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Na podlagi določil 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto objavlja  

 

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE KRKA IN NEREVIDIRANIM  

RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE KRKA ZA LETO 2014 
 

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za 
leto 2014 ter primerjalni podatki za leto 2013 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP). Primerjalni izkazi za leto 2013 so revidirani. 

Družba Krka nima odobrenega kapitala niti pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 

Podatki o skupini Krka 

Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) je obvladujoča družba skupine Krka, v katero so bile  
31. 12. 2014 vključene naslednje družbe: 
  
 Delež lastništva 

obvladujoče družbe 
31. 12. 2014 (v %)  

KRKA, d. d., Novo mesto  
TERME KRKA, d. o. o., Novo mesto 100 
Farma GRS, d. o. o., Novo mesto 99,7 
KRKA-FARMA d.o.o., Zagreb, Hrvaška 100 
KRKA ROMANIA S.R.L., Bukarešta, Romunija 100 
KRKA-FARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 100 
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 
KRKA Bulgaria EOOD, Sofija, Bolgarija 100 
KRKA FARMA d.o.o., Sarajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100 
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija 100 
OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 100 
TOV KRKA UKRAJINA, Kijev, Ukrajina 100 
TOO KRKA Kazahstan, Almati, Kazahstan 100 
KRKA - POLSKA, Sp. z o.o., Varšava, Poljska 100 
KRKA ČR, s. r. o., Praga, Češka republika 100 
KRKA Magyarország Kft., Budimpešta, Madžarska 100 
KRKA Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovaška 100 
UAB KRKA Lietuva, Vilna, Litva 100 
SIA KRKA Latvija, Riga, Latvija 100 
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Nemčija 100 
Krka Sverige AB, Stockholm, Švedska 100 
KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 100 
KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 100 
Krka FARMACÉUTICA, S.L., Madrid, Španija 100 
KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L., Milano Italija 100 
Krka France Eurl, Pariz, Francija 100 
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 100 
KRKA Belgium, SA, Bruselj, Belgija 95 
KRKA Finland Oy, Espoo, Finska 100 
KRKA UK Ltd, London, Velika Britanija* / 
KRKA USA LLC, Wilmington, ZDA 100 

  
* osnovni kapital na dan 31. 12. 2014 še ni bil vplačan 
 

31. 12. 2014 je imela odvisna družba Terme Krka, d. o. o. 63,10-odstotni lastniški delež v družbi Golf Grad 
Otočec, d. o. o., odvisna družba Farma GRS 100-odstotni lastniški delež v družbah GRS TEHFARMA, d. o. o, 
GRS VIZFARMA, d. o. o, GRS PREK FARMA, d. o. o, GRS EKO FARMA, d. o. o, GRS TREN FARMA d. o. o in 
GRS VRED FARMA d. o. o., odvisna družba Krka France Eurl pa 5-odstotni lastniški delež v odvisni družbi KRKA 
Belgium, SA. 
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Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka in družbe Krka 

     
 Skupina Krka Družba Krka 
v tisoč EUR 2014 2013 2014 2013 

Prihodki od prodaje 1.191.614 1.200.827 1.134.169 1.116.339 

Dobiček iz poslovanja (EBIT)1 276.953 227.588 257.167 211.527 
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo 
(EBITDA)  

374.535 321.732 329.217 282.993 

Dobiček v letu 166.161 172.766 144.385 164.673 

Izdatki za razvoj in raziskave 108.370 97.235 112.646 100.161 

Naložbe  173.721 157.268 137.473 116.714 

     

  31. 12. 2014 31. 12. 2013 31. 12. 2014 31. 12. 2013 

Nekratkoročna sredstva  1.008.830 973.954 1.015.850 945.947 

Kratkoročna sredstva 786.915 785.930 752.637 755.288 

Kapital  1.351.899 1.332.611 1.381.313 1.332.246 

Nekratkoročne obveznosti 125.421 128.833 92.462 98.778 

Kratkoročne obveznosti 318.425 298.440 294.712 270.211 

     

KAZALNIKI 2014 2013 2014 2013 

EBIT v prihodkih od prodaje 23,2 % 19,0 % 22,7 % 18,9 % 

EBITDA v prihodkih od prodaje 31,4 % 26,8 % 29,0 % 25,4 % 

Dobiček v letu v prihodkih od prodaje 13,9 % 14,4 % 12,7 % 14,8 % 

Donosnost kapitala (ROE)2 12,4 % 13,4 % 10,6 % 12,8 % 

Donosnost sredstev (ROA)3 9,3 % 10,2 % 8,3 % 10,1 % 

Obveznosti/kapital 0,328 0,321 0,280 0,277 
Delež izdatkov za razvoj in raziskave  
v prihodkih od prodaje 

9,1 % 8,1 % 9,9 % 9,0 % 

          

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2014 2013 2014 2013 

Konec leta 10499 10048 4738 4628 

Povprečje 10284 9783 4680 4607 
     
 
  
PODATKI O DELNICI 2014 2013 

Skupno število izdanih delnic 32.793.448 35.426.120 

Dobiček na delnico v EUR4 5,07 5,24 

Dividenda na delnico v EUR 2,10 1,61 

Tečaj delnice konec leta v EUR5 59,60 60,00 

Tečaj delnice/dobiček na delnico (P/E) 11,75 11,46 

Knjigovodska vrednost delnice v EUR6 41,22 37,62 

Tečaj delnice/knjigovodska vrednost delnice (TV/KV) 1,45 1,60 

Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (31. 12.) 1.954.490 2.125.567 
   1 razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja 

2 dobiček v letu/povprečno stanje lastniškega kapitala v letu 
3 dobiček v letu/povprečno stanje sredstev v letu 
4 dobiček večinskih lastnikov skupine Krka v letu/povprečno število izdanih delnic v letu brez lastnih delnic 
5 tečaj delnice na Ljubljanski borzi 
6 kapital konec leta/skupno število izdanih delnic 
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Analiza poslovanja 

Poslovni prihodki 

Skupina Krka je v letu 2014 prodala za 1.191,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 0,8 % manj kot v letu 
2013, količinsko pa se je prodaja povečala za 10 %. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja 
rasti vrednosti prodaje 4,6-odstotna.  

 

Drugi poslovni prihodki so znašali 70,7 milijona EUR in so bili za 64,9 milijona EUR večji kot v letu 2013. Razloga 
za povečanje sta bila predvsem odprava rezervacij in prejeta odškodnina.  

Skupina Krka je imela 31. 12. 2013 oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijona EUR za morebitne obveznosti, 
povezane s postopkom Evropske komisije v zvezi z domnevno kršitvijo pravil konkurenčnega prava pri prodaji 
zdravila perindopril na trgih Evropske unije. Julija 2014 je prejela odločbo Evropske komisije, na osnovi katere je 
morala plačati kazen v višini 10,0 milijonov EUR. Preostanek oblikovane rezervacije v višini 37,5 milijona EUR je 
odpravila, septembra 2014 pa je na Evropsko sodišče v Luksemburgu vložila tožbo proti Evropski komisiji. 

V tožbi proti Krki, ki jo je zaradi domnevne kršitve patenta, ki ščiti učinkovino klopidogrel, vložil Sanofi Aventis iz 
Francije, je bila dosežena poravnava. Neporabljeni del rezervacije v višini 1,4 milijona EUR, ki predstavlja razliko 
med oblikovano rezervacijo v višini 1,5 milijona EUR in zneskom, plačanim tožniku, je Krka odpravila. Skupaj je 
odpravila za 38,9 milijona EUR rezervacij. 

V letu 2014 je Krka prejela odškodnino in povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijona EUR iz naslova spora 
med Krko in družbo AstraZeneca zaradi neupravičene začasne prepovedi prodaje Krkinega zdravila 
Esomeprazole v Veliki Britaniji, ki je trajala od sredine leta 2010 do sredine leta 2011. 

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki skupine Krka, ki so znašali 985,4 milijona EUR, so bili za 6,3 milijona EUR oziroma za 0,6 % 
večji kot v letu 2013. 

Med poslovnimi odhodki skupine Krka so proizvajalni stroški prodanih proizvodov znašali 470,1 milijona EUR, 
stroški prodajanja 334,8 milijona EUR, stroški razvijanja 108,4 milijona EUR, stroški splošnih dejavnosti pa  
72,1 milijona EUR. Delež poslovnih odhodkov v prodaji je znašal 83 %. 

Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo proizvajalni stroški prodanih proizvodov, ki so se glede 
na leto 2013 zmanjšali za 4 %. Njihov delež v prodaji je znašal 39 %. Na višino proizvajalnih stroškov prodanih 
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proizvodov vpliva tudi sprememba vrednosti zalog končnih izdelkov. Stroški prodajanja, ki vključujejo tudi  
20,0 milijonov EUR na novo oblikovanih rezervacij za tožbe, so v letu 2014 znašali 28 % prodaje in so bili glede 
na leto prej 4 % večji. Nova rezervacija je bila povezana s sporom med Krko in družbo AstraZeneca, v katerem 
se je AstraZeneca pritožila na odločitev sodišča (več v Poslovni prihodki). Brez upoštevanja rezervacij so se 
stroški prodajanja zmanjšali za nekaj manj kot 3 %, njihov delež v prodaji pa je znašal 26 %. Stroški razvijanja so 
znašali 9 % prodaje in so bili glede na leto 2013 večji za 11 %. Stroški splošnih dejavnosti so znašali 6 % prodaje 
in so bili glede na leto 2013 večji za 4 %.  

Prihodki in odhodki financiranja 
           

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 
Finančni prihodki 1.486 2.114 5.418 493 7.150 9.178 5.316 22.431 14.046 10.637 

Finančni odhodki –103.126 –28.361 –7.227 –12.079 –3.912 –112.313 –28.967 –7.690 –11.822 –3.637 

Neto finančni izid –101.640 –26.247 –1.809 –11.586 3.238 –103.135 –23.651 14.741 2.224 7.000 
           

Neto finančni izid skupine Krka se je v letu 2014 glede na leto 2013 poslabšal. Razlog so bile neto negativne 
tečajne razlike, ki so v letu 2014 znašale 100,1 milijona EUR, kar je 72,5 milijona EUR več kot v letu 2013, ko je 
skupina Krka beležila neto negativne tečajne razlike v višini 27,6 milijona EUR. Ena tretjina tečajnih razlik je 
nastala pri plačilih, dve tretjini pa sta povezani s prevrednotenjem terjatev in danih posojil. Večji del tečajnih razlik 
je posledica razvrednotenja ruskega rublja in so večinoma nastale konec leta. 

Med finančnimi prihodki predstavljajo prihodki od obresti 1,4 milijona EUR, sprememba poštene vrednosti 
finančnih naložb skozi poslovni izid pa 0,1 milijona EUR. 

Med finančnimi odhodki predstavljajo odhodki za obresti za najeta nekratkoročna in kratkoročna posojila  
0,1 milijona EUR, drugi finančni odhodki pa 2,9 milijona EUR. 

Poslovni izidi 

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 277,0 milijonov EUR je bil za 49,4 milijona EUR oziroma za 22 % 
večji kot v letu 2013. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 374,5 milijona EUR se je 
povečal za 52,8 milijona EUR oziroma za 16 %. 

Dobiček pred obdavčitvijo se je v letu 2014 zmanjšal za 26,0 milijonov EUR oziroma za 13 % in je znašal  
175,3 milijona EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Krka je znašala 5,2 % in je bila v primerjavi z letom prej 
nižja za 9,0 odstotnih točk. Nanjo je v veliki meri vplivala odprava v preteklosti oblikovanih rezervacij za tožbe,  
ki prek prihodkov povečujejo dobiček pred davkom, ne zmanjšujejo pa davčne osnove, ker je bil davek  
za rezervacije obračunan že v letu, ko so bile oblikovane. V letu 2014 sta se glede na dinamiko naložb občutno 
povečali tudi olajšava za naložbe in olajšava, povezana z razvojno-raziskovalno dejavnostjo. 



Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2014 

7 
 

Dobiček skupine Krka v letu 2014 je znašal 166,2 milijona EUR in je bil glede na leto prej manjši za 6,6 milijona 
EUR oziroma za 4 %. 

Sredstva 
           

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2014 
Delež 
(v %) 2013 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2014/13 2014 

Delež 
(v %) 2013 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2014/13 

Nekratkoročna 
sredstva 

1.008.830 56,2 973.954 55,3 104 1.015.850 57,4 945.947 55,6 107 

Nepremičnine, 
naprave in 
oprema 

846.478 47,1 823.704 46,8 103 623.622 35,2 563.978 33,2 111 

Neopredmetena 
sredstva 

120.325 6,7 115.744 6,6 104 33.120 1,9 28.303 1,7 117 

Finančne naložbe 
in dana posojila 

14.332 0,8 11.076 0,6 129 348.184 19,7 338.372 19,9 103 

Ostalo 27.695 1,6 23.430 1,3 118 10.924 0,6 15.294 0,8 71 
Kratkoročna 
sredstva 

786.915 43,8 785.930 44,7 100 752.637 42,6 755.288 44,4 100 

Zaloge  246.260 13,7 235.820 13,4 104 201.081 11,4 190.968 11,2 105 
Terjatve do 
kupcev 

467.841 26,1 430.435 24,5 109 460.652 26,0 426.195 25,1 108 

Ostalo 72.814 4,0 119.675 6,8 61 90.904 5,2 138.125 8,1 66 

Skupaj sredstva 1.795.745 100,0 1.759.884 100,0 102 1.768.487 100,0 1.701.235 100,0 104 
           

Konec leta 2014 so sredstva skupine Krka znašala 1.795,7 milijona EUR in so se glede na konec leta 2013 
povečala za 35,9 milijona EUR oziroma za 2 %. K rasti sredstev je med nekratkoročnimi sredstvi prispevalo 
predvsem povečanje vrednosti nepremičnin, naprav in opreme v višini 22,8 milijona EUR oziroma 3 %.  
Med kratkoročnimi sredstvi so se zaloge povečale za 4 %, terjatve do kupcev pa za 9 %. Razmerje med 
nekratkoročnimi in kratkoročnimi sredstvi v strukturi sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2013 nekoliko 
spremenilo, saj se je delež nekratkoročnih sredstev povečal za 0,9 odstotne točke in je znašal 56,2 %. 

Nekratkoročna sredstva v skupni vrednosti 1.008,8 milijona EUR so se glede na leto 2013 povečala za 4 %.  
Med njimi predstavljajo najpomembnejšo postavko, vredno 846,5 milijona EUR, nepremičnine, naprave in 
oprema, ki znašajo 47 % vseh sredstev skupine Krka. Neopredmetena sredstva imajo v celotnih sredstvih  
7-odstotni delež. 

Kratkoročna sredstva so znašala 786,9 milijona EUR in so ostala na ravni konca leta 2013. Med kratkoročnimi 
sredstvi so bile največje terjatve do kupcev, ki so znašale 467,8 milijona EUR, zaloge pa so znašale 246,3 
milijona EUR. Skupna vrednost zalog in terjatev do kupcev se je glede na leto 2013 povečala za 47,8 milijona 
EUR oziroma za 7 %. Ostala kratkoročna sredstva so se zmanjšala, med njimi dana posojila za 19,0 milijonov 
EUR in denarna sredstva za 43,7 milijona EUR. 

Kapital in obveznosti 
            

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2014 
Delež 
(v %) 2013 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2014/13 2014 

Delež 
(v %) 2013 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2014/13 

Kapital 1.351.899 75,3 1.332.611 75,7 101 1.381.313 78,1 1.332.246 78,3 104 
Nekratkoročne 
obveznosti 

125.421 7,0 128.833 7,3 97 92.462 5,2 98.778 5,8 94 

Kratkoročne 
obveznosti 

318.425 17,7 298.440 17,0 107 294.712 16,7 270.211 15,9 109 

Skupaj kapital in 
obveznosti 

1.795.745 100,0 1.759.884 100,0 102 1.768.487 100,0 1.701.235 100,0 104 
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Kapital skupine Krka je bil glede na konec leta 2013 večji za 19,3 milijona EUR. Na njegovo povečanje so vplivali 
dobiček skupine Krka v letu v višini 166,2 milijona EUR, na zmanjšanje pa izplačilo dividend v višini 68,9 milijona 
EUR, dodatni nakup lastnih delnic v višini 15,1 milijona EUR in drugi vseobsegajoči donosi po davku v skupni 
višini 62,9 milijona EUR. V okviru tega zneska predstavljajo s 50,0 milijoni EUR največjo postavko prevedbene 
rezerve.  

Skupina Krka konec leta 2014 ni imela prejetih nekratkoročnih posojil. Rezervacije v višini 97,5 milijona EUR so 
bile glede na konec leta 2013 manjše za 5 %, predvsem zaradi koriščenja in odprave rezervacij za tožbe v višini 
49,1 milijona EUR. Hkrati je oblikovala rezervacije v višini 20,0 milijonov EUR (več v Poslovni prihodki in Poslovni 
odhodki).  

Med kratkoročnimi obveznostmi skupine Krka so se poslovne obveznosti zmanjšale za 16,2 milijona EUR, 
obveznosti za davek iz dobička pa za 5,7 milijona EUR. Kratkoročna prejeta posojila so bila večja za  
38,0 milijonov EUR, druge kratkoročne obveznosti pa za 3,8 milijona EUR.  

Izkaz denarnih tokov 
       

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2014 2013 2014 2013 
Čisti denarni tok iz poslovanja 157.403 302.751 143.185 251.954 

Čisti denarni tok iz naložbenja –152.791 –164.065 –128.845 –146.522 

Čisti denarni tok iz financiranja –46.180 –93.683 –53.417 –68.821 
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov 

–41.568 45.003 –39.077 36.611 
     

Skupina Krka je v letu 2014 vrednost denarnih sredstev in njihovih ustreznikov zmanjšala za 41,6 milijona EUR, 
saj je bil pozitiven denarni tok iz poslovanja manjši od negativnih denarnih tokov iz naložbenja in financiranja.  

Skupina Krka je ustvarila za 275,4 milijona EUR dobička iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih 
sredstev. Med spremembami kratkoročnih sredstev so na dobiček pozitivno vplivale spremembe stanja odloženih 
prihodkov in drugih kratkoročnih obveznosti, negativno pa spremembe stanja poslovnih terjatev, zalog, poslovnih 
dolgov in rezervacij. 

Na negativen denarni tok iz naložbenja so vplivali predvsem nakup nepremičnin, naprav in opreme v višini  
160,8 milijona EUR, pridobitev neopredmetenih sredstev v višini 12,9 milijona EUR ter dana nekratkoročna 
posojila v višini 2,1 milijona EUR. Na negativen denarni tok iz financiranja pa so najbolj vplivala izplačila dividend 
in drugih deležev v dobičku v višini 68,7 milijona EUR ter nakup lastnih delnic v višini 15,1 milijona EUR. 

Kazalniki poslovanja 

 

Doseženi kazalniki poslovanja so bili v skladu s strateškimi usmeritvami. 
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Podatki o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v zadnjih petih letih 
           

 Skupina Krka Družba Krka 
v tisoč EUR 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 
Prihodki od 
prodaje 

1.191.614 1.200.827 1.143.301 1.075.627 1.010.021 1.134.169 1.116.339 1.035.280 957.653 932.366 

EBIT 276.953 227.588 192.308 211.561 208.134 257.167 211.527 161.382 178.150 196.397 
– delež  
   v prodaji 

23,2 % 19,0 % 16,8 % 19,7 % 20,6 % 22,7 % 18,9 % 15,6 % 18,6 % 21,1 % 

EBITDA 374.535 321.732 282.276 298.747 289.855 329.217 282.993 230.994 244.564 257.132 
– delež  
   v prodaji 

31,4 % 26,8 % 24,7 % 27,8 % 28,7 % 29,0 % 25,4 % 22,3 % 25,5 % 27,6 % 

Dobiček v letu 166.161 172.766 159.839 162.735 170.918 144.385 164.673 154.615 150.392 165.920 
– delež  
   v prodaji 

13,9 % 14,4 % 14,0 % 15,1 % 16,9 % 12,7 % 14,8 % 14,9 % 15,7 % 17,8 % 

Sredstva 1.795.745 1.759.884 1.626.748 1.534.027 1.488.204 1.768.487 1.701.235 1.565.918 1.463.062 1.445.869 

ROA 9,3 % 10,2 % 10,1 % 10,8 % 12,1 % 8,3 % 10,1 % 10,2 % 10,3 % 12,0 % 

Kapital 1.351.899 1.332.611 1.240.521 1.139.754 1.053.327 1.381.313 1.332.246 1.232.215 1.140.485 1.058.154 

ROE 12,4 % 13,4 % 13,4 % 14,8 % 17,3 % 10,6 % 12,8 % 13,0 % 13,7 % 16,7 % 
           

 

Prodaja 

Prodaja skupine Krka po regijah 

       
 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2014 2013 
Indeks 

2014/13 2014 2013 
Indeks 

2014/13 

Slovenija 78.029 86.596 90 49.605 57.476 86 

Jugovzhodna Evropa 155.328 145.808 107 177.954 164.139 108 

Vzhodna Evropa 408.650 427.803 96 379.308 388.885 98 

Srednja Evropa 272.981 282.940 96 272.230 279.649 97 

Zahodna Evropa 251.124 226.399 111 232.648 198.673 117 

Čezmorska tržišča 25.502 31.281 82 22.424 27.517 81 

Skupaj 1.191.614 1.200.827 99 1.134.169 1.116.339 102 
       

V letu 2014 je skupina Krka prodala za 1.191,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je skoraj na ravni prodaje  
v letu 2013. Na trgih zunaj Slovenije je prodala za 1.113,6 milijona EUR, kar je več kot 93 % prodaje.  

Največja prodajna regija skupine Krka je bila s 34,3-odstotnim deležem v prodaji regija Vzhodna Evropa, v kateri 
smo ustvarili prodajo v vrednosti 408,7 milijona EUR. Rast smo dosegli na večjem številu trgov, ne pa tudi na 
ključnih trgih – Ruski federaciji in Ukrajini. Manj kot v letu 2013 smo prodali tudi v Kazahstanu. V Ruski federaciji, 
ki je eden od Krkinih ključnih trgov in hkrati njen največji posamični trg, smo prodali za 282,1 milijona EUR, kar je 
5 % manj kot leto prej. V evrih izražena manjša vrednost prodaje je bila posledica padca tečaja lokalne valute v 
tretjem, predvsem pa v zadnjem četrtletju, medtem ko se je v ruskih rubljih izražena prodajna rast nadaljevala tudi 
v letu 2014, prav tako količinska. V Ukrajini je bilo dogajanje na trgu zdravil v letu 2014 izredno dinamično, saj se 
je prodaja zmanjševala iz meseca v mesec. Kljub 18-odstotnemu letnemu padcu smo s povečanimi trženjskimi in 
prodajnimi aktivnostmi povečali tržni delež, utrdili položaj med vodilnimi tujimi ponudniki generičnih zdravil ter 
dosegli prodajo v višini 53,7 milijona EUR. V Uzbekistanu nam je uspelo zagotoviti nadaljevanje rasti prodaje in 
tako utrditi položaj enega vodilnih generičnih proizvajalcev v tej državi. Prodali smo za 17,2 milijona EUR oziroma 
23 % več kot v letu 2013. V Kazahstanu je bila prodaja 4 % manjša kot v letu 2013 in je znašala 16,4 milijona 
EUR. K negativni prodajni dinamiki celotnega trga je največ prispevala skoraj 20-odstotna februarska devalvacija 
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nacionalne valute, ki je zmanjšala kupno moč prebivalstva in vrednost farmacevtskega trga. Med večjimi trgi  
v regiji je bila dvoštevilčna rast prodaje dosežena tudi v Belorusiji (za 23 %). 

Druga največja prodajna regija je bila Srednja Evropa z 273,0 milijoni EUR ustvarjene prodaje, kar predstavlja 
22,9 % prodaje skupine. Na Poljskem, ključnem in največjem trgu v regiji, smo prodali za 125,9 milijona EUR, kar 
je 4 % več kot v letu 2013 in predstavlja 46 % celotne prodaje v regiji. Na Češkem, ki je drugi največji trg v regiji 
in prav tako Krkin ključni trg, je leto 2014 minilo v znamenju zakonodajnih sprememb, ki so vplivale na zniževanje 
cen zdravil. S prodajo v vrednosti 48,4 milijona EUR, ki je sicer za 23 % zaostala za letom 2013, smo se uvrstili 
na tretje mesto med vsemi ponudniki generičnih zdravil na trgu. Ključni trg Madžarska je po prodaji tretji trg v 
regiji. Prodaja je bila s 40,3 milijona EUR za 6 % manjša kot v letu 2013. Manjša prodaja je posledica znižanja 
cen zaradi varčevalnih ukrepov, ki so se v letu 2014 nekoliko umirili. Kljub temu ohranjamo drugo mesto med 
pretežno tujimi ponudniki generičnih zdravil na tem trgu. Prodajno rast smo dosegli še na Slovaškem (za 6 %),  
v Litvi (za 1 %), Latviji (za 5 %) in Estoniji (za 9 %). 

Tretja po velikosti ustvarjene prodaje je bila regija Zahodna Evropa, kjer smo prodali za 251,1 milijona EUR, kar 
je 21,1 % prodaje skupine Krka. Zmanjšanje prodaje zdravil na recept prek tako imenovanih tretjih partnerjev smo 
uspešno nadomestili z večjo prodajo prek odvisnih družb. Ob več kot 35-odstotni rasti prodaje izdelkov pod 
lastnimi blagovnimi znamkami smo delež njihove prodaje v skupni prodaji regije povečali na več kot polovico, vse 
odvisne družbe pa so presegle prodajo v letu 2013. V Nemčiji, našem najpomembnejšem zahodnoevropskem 
trgu, je prodaja dosegla 67,4 milijona EUR, kar je skoraj 27 % več kot v letu 2013. 

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 155,3 milijona EUR, kar je 13,0 % prodaje skupine. Največji trg  
v regiji je bila Romunija z 61,2 milijona EUR prodaje, ki je za 21 % presegla lanskoletno. Po stopnjah rasti so 
sledili srednje veliki trgi regije – Makedonija, Srbija in Bolgarija, ter manjši – Kosovo, Albanija in Črna gora. 
Manjšo prodajo kot v preteklem letu smo predvsem zaradi učinkov znižanja cen dosegli na Hrvaškem ter v Bosni 
in Hercegovini. 

V novi prodajni regiji Čezmorska tržišča smo v letu 2014 prodali za 25,5 milijona EUR, kar je 2,1 % prodaje 
skupine. Največji, 89-odstotni delež prodaje so prispevali izdelki iz skupine zdravil na recept. 

V Sloveniji je prodaja izdelkov in storitev znašala 78,0 milijona EUR (od tega 30,0 milijona EUR zdraviliško-
turističnih storitev), kar je 6,6 % prodaje skupine. Soočali smo se z negativnimi vplivi uvedbe terapevtskih skupin 
in z njimi povezanimi pritiski na zniževanje cen in porabe zdravil. Vrednostno prodaja ni dosegla lanske, a smo  
s skoraj 10-odstotnim tržnim deležem kljub temu ohranili vodilno mesto med proizvajalci. 

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev 

       
 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2014 2013 
Indeks 

2014/13 2014 2013 
Indeks 

2014/13 

Izdelki za humano uporabo 1.112.588 1.126.161 99 1.083.211 1.070.561 101 

– zdravila na recept 990.627 980.903 101 977.518 943.981 104 

– izdelki brez recepta 121.961 145.258 84 105.693 126.580 83 

Veterinarski izdelki 46.514 42.592 109 46.870 42.824 109 

Zdraviliško-turistične storitve 30.038 30.466 99       

Ostalo 2.474 1.608 154 4.088 2.954 138 
Skupaj 1.191.614 1.200.827 99 1.134.169 1.116.339 102 
       

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 990,6 milijona EUR, 
kar je 83,1 % prodaje skupine. Po prodaji najpomembnejša terapevtska skupina zdravil na recept so bila tudi  
v letu 2014 zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, sledila pa so zdravila za bolezni prebavil in presnove ter 
zdravila za bolezni osrednjega živčevja. 

Atoris (atorvastatin) je bil tudi v letu 2014 po prodaji na vodilnem mestu med zdravili na recept. Med desetimi 
vodilnimi so še Lorista (losartan), Enap (enalapril), Prenessa (perindopril), Nolpaza (pantoprazol), Emanera 
(esomeprazol), Zyllt (klopidogrel), Roswera (rosuvastatin), Valsacor (valsartan) in Karbis (kandesartan). Določeni 
izdelki se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami. 
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Izdelkov brez recepta smo prodali za 122,0 milijonov EUR, kar je 10,3 % prodaje skupine. Padec prodaje je bil 
predvsem posledica manj pogostih prehladnih obolenj in razvrednotenja valut v Ruski federaciji in Ukrajini, ki sta 
naša največja posamična trga za izdelke brez recepta. Prodaja veterinarskih izdelkov v višini 46,5 milijona EUR 
predstavlja 3,9-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala  
30,0 milijonov EUR, kar je 2,5 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je dosegla 2,5 milijona EUR oziroma 
0,2 % prodaje skupine Krka. 

Razvoj in raziskave 

V letu 2014 smo registrirali 19 novih izdelkov (13 zdravil na recept in 6 veterinarskih izdelkov) v 47 farmacevtskih 
oblikah in jakostih. V tem obdobju smo za zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke po 
različnih evropskih in nacionalnih registracijskih postopkih v različnih državah na novo pridobili 460 registracij.  

V letu 2014 smo vložili patentne prijave za 4 izume, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2013 pa smo vložili  
10 mednarodnih patentnih prijav. V Sloveniji smo prijavili 70 blagovnih znamk, vložili pa smo tudi 33 mednarodnih 
in 68 nacionalnih prijav blagovnih znamk. 

Po decentraliziranem postopku smo na izbranih evropskih trgih kot prvi generik registrirali antipsihotik 
Aryzalera/Aripipan (aripiprazol fumarat) v obliki tablet v štirih jakostih. Aripiprazol je antipsihotik tretje generacije  
z edinstvenim mehanizmom delovanja, drugačnim kot pri drugih antipsihotikih. Zdravilo uporabljamo za 
zdravljenje shizofrenije in manije pri bipolarni motnji tako pri odraslih kot pri otrocih, starejših od 15 let, in se 
jemlje enkrat na dan. Klinični učinek aripiprazola je primerljiv z učinkom novejših predstavnikov atipičnih 
antipsihotikov in hkrati izstopa po odličnem prenašanju. Registrirali smo ga v 10 evropskih državah. 

Paleto antipsihotikov smo obogatili še z novo obliko zdravila Kventiax/Quentiax (kvetiapin). Kvetiapin je 
antipsihotik s širokim spektrom delovanja in ga uporabljamo za zdravljenje različnih psihiatričnih bolezni, 
shizofrenije, bipolarne motnje in velike depresije. Učinkovino kvetiapin smo vgradili v novo obliko tablet  
s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih, ki omogoča jemanje zdravila enkrat na dan in s tem enostavnejše 
zdravljenje. 

Po evropskem decentraliziranem postopku smo registrirali antidepresiv Elicea/Escitalex (escitalopram) v obliki 
filmsko obloženih tablet po 15 mg in paleto escitaloprama v treh jakosti tako dopolnili z novo jakostjo. 

Paleti antiepileptikov smo dodali novo zdravilo pregabalin v obliki kapsul v osmih jakostih, ki smo ga po 
evropskem decentraliziranem postopku registrirali v 10 državah. Širok razpon jakosti omogoča natančno 
prilagajanje odmerka vsakemu bolniku posebej, tako da morebitni neželeni učinki ne motijo zdravljenja. Prednost 
pregabalina je, da ga poleg zdravljenja epilepsije uporabljamo tudi za zdravljenje generalizirane anksiozne motnje 
in nevropatske bolečine. 

Iz skupine zdravil za zniževanje krvnega tlaka smo po evropskem decentraliziranem postopku kot edini 
proizvajalec registrirali novo, inovativno kombinacijo Tenloris/Alortia (losartan in amlodipin) v obliki filmsko 
obloženih tablet v štirih jakostih. Zdravilo zaradi komplementarnega delovanja učinkovin zmanjša možnost 
pojavljanja neželenih učinkov in tako izboljša prenašanje zdravila. Tenloris omogoča jemanje ene tablete  
s kombinacijo dveh učinkovin namesto dveh tablet z eno učinkovino in tako se zmanjša število tablet, ki jih mora 
bolnik vzeti vsak dan. 

Po evropskem decentraliziranem postopku smo registrirali fiksno kombinacijo Sobycombi (bisoprolol in amlodipin) 
v obliki tablet v štirih jakostih. Kombinacija omogoča učinkovit nadzor krvnega tlaka in se uporablja tudi pri 
zdravljenju stabilne ishemične bolezni srca. 

Skupini zdravil za srčno-žilne bolezni smo dodali novo zdravilo Bravadin (ivabradin hidrobromid) v obliki tablet  
v dveh jakostih. Namenjeno je zdravljenju bolezni koronarnih arterij in kroničnega srčnega popuščanja. Kot prvi 
generik smo izdelek registrirali v Ruski federaciji. 

Paleto zdravil za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka smo dopolnili z novim zdravilom Riksila (aliskiren) v obliki 
tablet v dveh jakostih in ga registrirali v Ruski federaciji. Aliskiren je zdravilo iz skupine zaviralcev renina in se 
uporablja za zniževanje krvnega tlaka samostojno ali v kombinaciji z drugimi zdravili. 
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Na področju zdravil za zniževanje holesterola smo prvič registrirali novo fiksno kombinacijo Vasitimb (ezetimib in 
simvastatin) v obliki tablet. Kombinacija poveča odzivnost pri doseganju in vzdrževanju ciljnih vrednosti 
holesterola v krvi. 

Dopolnili smo tudi paleto antibiotikov. Po evropskem decentraliziranem postopku smo registrirali 
Moloxin/Moflaxo/Moxibiot (moksifloksacin) v obliki filmsko obloženih tablet po 400 mg. Zdravilo uporabljamo za 
zdravljenje okužb obnosnih votlin, vnetja dihalnih poti in pljučnice ter medenične vnetne bolezni. 

Iz skupine antibiotikov smo v Ruski federaciji na novo registrirali kombinacijo Betaklav (amoksicilin in klavulanska 
kislina) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih, ki jo uporabljamo za širok spekter okužb dihal, 
urogenitalnega trakta, mehkih tkiv, kosti in sklepov. 

Po evropskem decentraliziranem postopku smo registrirali Azibiot (azitromicin) v obliki filmsko obloženih tablet po 
250 mg. Nova jakost omogoča petdnevno odmerno shemo, po kateri zdravimo okužbe respiratornih organov, 
kože, podkožja in genitalnih organov. 

Po decentraliziranem postopku smo na evropskih trgih registrirali novo obliko onkološkega zdravila imatiniba  
v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. 

Po decentraliziranem postopku smo v 10 državah Evropske unije, po nacionalnih postopkih pa v Makedoniji, 
Bosni in Hercegovini ter Ukrajini kot prvi generik registrirali novi zdravili Fypryst Combo v obliki raztopine za kožni 
nanos za pse in Fypryst Combo v obliki raztopine za kožni nanos za mačke. Izdelka vsebujeta kombinacijo 
fipronila in S-metoprena, ki omogoča sodoben in celovit način zdravljenja zunanjih zajedavcev z razširjenim 
delovanjem na razvojne oblike bolh. Izdelka sta pomembna novost v paleti zdravil za ljubiteljske živali. 

V 27 evropskih državah po decentraliziranem postopku in v Ruski federaciji po nacionalnem postopku smo 
registrirali novi zdravili Milprazon/Milquantel v obliki tablet z dodanim okusom v dveh jakostih za pse ter 
Milprazon/Milquantel v obliki filmsko obloženih tablet z okusom za mačke. Vsebujeta fiksno kombinacijo 
milbemicin oksima in prazikvantela, ki spada med najsodobnejša zdravila za odpravljanje invazij z notranjimi 
zajedavci pri psih in mačkah. Omogoča odpravljanje invazij s črevesnimi, pljučnimi in očesnimi zajedavci, zaradi 
sistemskega delovanja pa hkrati preprečuje razvoj srčnih glist. 

Za Tolzesyo/Toltranil/Tratol/Toltarox (toltrazuril) v obliki peroralne suspenzije za preprečevanje okužb  
s kokcidijami smo končali decentralizirani postopek v 22 državah Evropske unije in uporabo s tem razširili na 
ovce, na Hrvaškem in v Srbiji pa tudi na govedo. 

Med izdelki brez recepta smo z različnimi novimi registracijami na posameznih trgih utrjevali položaj ključnih 
blagovnih znamk Septolete, Bilobil, Herbion, Pikovit in Duovit. 

Vlaganja in naložbe  

V letu 2014 smo v skupini Krka za naložbe namenili 173,7 milijona EUR, od tega 137,5 milijona EUR  
v obvladujoči družbi in 36,2 milijona EUR v odvisnih družbah. Vlagali smo predvsem v povečanje in modernizacijo 
proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.  

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so končali gradnjo novega obrata za proizvodnjo trdnih oblik 
zdravil Notol 2, ki se je začela junija 2012. Največja naložba v Krkini zgodovini je ocenjena na 200 milijonov EUR. 
V letu 2014 so potekale kvalifikacije in validacije sistemov (logističnega sistema, tehnološke opreme, tehnoloških 
medijev), ki so bile zaradi kompleksnosti tovarne in visokoavtomatiziranih postopkov še posebej zahtevne. Letna 
proizvodna zmogljivost obrata ob polni tehnološki opremljenosti bo 4,5 milijarde končnih izdelkov. Proizvodnja  
v obratu s površino 55.000 m2 je stekla v začetku leta 2015. 

V Krškem smo v dveh letih končali gradnjo novega kompleksa za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, s katerim 
smo povečali proizvodne zmogljivosti. V prvi fazi smo zgradili proizvodni obrat Sinteza 1 in pripadajočo 
infrastrukturo ter tehnološko opremili prvega od dveh proizvodnih modulov. Konec julija 2014 smo izdelali prvo 
serijo učinkovine, uspešno se je končal tudi pregled Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke. Naložba je ocenjena na 85 milijonov EUR, proizvodnja poteka že na treh linijah. V letu 2015 bomo 
opremili drugi proizvodni modul. 
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V Ločni smo zgradili objekt za pripravo vod, ki bo zagotovil zadostne zmogljivosti za pripravo prečiščenih vod in 
stolpnih napajalnih vod ter nemoteno oskrbo po zagonu obrata Notol 2. Konec decembra 2014 smo za naložbo, 
vredno 12 milijonov EUR, pridobili uporabno dovoljenje.  

Novembra 2014 smo v Ločni odprli novo upravno stavbo, ki je funkcionalno povezana s staro. 

Ena od pomembnejših naložb v skupini Krka je projekt Krka-Rus 2. V Ruski federaciji smo zgradili novo tovarno 
in povečali logistični center. Skupna površina novih objektov je 34.500 m2. Celotna naložba je ocenjena na  
135 milijonov EUR. S prvo fazo naložbe, ki je stala 96 milijonov EUR, smo letno zmogljivost obrata povečali na 
1,2 milijarde tablet in kapsul. Potekajo že priprave za izvedbo druge faze, nabavo proizvodne tehnološke in 
skladiščne opreme, ki bo predvidoma končana decembra 2016. Skupna zmogljivost nove tovarne, s katero si bo 
Krka v tej državi utrdila status domačega proizvajalca zdravil, bo ob polni tehnološki opremljenosti 1,8 milijarde 
tablet in kapsul na leto. Sredi decembra 2014 so v tovarni Krka-Rus zabeležili prvo milijardo tablet, proizvedeno  
v enem letu.  

Zaradi lansiranja novega izdelka Septolete total bomo povečali proizvodne zmogljivosti v Ljutomeru. Decembra 
2014 smo dobili gradbeno dovoljenje za prizidek. Projekt je ocenjen na 9,5 milijona EUR in bo predvidoma 
končan avgusta 2015. 

V distribucijsko-proizvodnem centru Jastrebarsko v odvisni družbi Krka-Farma Zagreb bomo zaradi širitve 
proizvodnega programa preuredili skladiščno-distribucijski del obrata v proizvodnjo in obnovili proizvodni del. 
Naložba je ocenjena na 20 milijonov EUR. 

Odvisna družba Terme Krka je konec decembra odprla manjši bazen ob Hotelu Šport na Otočcu. Naložba,  
ki vključuje tudi energetsko sanacijo hotela, je vredna 2,8 milijona EUR.  

Zaposleni 

Konec leta 2014 je bilo v skupini Krka 10.499 zaposlenih, od tega 4887 (46,5 %) v Sloveniji in 5612 (53,5 %)  
v tujini.  

Število zaposlenih v skupini Krka se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 451 (4 %). V tujini se je število 
zaposlenih povečalo za 410 (8 %), v Sloveniji pa za 41 (1 %).  

Delež zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo v skupini Krka predstavlja 55 %, to je 5771 zaposlenih. Med 
njimi je 126 doktorjev znanosti ter 339 magistrov znanosti in specialistov. 

Delnica in delničarji 

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2014 znašal 59,60 EUR, kar je 0,7 % 
manj kot konec leta 2013, ko je znašal 60,00 EUR. V istem obdobju se je vrednost blue-chip indeksa Ljubljanske 
borze (SBITOP) povečala za 20 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec minulega leta dosegla vrednost  
1,95 milijarde EUR.  

Krkina delnica je najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. V letu 2014 je povprečni promet s Krkino 
delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,7 milijona EUR na dan. Obseg trgovanja na Varšavski borzi, kjer Krkine 
delnice kotirajo od aprila 2012, je bil večji v prvi polovici leta, vendar pa je bil v povprečju ves čas manjši kot na 
Ljubljanski borzi.  

V skladu s sklepom 19. skupščine z dne 3. 7. 2014 je Krka zmanjšala osnovni kapital z umikom 2.632.672 lastnih 
delnic, kar je predstavljalo 7,431 % vseh izdanih delnic. Po umiku je osnovni kapital razdeljen na  
32.793.448 delnic. 19. skupščina delničarjev je upravo družbe pooblastila za pridobivanje lastnih delnic v višini 
10 % osnovnega kapitala za obdobje 36 mesecev. Po prejetem pooblastilu je Krka pridobila 173.279 lastnih 
delnic v skupini vrednosti 10.659.136 EUR. 31. 12. 2014 je imela Krka 173.279 lastnih delnic, kar predstavlja 
0,528 % osnovnega kapitala družbe. 

Konec leta 2014 je imela Krka 61.449 delničarjev, kar je 4 % manj kot konec leta 2013. Zaradi umika lastnih 
delnic v letu 2014 delniška sestava in lastniški deleži konec leta 2014 niso neposredno primerljivi s preteklimi 
obdobji. 
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V letu 2014 smo v obliki dividend izplačali 40 % dobička, ustvarjenega v letu 2013, rast bruto dividende na 
delnico pa je znašala več kot 30 %. V skladu z usmeritvami petletne strategije, sprejete konec leta 2013, bomo  
v tem obdobju za dividende namenili do 50 % konsolidiranega dobička večinskih lastnikov, ustvarjenega  
v predhodnem letu, pri čemer bomo pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu 
upoštevali tudi finančne potrebe za naložbe in večje prevzeme. 

Načrti za leto 2015 

V skupini Krka v letu 2015 načrtujemo prodajo v višini 1,26 milijarde EUR, delež prodaje na trgih zunaj Slovenije 
pa bo predvidoma 94-odstoten. Dobiček je načrtovan na ravni dobička v letu 2014. 

Predvidena vrednost naložb je 165 milijonov EUR, namenjene pa bodo predvsem povečanju in modernizaciji 
proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture. Za leto 2015 načrtujemo povečanje števila 
zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za 4 %. 

Načrt poslovanja za leto 2015 je bil pripravljen ob upoštevanju določenih predpostavk, kot so cenovna nihanja, 
nihanja tečajev tujih valut in razmere na posameznih trgih. Če bo prišlo do pomembnejših odstopanj, bo uprava 
družbe letni načrt revidirala in ga prilagodila nastalim razmeram. 

Dogodki po zaključku obračunskega obdobja 

Nadzorni svet obvladujoče družbe je 21. januarja 2015 za predsednika uprave Krke za nov šestletni mandat 
imenoval sedanjega predsednika uprave in generalnega direktorja Krke Jožeta Colariča. Mandat bo začel  
1. januarja 2016 in ga bo opravljal do konca leta 2021.  

 
 

Novo mesto, februar 2015        Krka, d. d., Novo mesto 

           Uprava 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine Krka 

   
v tisoč EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013 

Sredstva     

Nepremičnine, naprave in oprema 846.478 823.704 

Neopredmetena sredstva 120.325 115.744 

Dana posojila 6.944 5.845 

Finančne naložbe 7.388 5.231 

Odložene terjatve za davek 27.521 23.236 

Druga nekratkoročna sredstva 174 194 

Nekratkoročna sredstva skupaj 1.008.830 973.954 

Sredstva, namenjena prodaji 41 0 

Zaloge 246.260 235.820 

Terjatve do kupcev  467.841 430.435 

Druge terjatve 47.436 31.393 

Dana posojila 1.177 20.215 

Finančne naložbe 575 792 

Denar in denarni ustrezniki 23.585 67.275 

Kratkoročna sredstva skupaj 786.915 785.930 

Sredstva skupaj 1.795.745 1.759.884 

      

Kapital     

Osnovni kapital 54.732 59.126 

Lastne delnice –10.677 –69.372 

Rezerve 77.291 194.459 

Zadržani dobički 1.229.245 1.147.030 

Kapital, pripisan lastnikom kapitala v obvladujoči družbi, skupaj 1.350.591 1.331.243 

Neobvladujoči deleži v okviru kapitala 1.308 1.368 

Kapital skupaj 1.351.899 1.332.611 

Obveznosti     

Posojila 0 0 

Rezervacije 97.466 103.103 

Odloženi prihodki 14.905 12.805 

Odložene obveznosti za davek 13.050 12.925 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 125.421 128.833 

Poslovne obveznosti 115.051 131.227 

Posojila 38.019 0 

Obveznosti za davek iz dobička 1.332 7.030 

Druge kratkoročne obveznosti 164.023 160.183 

Kratkoročne obveznosti skupaj 318.425 298.440 

Obveznosti skupaj 443.846 427.273 

Kapital in obveznosti skupaj 1.795.745 1.759.884 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka 

   
v tisoč EUR 2014 2013 

Prihodki od prodaje 1.191.614 1.200.827 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –470.149 –489.266 

Bruto dobiček 721.465 711.561 

Drugi poslovni prihodki 70.731 5.868 

Stroški prodajanja –334.762 –323.361 

Stroški razvijanja –108.370 –97.235 

Stroški splošnih dejavnosti –72.111 –69.245 

Dobiček iz poslovanja 276.953 227.588 

Finančni prihodki 1.486 2.114 

Finančni odhodki –103.126 –28.361 

Neto finančni izid –101.640 –26.247 

Dobiček pred davkom 175.313 201.341 

Davek iz dobička –9.152 –28.575 

Dobiček v letu 166.161 172.766 

Od tega:     

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 166.221 172.836 

– neobvladujoči deleži –60 –70 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR) 5,07 5,24 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR) 5,07 5,24 
    

Nerevidirani konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa skupine Krka 

   
v tisoč EUR 2014 2013 

Dobiček v letu 166.161 172.766 

Drugi vseobsegajoči donosi v letu     
Drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani v izkazu 
poslovnega izida 

    

Prevedbena rezerva –50.003 –13.542 

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za prodajo 2.368 131 

Vpliv odloženih davkov –403 –2 

Drugo 0 –2.494 
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani v 
izkazu poslovnega izida 

–48.038 –15.907 

Drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v 
izkazu poslovnega izida 

    

Preračun pozaposlitvenih zaslužkov –17.752 2.514 

Vpliv odloženih davkov 2.923 –427 
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v 
izkazu poslovnega izida 

–14.829 2.087 

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) –62.867 –13.820 

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) 103.294 158.946 

Od tega:     

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 103.354 159.016 

– neobvladujoči deleži –60 –70 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka za leto 2014 

   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisoč EUR 
Osnovni 

kapital 
Lastne 
delnice 

Rezerve 
za lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Prevedbena 
rezerva 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

letu 
Preneseni 

dobiček 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
družbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleži v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2014 59.126 –69.372 69.372 101.503 14.990 30.000 3.883 –25.289 933.385 131.812 81.833 1.331.243 1.368 1.332.611 

Vnos dobička letu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.221 0 166.221 –60 166.161 
Drugi vseobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 –12.864 –50.003 0 0 0 –62.867 0 –62.867 

Vseobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 –12.864 –50.003 0 166.221 0 103.354 –60 103.294 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu 

                           

Oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 55.243 0 –55.243 0 0 0 

Prenos dobička preteklih let v 
preneseni dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 –125.119 125.119 0 0 0 

Umik lastnih delnic – zmanjšanje 
osnovnega kapitala 

–4.394 0 0 4.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umik lastnih delnic v breme 
drugih rezerv in sprostitev rezerv 
za lastne delnice 

0 73.835 –73.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice 

0 0 15.140 0 0 0 0 0 0 –15.140 0 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –15.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –15.140 0 –15.140 
Izplačilo dividend in udeležb  
v dobičku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –68.866 –68.866 0 –68.866 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu skupaj 

–4.394 58.695 –58.695 4.394 0 0 0 0 55.243 –140.259 1.010 –84.006 0 –84.006 

Stanje 31. 12. 2014 54.732 –10.677 10.677 105.897 14.990 30.000 –8.981 –75.292 988.628 157.774 82.843 1.350.591 1.308 1.351.899 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka za leto 2013 

   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisoč EUR 
Osnovni 

kapital 
Lastne 
delnice 

Rezerve 
za lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Prevedbena 
rezerva 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

letu 
Preneseni 

dobiček 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
družbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleži v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2013 59.126 –55.656 55.656 101.503 14.990 30.000 1.667 –11.747 846.998 121.843 74.703 1.239.083 1.438 1.240.521 

Vnos dobička v letu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.836 0 172.836 –70 172.766 
Drugi vseobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 2.216 –13.542 0 –1 –2.493 –13.820 0 –13.820 

Vseobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 2.216 –13.542 0 172.835 –2.493 159.016 –70 158.946 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu 

                            

Oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje statutarnih rezerv 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 34.000 –34.000 0 0 0 0 

Prenos dobička preteklih let  
v preneseni dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 –121.843 121.843 0 0 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička 
po sklepu skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 62.395 0 –62.395 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice 

0 0 13.716 0 0 0 0 0 0 –13.716 0 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –13.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –13.716 0 –13.716 
Izplačilo dividend in udeležb  
v dobičku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –53.140 –53.140 0 –53.140 

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 –13.716 13.716 0 0 0 0 0 96.395 –169.559 6.308 –66.856 0 –66.856 

Stanje 31. 12. 2013 59.126 –69.372 69.372 101.503 14.990 30.000 3.883 –25.289 943.393 125.119 78.518 1.331.243 1.368 1.332.611 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Krka 

   
v tisoč EUR 2014 2013 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Dobiček v letu 166.161 172.766 
Prilagoditve za: 109.208 121.983 
– amortizacijo  97.582 94.144 
– tečajne razlike 187 –770 
– prihodke od naložbenja –2.236 –2.253 
– odhodke od naložbenja  1.468 2.063 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 3.055 718 
– finančni prihodki 0 –494 
– davek iz dobička  9.152 28.575 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 275.369 294.749 
Sprememba stanja poslovnih terjatev –35.939 –54.132 
Sprememba stanja zalog –10.440 14.931 
Sprememba stanja poslovnih dolgov –16.176 25.812 
Sprememba stanja rezervacij –26.103 871 
Sprememba stanja odloženih prihodkov 2.100 381 
Sprememba stanja drugih kratkoročnih obveznosti 3.692 40.938 
Plačani davek iz dobička –35.100 –20.799 
Čisti denarni tok iz poslovanja 157.403 302.751 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 1.585 1.628 
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb 3 0 
Prejete dividende  22 24 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 876 868 
Pridobitev neopredmetenih sredstev –12.911 –5.592 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme –160.810 –151.676 
Dana nekratkoročna posojila –2.093 –1.818 
Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 1.087 1.281 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –103 –50 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 316 59 
Prejemki/izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil 19.237 –8.789 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  0 0 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 0 0 
Čisti denarni tok iz naložbenja –152.791 –164.065 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti –322 –1.098 
Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil 0 –25.500 
Prejeta nekratkoročna posojila 38.000 0 
Izdatki iz naslova prejetih kratkoročnih posojil 0 –375 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –68.718 –52.994 
Odkup lastnih delnic –15.140 –13.716 
Čisti denarni tok iz financiranja –46.180 –93.683 
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov –41.568 45.003 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 67.275 22.994 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike –2.122 –722 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 23.585 67.275 
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Nerevidirani izkaz finančnega položaja družbe Krka 

   
v tisoč EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013 

Sredstva     

Nepremičnine, naprave in oprema 623.622 563.978 

Neopredmetena sredstva 33.120 28.303 

Naložbe v odvisne družbe 299.119 288.323 

Poslovne terjatve do odvisnih družb 14.091 14.018 

Dana posojila 27.588 31.009 

Finančne naložbe 7.386 5.022 

Odložene terjatve za davek 10.833 15.167 

Druga nekratkoročna sredstva 91 127 

Nekratkoročna sredstva skupaj 1.015.850 945.947 

Sredstva, namenjena prodaji 41 0 

Zaloge 201.081 190.968 

Terjatve do kupcev  460.652 426.195 

Druge terjatve 34.333 15.424 

Dana posojila 47.752 72.492 

Finančne naložbe 575 792 

Denar in denarni ustrezniki 8.203 49.417 

Kratkoročna sredstva skupaj 752.637 755.288 

Skupaj sredstva 1.768.487 1.701.235 

      

Kapital     

Osnovni kapital 54.732 59.126 

Lastne delnice –10.677 –69.372 

Rezerve 154.133 219.746 

Zadržani dobički 1.183.125 1.122.746 

Kapital skupaj 1.381.313 1.332.246 

Obveznosti     

Posojila 2.000 2.000 

Rezervacije 86.628 94.464 

Odloženi prihodki 3.834 2.314 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 92.462 98.778 

Poslovne obveznosti 139.960 145.921 

Posojila 102.020 70.190 

Obveznosti za davek iz dobička 0 4.823 

Druge kratkoročne obveznosti 52.732 49.277 

Kratkoročne obveznosti skupaj 294.712 270.211 

Obveznosti skupaj 387.174 368.989 

Kapital in obveznosti skupaj 1.768.487 1.701.235 
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Krka 

   
v tisoč EUR 2014 2013 

Prihodki od prodaje 1.134.169 1.116.339 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –462.674 –457.925 

Bruto dobiček 671.495 658.414 

Drugi poslovni prihodki 64.605 3.007 

Stroški prodajanja –308.425 –295.791 

Stroški razvijanja –112.646 –100.161 

Stroški splošnih dejavnosti –57.862 –53.942 

Dobiček iz poslovanja 257.167 211.527 

Finančni prihodki 9.178 5.316 

Finančni odhodki –112.313 –28.967 

Neto finančni izid –103.135 –23.651 

Dobiček pred davkom 154.032 187.876 

Davek iz dobička –9.647 –23.203 

Dobiček v letu 144.385 164.673 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR) 4,41 4,99 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR) 4,41 4,99 
    

 
 
 

Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa družbe Krka 

   
v tisoč EUR 2014 2013 

Dobiček v letu 144.385 164.673 

Drugi vseobsegajoči donosi v letu     
Drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani v izkazu 
poslovnega izida 

    

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za prodajo 2.368 131 

Vpliv odloženih davkov –402 –2 
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani v 
izkazu poslovnega izida 

1.966 129 

Drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v 
izkazu poslovnega izida 

    

Preračun pozaposlitvenih zaslužkov –15.997 2.512 

Vpliv odloženih davkov 2.719 –427 
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v 
izkazu poslovnega izida 

–13.278 2.085 

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) –11.312 2.214 

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) 133.073 166.887 
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Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka za leto 2014 

   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisoč EUR 

Osnovni 
kapital 

Lastne 
delnice 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

letu 
Preneseni 

dobiček 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2014 59.126 –69.372 69.372 101.503 14.990 30.000 3.881 943.393 116.957 62.396 1.332.246 
Vnos dobička v letu 0 0 0 0 0 0 0 0 144.385 0 144.385 
Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj 
(po davku) 

0 0 0 0 0 0 –11.312 0 0 0 –11.312 

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj  
(po davku) 

0 0 0 0 0 0 –11.312 0 144.385 0 133.073 

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 55.243 0 –55.243 0 

Prenos dobička preteklih let 
v preneseni dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 –116.957 116.957 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umik lastnih delnic – zmanjšanje osnovnega 
kapitala 

–4.394 0 0 4.394 0 0 0 0 0 0 0 

Umik lastnih delnic v breme drugih rezerv in 
sprostitev rezerv za lastne delnice 

0 73.835 –73.835 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 15.140 0 0 0 0 0 –15.140 0 0 
Nakup lastnih delnic 0 –15.140 0 0 0 0 0 0 0 0 –15.140 
Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –68.866 –68.866 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu, skupaj 

–4.394 58.695 –58.695 4.394 0 0 0 96.395 –166.097 –14.304 –84.006 

Stanje 31. 12. 2014 54.732 –10.677 10.677 105.897 14.990 30.000 –7.431 1.039.788 95.245 48.092 1.381.313 
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Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka za leto 2013 

   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisoč EUR 

Osnovni 
kapital 

Lastne 
delnice 

Rezerve za 
lastne 

delnice 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 

rezerve 
Statutarne 

rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 

dobička 
Dobiček v 

letu 
Preneseni 

dobiček 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2013 59.126 –55.656 55.656 101.503 14.990 30.000 1.667 846.998 116.543 61.388 1.232.215 

Vnos dobička v letu 0 0  0 0 0 0 0 0 164.673 0 164.673 
Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj 
(po davku) 

0 0 0 0 0 0 2.214 0 0 0 2.214 

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj  
(po davku) 

0 0 0 0 0 0 2.214 0 164.673 0 166.887 

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 34.000 –34.000 0 0 

Prenos dobička preteklih let v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 –116.543 116.543 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 

0 0 0 0 0 0 0 62.395 0 –62.395 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 13.716 0 0 0 0 0 –13.716 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 –13.716 0 0 0 0 0 0 0 0 –13.716 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –53.140 –53.140 
Transakcije z lastniki, evidentirane  
v kapitalu, skupaj 

0 –13.716 13.716 0 0 0 0 96.395 –164.259 1.008 –66.856 

Stanje 31. 12. 2013 59.126 –69.372 69.372 101.503 14.990 30.000 3.881 943.393 116.957 62.396 1.332.246 
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Nerevidirani izkaz denarnih tokov družbe Krka 

   
v tisoč EUR 2014 2013 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Dobiček v letu 144.385 164.673 
Prilagoditve za: 97.456 95.503 
– amortizacijo  72.050 71.466 
– tečajne razlike 11.821 2.904 
– prihodke od naložbenja –9.519 –5.493 
– odhodke od naložbenja  9.751 1.741 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 3.706 1.682 
– davek iz dobička  9.647 23.203 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 241.841 260.176 
Sprememba stanja poslovnih terjatev –35.928 –30.814 
Sprememba stanja zalog –10.113 –413 
Sprememba stanja poslovnih dolgov –5.961 27.425 
Sprememba stanja rezervacij –26.150 484 
Sprememba stanja odloženih prihodkov 1.520 –438 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti 3.305 5.786 
Plačani davek iz dobička –25.329 –10.252 
Čisti denarni tok iz poslovanja 143.185 251.954 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 3.237 3.457 
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb 3 0 
Prejete dividende  22 23 
Prejeti dobički 5.993 2.519 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 509 699 
Pridobitev neopredmetenih sredstev –10.927 –4.661 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme –126.546 –112.053 
Nakup odvisnih družb in deleža manjšinskih lastnikov brez pridobljenih 
finančnih sredstev 

–19.973 –30.952 

Vračila naknadnih vplačil v odvisne družbe 185 2.267 
Dana nekratkoročna posojila –10.015 –3.090 
Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 3.014 1.413 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –79 –41 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 101 59 
Prejemki/izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil 25.631 –6.162 
Čisti denarni tok iz naložbenja –128.845 –146.522 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti –1.360 –2.069 
Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil 0 –25.500 
Prejeta nekratkoročna posojila 0 1.200 
Prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 31.801 24.259 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –68.718 –52.995 
Odkup lastnih delnic –15.140 –13.716 
Čisti denarni tok iz financiranja –53.417 –68.821 
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov –39.077 36.611 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 49.417 13.369 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike 

–2.137 –563 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 8.203 49.417 
   
 


