460 149.447 23.893 23.427 77.013 58.456 5.664 4.804 259.030 236.134 

Drugi poslovni prihodki 263 2.216 20 0 79 0 0 0 362 2.216 

Dobiček iz poslovanja 35.855 44.823 6.789 7.520 6.495 4.613 938 213 50.077 57.169 

Prihodki od obresti 333 413 0 0 31 75 0 0 364 488 

Odhodki od obresti –674 913 0 0 0 0 0 0 –674 913 

Neto finančni prihodki/odhodki 558 1.014 –33 159 5.329 397 162 33 6.016 1.603 

Davek iz dobička –5.706 –9.226 –1.239 –1.546 –874 –948 –149 –34 –7.968 –11.754 

Dobiček v obdobju 30.707 36.611 5.517 6.133 10.950 4.062 951 212 48.125 47.018 

Investicije 10.278 20.453 0 0 0 0 0 0 10.278 20.453 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 12.169 10.306 619 626 2.640 2.458 120 98 15.548 13.488 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 853 894 134 140 431 349 32 29 1.450 1.412 

  31. 3. 2012 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 31. 12. 2011 31. 3. 2012 

Sredstva skupaj  1.179.102 1.154.960 61.761 60.845 260.616 235.380 12.110 12.263 1.513.589 1.463.448 

Obveznosti skupaj  192.701 205.393 30.193 27.684 97.609 82.159 7.126 7.727 327.629 322.963 



 

46  Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar–marec 2012 

Pojasnila k računovodskim izkazom druţbe Krka, d. d., Novo mesto 

 

Prihodki od prodaje 259.030 tisoč EUR 
 
V prihodke od prodaje so všteti prihodki od prodaje 
izdelkov, storitev in blaga na domačem trgu v višini 
15.503 EUR (6,0 % prihodkov od prodaje) in na tujih 
trgih v višini 243.527 tisoč EUR (94,0 % prihodkov 

od prodaje). V primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem so bili letošnji prihodki od prodaje večji za 
10 %. 

 
 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  99.305 tisoč EUR 
 
Glede na enako lansko obdobje so se proizvajalni 
stroški prodanih proizvodov povečali za 8 %.  
 

Njihov delež v prihodkih od prodaje je  
38,3-odstoten.  

 

Stroški prodajanja  71.817 tisoč EUR 
 
Stroški prodajanja vključujejo stroške marketinško-
prodajne mreže v Sloveniji in tujini.  
 
Glede na enako lansko obdobje so se stroški 
prodajanja povečali za 30 %, njihov delež v 

prihodkih od prodaje pa je 27,7-odstoten. Visoka 
rast stroškov prodajanja je posledica sezonske 
dinamike oziroma intenzivnejših vlaganj v 
marketinško-prodajne aktivnosti v prvem četrtletju 
2012. 

 
 

Stroški razvijanja  23.883 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 11 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa je 9,2-odstoten. 

 
 

Stroški splošnih dejavnosti  14.310 tisoč EUR 
 
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 10 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa je 5,5-odstoten. 
 
 

Stroški po naravnih vrstah 209.315 tisoč EUR 

 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Stroški blaga in materiala 75.564 73.822 102 

Stroški storitev 77.581 58.592 132 

Stroški dela  42.511 39.895 107 

Amortizacija 16.998 14.900 114 

Drugi poslovni odhodki  5.377 4.396 122 

Stroški skupaj 218.031 191.605 114 

Sprememba vrednosti zalog –8.716 –10.424 84 

Skupaj 209.315 181.181 116 
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Stroški dela  42.511 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Indeks 

Stroški bruto plač in nadomestil 34.559 32.002 108 

Stroški prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplačane plače 6.304 5.818 108 

Odpravnine in jubilejne nagrade 609 1.025 59 

Drugi stroški dela 1.039 1.050 99 

Stroški dela skupaj 42.511 39.895 107 

 
 

Drugi poslovni odhodki 5.377 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Ind 

Dotacije in pomoči za humanitarne in druge namene 375 322 116 

Izdatki za varstvo okolja 610 360 169 

Druge dajatve 2.555 900 284 

Izguba pri prodaji in odpisi nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev 118 174 68 

Odpisi in popravki vrednosti zalog 1.039 1.803 58 

Ostali poslovni odhodki 680 837 81 

Drugi poslovni odhodki skupaj 5.377 4.396 122 

 
 

Finančni prihodki in odhodki 
 

v tisoč EUR 1–3/2012 1–3/2011 Ind 

Neto tečajne razlike 11.196 2.149 521 

Prihodki od obresti 364 488 75 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid 39 2  

Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 103 5  

Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku  1 0  

Izterjane odpisane terjatve iz preteklih let 0 6 0 

Finančni prihodki skupaj 11.703 2.650 442 

Odhodki za obresti –674 –913 74 

Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid –1 –8 13 

Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov (terminske pogodbe) –4.973 0 ! 

Slabitev in odpisi terjatev –27 –107 25 

Drugi odhodki –12 –19 63 

Finančni odhodki skupaj –5.687 –1.047 543 

Neto finančni izid 6.016 1.603 375 

 
Postavka izvedeni finančni instrumenti med odhodki financiranja vključuje terminski posel za ščitenje pred 
tečajnimi tveganji.  
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Davek iz dobička  7.968 tisoč EUR 
 
Davek iz dobička znaša 7.968 tisoč EUR. Efektivna 
davčna stopnja v višini 14,2 % je za 5,8 odstotne 
točke manjša kot v enakem lanskem obdobju. 

V izračunu davka od dobička so upoštevane 
dodatne davčne olajšave, ki veljajo v letošnjem letu, 
in davčna stopnja, znižana z 20 % na 18 %.  

 
 

Nepremičnine, naprave in oprema 515.199 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Zemljišča 18.579 18.579 100 

Zgradbe 226.327 229.580 99 

Oprema  247.214 252.874 98 

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 23.079 19.896 116 

Nepremičnine, naprave in oprema skupaj 515.199 520.929 99 

 
Nepremičnine, naprave in oprema predstavljajo  
34 % bilančne vsote družbe. Krkine večje naložbe 

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

 
 

Neopredmetena sredstva 28.588 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Premoženjske pravice 28.588 29.654 96 

Neopredmetena sredstva skupaj 28.588 29.654 96 

 
Neopredmetena sredstva vsebujejo programsko opremo in registracijsko dokumentacijo za nova zdravila.  
 
 

Dana posojila 57.334 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročno dana posojila 10.579 9.571 111 

– posojila, dana odvisnim družbam 5.742 5.064 113 

– posojila, dana drugim 4.837 4.507 107 

Kratkoročno dana posojila 46.755 46.209 101 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 1.769 2.363 75 

– posojila, dana odvisnim družbam 44.701 43.596 103 

– posojila, dana drugim 177 87 203 

– kratkoročne terjatve za obresti 108 163 66 

Dana posojila skupaj 57.334 55.780 103 

 
Nekratkoročno dana posojila predstavljajo 18 % 
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 za 
nakup oziroma obnovo stanovanj. 
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Finančne naloţbe 5.698 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročne finančne naloţbe 5.058 4.735 107 

– finančna sredstva, na razpolago za prodajo 5.058 4.735 107 

Kratkoročne finančne naloţbe 640 602 106 

– delnice in deleži za trgovanje 74 68 109 

– druge kratkoročne finančne naložbe 566 534 106 

Finančne naloţbe skupaj 5.698 5.337 107 

 
Med finančnimi sredstvi, na razpolago za prodajo, je 
za 584 tisoč EUR delnic in deležev v Sloveniji in za 
4.474 tisoč EUR delnic in deležev v tujini.  
 

Druge kratkoročne finančne naložbe sestavljajo 
točke slovenskih vzajemnih skladov v višini  
297 tisoč EUR in sredstva v upravljanju v višini 269 
tisoč EUR.  

 
 

Zaloge 196.199 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Material 78.368 83.058 94 

Nedokončana proizvodnja 47.187 44.809 105 

Končni izdelki 63.252 57.770 109 

Trgovsko blago 7.392 7.662 96 

Zaloge skupaj 196.199 193.299 102 

 
 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 423.823 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Kratkoročne terjatve do odvisnih družb 220.863 205.637 107 

Kratkoročne terjatve do kupcev zunaj skupine 178.439 169.746 105 

Kratkoročne terjatve do drugih 24.521 23.867 103 

Terjatve skupaj 423.823 399.250 106 

 
 

Denar in denarni ustrezniki 19.234 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 11 8 138 

Denarna sredstva v banki 19.223 15.015 128 

Denar in denarni ustrezniki skupaj 19.234 15.023 128 
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Kapital 1.185.960 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Osnovni kapital 59.126 59.126 100 

Lastne delnice –45.452 –42.584 107 

Rezerve: 193.705 190.619 102 

– kapitalske rezerve 101.503 101.503 100 

– rezerve za lastne delnice 45.452 42.584 107 

– zakonske rezerve 14.990 14.990 100 

– statutarne rezerve 30.000 30.000 100 

– rezerva za pošteno vrednost 1.760 1.542 114 

Zadržani dobički 978.581 933.324 105 

Kapital skupaj 1.185.960 1.140.485 104 

 
 

Prejeta posojila 87.529 tisoč EUR 

 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Nekratkoročna posojila 25.500 25.500 100 

– posojila, prejeta pri domačih bankah 25.500 25.500 100 

Kratkoročna posojila 62.029 60.556 102 

– del nekratkoročnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 27.100 41.300 66 

– posojila, prejeta pri odvisnih družbah 34.230 17.798 192 

– posojila, prejeta pri domačih bankah 2 0  

– posojila, prejeta od podjetij 349 386 90 

– kratkoročne obveznosti za obresti 348 1.072 32 

Prejeta posojila skupaj 87.529 86.056 102 

 
 

Rezervacije 97.505 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 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 

 

Rezervacije za tožbe predstavljajo 50 % vseh rezervacij. Rezervacije se glede na začetek leta niso spremenile. 
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Odloţeni prihodki 3.264 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Sredstva, prejeta iz proračuna za proizvodni obrat Beta v 
Šentjerneju 70 81 86 

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada za regionalni razvoj 20 21 95 

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada – razvoj novih tehnologij 
(projekt FBD) 804 828 97 

Brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave in oprema 575 579 99 

Emisijski kuponi  7 7 100 

Drugi odloženi prihodki 1.788 1.923 93 

Odloţeni prihodki skupaj 3.264 3.439 95 

 
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 99.299 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Obveznosti do odvisnih družb 29.048 26.973 108 

Obveznosti do dobaviteljev v državi 32.116 32.469 99 

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 37.127 35.355 105 

Obveznosti na podlagi predujmov 1.008 753 134 

Poslovne obveznosti skupaj 99.299 95.550 104 

 
 

Druge kratkoročne obveznosti 39.592 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 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 23.530 23.903 98 

Drugo 4.519 4.581 99 

Druge kratkoročne obveznosti skupaj 39.592 40.027 99 

 
 

Pogojne obveznosti 15.458 tisoč EUR 
 

v tisoč EUR 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Indeks 

Dane garancije 14.838 14.896 100 

Drugo 620 620 100 

Pogojne obveznosti skupaj 15.458 15.516 100 
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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 31. marca 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–marec 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 31. marca 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, 24. 4. 2012 
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