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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 2015 
 

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za 
leto 2015 ter primerjalni podatki za leto 2014 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP). Primerjalni izkazi za leto 2014 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. 2015 vključene naslednje družbe: 
  
 Delež lastništva 

obvladujoče družbe 
31. 12. 2015 (v %)  

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, Istra, 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 100 
KRKA USA LLC, Wilmington, ZDA 100 

   

31. 12. 2015 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, d. o. o., 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 2015 2014 2015 2014 

Prihodki od prodaje 1.164.607 1.191.614 1.086.526 1.134.169 

Dobiček iz poslovanja (EBIT)1 199.434 276.953 166.162 257.167 
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo 
(EBITDA) 

306.742 374.535 248.998 329.217 

Čisti dobiček 158.185 166.161 146.262 144.385 

Izdatki za razvoj in raziskave 115.393 108.370 120.840 112.646 

Naložbe  95.889 173.721 69.592 137.473 

     

  31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2015 31. 12. 2014 

Nekratkoročna sredstva  986.599 1.008.830 999.975 1.015.850 

Kratkoročna sredstva 822.605 786.915 761.737 752.637 

Kapital  1.405.984 1.351.899 1.433.211 1.381.313 

Nekratkoročne obveznosti 110.982 125.421 76.753 92.462 

Kratkoročne obveznosti 292.237 318.425 251.748 294.712 

     

KAZALNIKI 2015 2014 2015 2014 

EBIT v prihodkih od prodaje 17,1 % 23,2 % 15,3 % 22,7 % 

EBITDA v prihodkih od prodaje 26,3 % 31,4 % 22,9 % 29,0 % 

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 13,6 % 13,9 % 13,5 % 12,7 % 

Donosnost kapitala (ROE)2 11,5 % 12,4 % 10,4 % 10,6 % 

Donosnost sredstev (ROA)3 8,8 % 9,3 % 8,3 % 8,3 % 

Obveznosti/kapital 0,287 0,328 0,229 0,280 
Delež izdatkov za razvoj in raziskave v 
prihodkih od prodaje 

9,9 % 9,1 % 11,1 % 9,9 % 

        

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2015 2014 2015 2014 

Konec leta 10.564 10.499 4798 4738 

Povprečje 10.532 10.284 4776 4680 
     

 
  
PODATKI O DELNICI 2015 2014 

Skupno število izdanih delnic 32.793.448 32.793.448 

Dobiček na delnico v EUR4 4,86 5,07 

Dividenda na delnico v EUR 2,50 2,10 

Tečaj delnice konec leta v EUR5 65,20 59,60 

Tečaj delnice/dobiček na delnico (P/E) 13,41 11,75 

Knjigovodska vrednost delnice v EUR6 42,87 41,22 

Tečaj delnice/knjigovodska vrednost delnice (TV/KV) 1,52 1,45 

Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (31. 12.) 2.138.133 1.954.490 
   1 razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja 

2 čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala v letu 
3 čisti dobiček/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 prodala za 1.164,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 27,0 milijonov EUR oziroma 2 % manj 
kot v letu 2014. Količinsko se je prodaja povečala za dobre 3 %. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna 
letna stopnja rasti vrednosti prodaje 2,9-odstotna, povprečna letna stopnja količinske rasti pa 5,8-odstotna. 

Drugi poslovni prihodki so znašali 26,6 milijona EUR in so bili za 44,2 milijona EUR oziroma 62 % manjši kot v 
letu 2014. Razlog za zmanjšanje je bil predvsem to, da sta bili v letu 2014 med druge poslovne prihodke vključeni 
tudi odprava rezervacij za tožbe in prejeta odškodnina v skupni višini 59,8 milijona EUR, v letu 2015 pa odprava 
rezervacij za tožbe v vrednosti 20,0 milijonov EUR. 

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki skupine Krka, ki so znašali 991,7 milijona EUR, so bili za 6,4 milijona EUR oziroma za 0,6 % 
večji kot v letu 2014. 

Med poslovnimi odhodki skupine Krka so proizvajalni stroški prodanih proizvodov znašali 489,6 milijona EUR, 
stroški prodajanja 310,6 milijona EUR, stroški razvijanja 115,4 milijona EUR, stroški splošnih dejavnosti pa  
76,1 milijona EUR. Delež poslovnih odhodkov v prodaji se je v zadnjih petih letih gibal med 81 % v letu 2011 in 
85 % v letu 2015.  

Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo proizvajalni stroški prodanih proizvodov, ki so se glede 
na leto 2014 povečali za 4 %. Njihov delež v prodaji je znašal 42 %. Na višino proizvajalnih stroškov prodanih 
proizvodov vpliva tudi sprememba vrednosti zalog končnih izdelkov. Stroški prodajanja so bili glede na leto 2014 
manjši za 7 %, njihov delež v prodaji pa je znašal 27 %. Brez upoštevanja oblikovanja rezervacij v letu 2014 so se 
stroški prodajanja zmanjšali za 1 %. Stroški razvijanja so znašali 10 % prodaje in so bili glede na leto 2014 večji 
za 6 %. Stroški splošnih dejavnosti so znašali 7 % prodaje in so bili glede na leto 2014 večji za 6 %. 
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Prihodki in odhodki financiranja 
           

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 
Finančni prihodki 25.561 1.486 2.114 5.418 493 36.735 9.178 5.316 22.431 14.046 

Finančni odhodki –44.283 –103.126 –28.361 –7.227 –12.079 –43.524 –112.313 –28.967 –7.690 –11.822 

Neto finančni izid –18.722 –101.640 –26.247 –1.809 –11.586 –6.789 –103.135 –23.651 14.741 2.224 
           

Neto finančni izid skupine Krka se je v letu 2015 glede na leto 2014 izboljšal. Neto negativne tečajne razlike so 
znašale 35,0 milijonov EUR. Ključno devizno tveganje je predstavljala izpostavljenost gibanju tečaja ruskega 
rublja. 80 % negativnih tečajnih razlik, navedenih v izkazu poslovnega izida za leto 2015, je posledica 
neugodnega gibanja tečaja ruskega rublja, 10 % pa jih je nastalo zaradi neugodnega gibanja valut držav, ki so 
bodisi ekonomsko tesno povezane z Rusko federacijo bodisi odvisne od cene nafte. 

V obdobjih povečane negotovosti na deviznih trgih v drugem polletju 2015 smo s kratkoročnimi terminskimi 
pogodbami občasno zavarovali tveganje zaradi nestanovitnega ruskega rublja. Iz naslova zavarovanja smo 
ustvarili 16,5 milijona EUR neto finančnih prihodkov in tako nevtralizirali vpliv več kot polovice negativnih tečajnih 
razlik, ki jih je skupina Krka ustvarila zaradi padca tečaja ruskega rublja. Skupni negativni finančni rezultat iz 
naslova tečajev tujih valut je bil tako 18,5 milijona EUR. 

Med finančnimi prihodki predstavljajo prihodki od obresti 0,9 milijona EUR, prihodki od dividend in drugih deležev  
v dobičku pa 1,3 milijona EUR. 

Med finančnimi odhodki predstavljajo odhodki za obresti za najeta posojila 0,3 milijona EUR, sprememba poštene 
vrednosti finančnih naložb skozi poslovni izid 0,1 milijona EUR, drugi finančni odhodki pa 2,0 milijona EUR. 

Poslovni izidi 

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 199,4 milijona EUR je bil za 77,5 milijona EUR oziroma za 28 % 
manjši kot v letu 2014. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 306,7 milijona EUR se 
je zmanjšal za 67,8 milijona EUR oziroma za 18 %. 

Dobiček pred obdavčitvijo se je v letu 2015 povečal za 5,4 milijona EUR oziroma za 3 % in je znašal  
180,7 milijona EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Krka je znašala 12,5 %. 

Neto dobiček skupine Krka je znašal 158,2 milijona EUR in je bil glede na leto 2014 manjši za 8,0 milijonov EUR 
oziroma za 5 %. 
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Sredstva 
           

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2015 
Delež 
(v %) 2014 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2015/14 2015 

Delež 
(v %) 2014 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2015/14 

Nekratkoročna 
sredstva 

986.598 54,5 1.008.830 56,2 98 999.975 56,8 1.015.850 57,4 98 

Nepremičnine, 
naprave in 
oprema 

826.192 45,7 846.478 47,2 98 610.067 34,6 623.622 35,2 98 

Neopredmetena 
sredstva 

116.940 6,5 120.325 6,7 97 31.557 1,8 33.120 1,9 95 

Finančne naložbe 
in dana posojila 

15.276 0,8 14.332 0,8 107 335.992 19,1 334.093 18,9 101 

Ostalo 28.190 1,5 27.695 1,5 102 22.359 1,3 25.015 1,4 89 
Kratkoročna 
sredstva 

822.606 45,5 786.915 43,8 105 761.737 43,2 752.637 42,6 101 

Zaloge  272.878 15,1 246.260 13,7 111 230.568 13,1 201.081 11,4 115 
Terjatve do 
kupcev 

433.133 23,9 467.841 26,1 93 402.189 22,8 460.652 26,1 87 

Ostalo 116.595 6,5 72.814 4,0 160 128.980 7,3 90.904 5,1 142 

Skupaj sredstva 1.809.204 100,0 1.795.745 100,0 101 1.761.712 100,0 1.768.487 100,0 100 
           

Konec leta 2015 so sredstva skupine Krka znašala 1.809,2 milijona EUR in so se glede na konec leta 2014 
povečala za 13,5 milijona EUR oziroma za 1 %. Razmerje med nekratkoročnimi in kratkoročnimi sredstvi  
v strukturi sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2014 nekoliko spremenilo, saj se je delež nekratkoročnih 
sredstev zmanjšal za 1,7 odstotne točke in je znašal 54,5 %. 

Nekratkoročna sredstva v skupni vrednosti 986,6 milijona EUR so se glede na konec leta 2014 zmanjšala za 2 %. 
Najpomembnejšo postavko, vredno 826,2 milijona EUR oziroma 46 % vseh sredstev skupine Krka, predstavljajo 
nepremičnine, naprave in oprema. Neopredmetena sredstva imajo v celotnih sredstvih 6-odstotni delež. 

Kratkoročna sredstva so znašala 822,6 milijona EUR in so se glede na konec leta 2014 povečala za 35,7 milijona 
EUR oziroma za 5 %. Največje so bile terjatve do kupcev, ki so znašale 433,1 milijona EUR, zaloge pa so 
znašale 272,9 milijona EUR. Skupna vrednost zalog in terjatev do kupcev se je glede na leto 2014 zmanjšala za 
8,1 milijona EUR oziroma za 1 %. Ostala kratkoročna sredstva so se povečala, med njimi dana posojila za  
36,2 milijona EUR (od tega bančni depoziti, vezani za več kot 30 dni, za 36,0 milijonov EUR) in denarna sredstva 
za 12,2 milijona EUR. 

Kapital in obveznosti 
            

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2015 
Delež 
(v %) 2014 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2015/14 2015 

Delež 
(v %) 2014 

Delež 
(v %) 

Indeks 
2015/14 

Kapital 1.405.984 77,7 1.351.899 75,3 104 1.433.211 81,3 1.381.313 78,1 104 
Nekratkoročne 
obveznosti 

110.982 6,1 125.421 7,0 88 76.753 4,4 92.462 5,2 83 

Kratkoročne 
obveznosti 

292.238 16,2 318.425 17,7 92 251.748 14,3 294.712 16,7 85 

Skupaj kapital 
in obveznosti 

1.809.204 100,0 1.795.745 100,0 101 1.761.712 100,0 1.768.487 100,0 100 
           

Kapital skupine Krka je bil glede na konec leta 2014 večji za 54,1 milijona EUR. Na njegovo povečanje so vplivali 
čisti dobiček skupine Krka v višini 158,2 milijona EUR, na zmanjšanje pa izplačilo dividend v višini 81,4 milijona 
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EUR, nakup lastnih delnic v višini 9,4 milijona EUR in drugi vseobsegajoči donosi po davku v skupni višini  
13,3 milijona EUR. V okviru tega zneska predstavljajo z 9,8 milijona EUR največjo postavko prevedbene rezerve.  

Skupina Krka tudi konec leta 2015 ni imela prejetih nekratkoročnih posojil. Rezervacije v višini 84,9 milijona EUR 
so bile glede na konec leta 2014 manjše za 13 %, predvsem zaradi odprave rezervacij za tožbe v višini  
20,0 milijonov EUR. Hkrati je skupina Krka oblikovala rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke 
v višini 10,9 milijona EUR. 

Med kratkoročnimi obveznostmi skupine Krka so se poslovne obveznosti zmanjšale za 11,2 milijona EUR, prejeta 
kratkoročna posojila pa za 38,0 milijonov EUR. Skupina Krka tako konec leta 2015 ni imela prejetih kratkoročnih 
posojil. Obveznosti za davek iz dobička so se povečale za 6,7 milijona EUR, druge kratkoročne obveznosti pa za 
16,3 milijona EUR.  

Izkaz denarnih tokov 
       

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2015 2014 2015 2014 
Čisti denarni tok iz poslovanja 277.941 170.870 239.936 156.403 

Čisti denarni tok iz naložbenja –135.403 –166.216 –92.677 –142.063 

Čisti denarni tok iz financiranja –129.273 –46.222 –129.924 –53.417 
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov 

13.265 –41.568 17.335 –39.077 
     

Skupina Krka je v letu 2015 vrednost denarnih sredstev in njihovih ustreznikov povečala za 13,3 milijona EUR, 
saj je bil pozitivni denarni tok iz poslovanja večji od negativnih denarnih tokov iz naložbenja in financiranja.  

Skupina Krka je ustvarila za 275,0 milijonov EUR dobička iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih 
sredstev. Med spremembami kratkoročnih sredstev so na dobiček pozitivno vplivale spremembe stanja poslovnih 
terjatev, poslovnih dolgov, drugih kratkoročnih obveznosti in plačanega davka na dobiček, negativno pa 
spremembe stanja zalog, rezervacij in odloženih prihodkov. 

Na negativni denarni tok iz naložbenja so vplivali predvsem nakup nepremičnin, naprav in opreme v višini  
103,1 milijona EUR, izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil v višini 35,6 milijona EUR, izdatki iz 
naslova izvedenih finančnih inštrumentov v višini 6,9 milijona EUR, pridobitev neopredmetenih sredstev v višini  
5,8 milijona EUR ter dana nekratkoročna posojila v višini 2,1 milijona EUR. Na negativni denarni tok iz 
financiranja pa so najbolj vplivala izplačila dividend in drugih deležev v dobičku v višini 81,2 milijona EUR, izdatki 
iz naslova kratkoročnih finančnih posojil v višini 38,0 milijonov ter nakup lastnih delnic v višini 9,4 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 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 
Prihodki od 
prodaje 

1.164.607 1.191.614 1.200.827 1.143.301 1.075.627 1.086.526 1.134.169 1.116.339 1.035.280 957.653 

EBIT 199.434 276.953 227.588 192.308 211.561 166.162 257.167 211.527 161.382 178.150 
– delež  
v prodaji 

17,1 % 23,2 % 19,0 % 16,8 % 19,7 % 15,3 % 22,7 % 18,9 % 15,6 % 18,6 % 

EBITDA 306.742 374.535 321.732 282.276 298.747 248.998 329.217 282.993 230.994 244.564 
– delež  
v prodaji 

26,3 % 31,4 % 26,8 % 24,7 % 27,8 % 22,9 % 29,0 % 25,4 % 22,3 % 25,5 % 

Čisti dobiček 158.185 166.161 172.766 159.839 162.735 146.262 144.385 164.673 154.615 150.392 
– delež  
v prodaji 

13,6 % 13,9 % 14,4 % 14,0 % 15,1 % 13,5 % 12,7 % 14,8 % 14,9 % 15,7 % 

Sredstva 1.809.204 1.795.745 1.759.884 1.626.748 1.534.027 1.761.712 1.768.487 1.701.235 1.565.918 1.463.062 

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

Kapital 1.405.984 1.351.899 1.332.611 1.240.521 1.139.754 1.433.211 1.381.313 1.332.246 1.232.215 1.140.485 

ROE 11,5 % 12,4 % 13,4 % 13,4 % 14,8 % 10,4 % 10,6 % 12,8 % 13,0 % 13,7 % 
           

 

Prodaja 

Prodaja skupine Krka in družbe Krka po regijah 

       
 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2015 2014 
Indeks 

2015/14 2015 2014 
Indeks 

2015/14 

Slovenija 79.885 78.029 102 50.661 49.605 102 

Jugovzhodna Evropa 139.620 155.328 90 143.536 177.954 81 

Vzhodna Evropa 327.466 408.650 80 318.742 379.308 84 

Srednja Evropa 279.867 272.981 103 282.278 272.230 104 

Zahodna Evropa 306.064 251.124 122 263.169 232.648 113 

Čezmorska tržišča 31.705 25.502 124 28.140 22.424 125 

Skupaj 1.164.607 1.191.614 98 1.086.526 1.134.169 96 
       

Skupina Krka je v letu 2015 prodala za 1.164,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 2 % manj kot v letu 2014, 
količinska rast prodaje pa je presegla 3 %. Na trgih zunaj Slovenije je prodala za 1.084,7 milijona EUR, kar je več 
kot 93 % prodaje.  

Največjo absolutno rast prodaje, za 54,9 milijona EUR, smo zabeležili v drugi največji prodajni regiji Zahodna 
Evropa, kjer smo prodali za 306,1 milijona EUR, kar predstavlja 26,3 % prodaje skupine Krka. Ob več kot  
35-odstotni rasti prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami smo delež njihove prodaje v skupni prodaji v 
regiji povečali na več kot 60 %. Skupaj smo prodajo v regiji povečali za 22 %. V Nemčiji, našem 
najpomembnejšem zahodnoevropskem trgu, je prodaja izdelkov dosegla 85,3 milijona EUR, kar je 27 % več kot  
v letu 2014. Več kot 90 % prodaje smo ustvarili prek odvisne družbe TAD Pharma. Dvomestno rast prodaje smo 
dosegli še na Finskem (za 66 %), v skandinavskih državah (za 49 %), Združenem kraljestvu (za 47 %), na Irskem 
(za 40 %), v Avstriji (za 36 %), Italiji (za 33 %) in Španiji (za 13 %).  

Največja prodajna regija je bila z 28,1-odstotnim deležem v prodaji regija Vzhodna Evropa, v kateri smo ustvarili 
prodajo v vrednosti 327,5 milijona EUR. Na obeh ključnih trgih, v Ruski federaciji in Ukrajini, nismo dosegli 
prodaje iz leta 2014, zato je bil skupni padec prodaje v regiji 20-odstoten. V Ruski federaciji, ki je Krkin ključni trg 
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in največji med posamičnimi trgi, smo v letu 2015 prodali za 224,7 milijona EUR izdelkov, kar je petino manj kot 
leto prej. V evrih izražena manjša vrednost prodaje je bila posledica nižjega povprečnega tečaja lokalne valute  
v primerjavi s povprečjem leta 2014. Prodaja, izražena v ruskih rubljih, se je povečala za 6,5 %. V Ukrajini se je  
v letu 2015 nadaljevalo tako količinsko kot vrednostno krčenje farmacevtskega trga. Kljub 37-odstotnemu padcu 
vrednosti prodaje smo s povečanimi trženjskimi in prodajnimi aktivnostmi utrdili svoj položaj med vodilnimi tujimi 
ponudniki generičnih zdravil ter dosegli prodajo v vrednosti 33,9 milijona EUR. V Uzbekistanu smo prodali  
za 16,1 milijona EUR izdelkov oziroma 6 % manj kot v letu 2014. K padcu celotnega trga zdravil je največ 
prispeval padec vrednosti lokalne valute in posledično manjša kupna moč prebivalstva. V Kazahstanu je bila 
prodaja za 20 % manjša kot v letu 2014 in je dosegla 13,2 milijona EUR. K negativni prodajni dinamiki celotnega 
trga je največ prispeval 67-odstotni letni padec vrednosti lokalne valute v primerjavi z EUR. Kljub neugodnim 
razmeram smo dosegli rast tržnega deleža, nadaljevanje rasti pa načrtujemo tudi v prihodnje. V Belorusiji smo 
kljub krčenju trga prodali za 10,7 milijona EUR izdelkov oziroma 8 % več kot v letu 2014 ter obdržali četrto mesto 
med tujimi ponudniki generičnih zdravil. Dvomestno rast smo zabeležili v Turkmenistanu (za 21 %) in Moldaviji 
(za 10 %). 

Tretja po ustvarjeni prodaji je bila regija Srednja Evropa, kjer smo prodali za 279,9 milijona EUR izdelkov, kar 
predstavlja 24,0 % prodaje skupine Krka. Vrednost prodaje smo povečali na vseh trgih v regiji, razen na Češkem, 
skupna rast pa je bila 3-odstotna. Na Poljskem, ključnem in največjem trgu v regiji, smo prodali za 136 milijonov 
EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v letu 2014 in predstavlja 49 % celotne prodaje v regiji. Madžarska, prav tako 
Krkin ključni trg, se je po doseženi prodaji v letu 2015 prvič uvrstila na drugo mesto v regiji. Prodaja izdelkov je 
bila 12 % večja kot leto prej in je dosegla 45,2 milijona EUR. S tem smo ohranili tržni delež in se med pretežno 
tujimi ponudniki generičnih zdravil na tem trgu utrdili na drugem mestu. Na Češkem, ki je prav tako Krkin ključni 
trg, so v letu 2015 na prodajo vplivale različne zakonodajne spremembe, ki so povzročile zaostrovanje 
konkurenčnih pogojev in posledično nadaljevanje zniževanja cen. Vrednost prodaje je za 26 % zaostala za letom 
2014 in je dosegla 35,9 milijona EUR. S tem smo se uvrstili na tretje mesto med tujimi ponudniki generičnih 
zdravil na trgu. Prodajno rast smo dosegli še v Estoniji (za 26 %), Latviji (za 25 %) in na Slovaškem (za 5 %). 

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 139,6 milijona EUR, kar je 12,0 % prodaje skupine Krka.  
Na 10-odstotno zmanjšanje prodaje v regiji glede na leto 2014 so vplivala predvsem zmanjšanja cen na obeh 
ključnih trgih, v Romuniji in na Hrvaškem, ter v Srbiji, zaradi česar se je prodaja na teh trgih zmanjšala. Na drugih 
trgih smo beležili od 4- do 15-odstotno rast. 

V prodajni regiji Čezmorska tržišča smo v letu 2015 prodali za 31,7 milijona EUR, kar je 2,7 % prodaje skupine.  
K prodaji so skoraj 90 % prispevala zdravila na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajamo pod lastnimi 
blagovnimi znamkami. Relativna rast prodaje v tej regiji je bila največja med vsemi Krkinimi regijami, in sicer  
24-odstotna. 

V Sloveniji smo prodali za 79,9 milijona EUR izdelkov in storitev (od tega za 31,0 milijonov EUR zdraviliških in 
turističnih storitev), kar je 6,9 % prodaje skupine Krka. V letu 2015 se je prodaja izdelkov povečala tako 
vrednostno kot količinsko. Vrednostna rast prodaje je bila pri zdravilih na recept 2-odstotna, pri izdelkih brez 
recepta pa 8-odstotna. Z 9,5-odstotnim tržnim deležem ohranjamo vodilno mesto med proizvajalci zdravil. Skupaj 
smo prodali 2 % več kot v letu 2014. 
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Prodaja skupine Krka in družbe Krka po skupinah izdelkov in storitev 

       
 Skupina Krka Družba Krka 

v tisoč EUR 2015 2014 
Indeks 

2015/14 2015 2014 
Indeks 

2015/14 

Izdelki za humano uporabo 1.079.365 1.112.588 97 1.030.779 1.083.211 95 

– zdravila na recept 971.549 990.627 98 934.874 977.518 96 

– izdelki brez recepta 107.816 121.961 88 95.905 105.693 91 

Veterinarski izdelki 52.129 46.514 112 51.860 46.870 111 

Zdraviliško-turistične storitve 31.046 30.038 103    

Ostalo 2.067 2.474 84 3.887 4.088 95 

Skupaj 1.164.607 1.191.614 98 1.086.526 1.134.169 96 
       

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 971,5 milijona EUR, 
kar je 83,4 % prodaje skupine Krka, glede na leto 2014 pa je bila manjša za 2 %. Po prodaji najpomembnejša 
terapevtska skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2015 zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Sledila 
so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil in presnove. Prodaja novih izdelkov, 
torej tistih, ki smo jih na posameznem trgu začeli tržiti v zadnjih petih letih, je v letu 2015 predstavljala 45,3 % 
prodaje skupine Krka. 

Atoris (atorvastatin) je bil tudi v letu 2015 po prodaji na vodilnem mestu med zdravili na recept. Med desetimi 
vodilnimi so bili še Lorista (losartan), Nolpaza (pantoprazol), Prenessa (perindopril), Enap (enalapril), Emanera 
(esomeprazol), Valsacor (valsartan), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel) in Arylazera (aripiprazol). 
Nekatera zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami. 

Izdelkov brez recepta smo prodali za 107,8 milijona EUR, kar je 9,3 % prodaje skupine Krka. 12-odstotni padec 
prodaje je bil predvsem posledica ekonomskega položaja in manjše kupne moči uporabnikov izdelkov brez 
recepta na trgih v Vzhodni Evropi. Prodaja veterinarskih izdelkov v višini 52,1 milijona EUR je predstavljala 4,5 % 
prodaje skupine Krka, glede na leto 2014 pa se je povečala za 12 %. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je 
povečala za 3 % in je znašala 31,0 milijonov EUR, kar je 2,6 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je dosegla 
2,1 milijona EUR oziroma 0,2 % prodaje skupine Krka. 

Razvoj in raziskave 

V letu 2015 smo registrirali 24 novih izdelkov (19 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 2 veterinarska 
izdelka) v 58 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 560 registracij.  

Za 2 izuma smo vložili patentne prijave, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2014 pa smo vložili 4 mednarodne 
patentne prijave. V Sloveniji smo prijavili 62 blagovnih znamk, vložili smo tudi 47 mednarodnih in 20 nacionalnih 
prijav blagovnih znamk. 

Skupino zdravil za srčno-žilne bolezni smo dopolnili z novimi fiksnimi kombinacijami in monoizdelki.  
Po decentraliziranem evropskem postopku smo registrirali zdravilo Rosmela/Rosudapin/Rosvaden (amlodipin in 
rosuvastatin) v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih.  

Po decentraliziranih evropskih postopkih smo registrirali fiksno kombinacijo Amlodipin/Valsartan Krka v obliki 
filmsko obloženih tablet v petih jakostih. Vsebuje učinkovini z različnim načinom delovanja, ki se uporabljata za 
zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.  

V Ruski federaciji smo registrirali fiksno kombinacijo Tenlisa (amlodipin in lizinopril) v obliki tablet v dveh jakostih. 
Zdravilo vsebuje preizkušeni učinkovini za zniževanje krvnega tlaka iz skupine zaviralcev angiotenzinske 
konvertaze in kalcijevih antagonistov, ki se dopolnjujeta in omogočata učinkovit nadzor krvnega tlaka. 

V Ruski federaciji smo registrirali tudi Atorvastatin-K, ki vsebuje novo obliko atorvastatina kalcija in je na voljo  
v obliki filmsko obloženih tablet v šestih jakostih (10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg in 80 mg). Pri zdravljenju 
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hiperholesterolemije in preprečevanju srčno-žilnih bolezni smo tako omogočili veliko izbiro dnevnih odmerkov  
v eni tableti, s tem pa tudi izbiro najboljšega razmerja med učinkovitostjo in varnostjo.  

Po decentraliziranem postopku smo registrirali Bloxazoc (metoprolol sukcinat) v obliki tablet s podaljšanim 
sproščanjem v štirih jakostih. Učinkovina spada v skupino dobro znanih in uveljavljenih kardioselektivnih 
betablokatorjev in jo uporabljamo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in srčnih bolezni.  

V skupini zdravil za bolezni osrednjega živčevja smo povečali ponudbo antidepresivov in zdravil za Parkinsonovo 
bolezen. Po decentraliziranem postopku smo na evropskem trgu registrirali novo zdravilo Dulsevia (duloksetin)  
v obliki gastrorezistentnih kapsul po 30 mg in 60 mg. Zdravilo iz skupine kombiniranih zaviralcev prevzema 
serotonina in noradrenalina se uporablja za zdravljenje depresije, generalizirane anksiozne motnje in nevropatske 
bolečine pri sladkorni bolezni. 

V skupini zdravil za Parkinsonovo bolezen smo po evropskem decentraliziranem postopku registrirali novo 
zdravilo Ralago/Rasagea (razagilin) v obliki tablet po 1 mg. Razagilin spada v skupino zaviralcev 
monoaminooksidaze B, ki imajo drugačen mehanizem delovanja kot ostali Krkini antiparkinsoniki.  

Po centraliziranem postopku smo registrirali zdravilo Oprymea (pramipeksol) v obliki tablet s podaljšanim 
sproščanjem v dodatnih jakostih po 2,62 mg in 3,15 mg. Zdravilo se jemlje enkrat na dan in se uporablja za 
samostojno ali kombinirano zdravljenje znakov in simptomov Parkinsonove bolezni. 

Dopolnili smo ponudbo antipsihotikov in na evropskem trgu registrirali Kventiax/Quentiax (kvetiapin) v obliki tablet 
s podaljšanim sproščanjem v novi jakosti po 50 mg.  

Po decentraliziranem postopku smo registrirali zdravilo Loxentia (duloksetin) v obliki gastrorezistentnih kapsul po 
20 mg in 40 mg. Duloksetin je kombiniran zaviralec prevzema serotonina in noradrenalina in prvo zdravilo za 
zdravljenje stresne urinske inkontinence pri ženskah.  

Po evropskem decentraliziranem postopku smo registrirali analgetik Doreta (tramadol in paracetamol) v obliki 
tablet s podaljšanim sproščanjem po 75 mg/650 mg. Vsebuje dobro uveljavljeno kombinacijo dveh analgetikov,  
ki delujeta prek različnih receptorjev in zato zagotavljata celovito in dolgotrajnejše delovanje. 

Z registracijo petih novih izdelkov smo dopolnili ponudbo antibiotikov. Po decentraliziranih postopkih v izbranih 
državah Evropske unije in po nacionalnem postopku v Srbiji smo registrirali antibiotik 
Levalox/Levaxela/Levnibiot/Leviaben (levofloksacin) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih in v obliki 
raztopine za infundiranje.  

Po evropskem decentraliziranem postopku smo registrirali cefalosporinski antibiotik Furocef/Ricefan (cefuroksim) 
v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Uporablja se za zdravljenje okužb žrela, sinusov, srednjega 
ušesa, pljuč ali prsnega koša, sečil in kože. 

Po decentraliziranem postopku smo na evropskem trgu registrirali Linezolid Krka v obliki filmsko obloženih tablet 
po 600 mg. Gre za prvo Krkino zdravilo iz skupine oksazolidinonskih antibiotikov.  

Po evropskem decentraliziranem postopku v Evropski uniji in po nacionalnem postopku v Srbiji smo registrirali 
antibiotično kombinacijo Betaklav (amoksicilin in klavulanska kislina) v novi obliki praška za pripravo peroralne 
suspenzije s koncentracijo 400 mg/57 mg, ki je po smernicah zdravilo prve izbire za okužbe dihal. Jemlje se 
dvakrat na dan. Poleg tega smo po evropskem decentraliziranem postopku razširili tudi uporabo zdravila Betaklav 
(amoksicilin in klavulanska kislina) v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. 

Krkino ponudbo onkoloških zdravil smo dopolnili z registracijo novega zdravila Tezalom (temozolomid) v obliki 
kapsul v šestih jakostih v Ruski federaciji.  

Po decentraliziranih postopkih in nacionalnem postopku smo na izbranih trgih Evropske unije registrirali zdravilo 
Gliclada (gliklazid) v obliki tablet s prirejenim sproščanjem v novi jakosti po 90 mg. Nova jakost uveljavljenega 
zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 omogoča prilagajanje odmerjanja z manjšim številom tablet. 

Na evropskih trgih smo povečevali tržne možnosti z registracijo antiepileptika Pragiola (pregabalin) v obliki kapsul 
v osmih jakostih. Po decentraliziranih postopkih smo zdravilo prvi registrirali v izbranih evropskih državah. 
Pragiola je zdravilo izbire za zdravljenje epilepsije in generalizirane anksiozne motnje. 

Po decentraliziranem postopku smo v dvanajstih evropskih državah registrirali Imatinib Krka v obliki filmsko 
obloženih tablet v dveh jakostih. 
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V Ruski federaciji smo poleg novih zdravil Tenlisa (amlodipin in lizinopril), Atorvastatin-K in Tezalom 
(temozolomid) registrirali še zdravila Pregabia (pregabalin), Elicea Q-Tab (escitalopram), Telmista (telmisartan) in 
Nolpaza v obliki praška za pripravo raztopine za injiciranje. Dodatno smo registrirali fiksne kombinacije za srčno-
žilne bolezni Co-Dalneva (perindopril, indapamid in amlodipin), Niperten Combi (amlodipin in bisoprolol fumarat) 
in Firmasta H 150/Firmasta H 300/Firmasta HD 300 (irbesartan in hidroklorotiazid). 

V drugih vzhodnoevropskih državah smo na novo registrirali ključna Krkina zdravila Emanera (esomeprazol), 
Roxera (rosuvastatin), Moloxin (moksifloksacin), Oprymea (pramipeksol), Nolpaza (pantoprazol) v obliki praška 
za pripravo raztopine za injiciranje, Atoris (atorvastatin), Bravadin (ivabradin), Dilaxa (celekoksib), Vizarsin 
(sildenafil), Sobycor (bisoprolol), Gliclada (gliklazid), Azibiot (azitromicin) in Maruxa (memantin). 

V različnih vzhodnoevropskih državah smo registrirali še onkološki zdravili Lortanda (letrozol) in Tolnexa 
(docetaksel) ter fiksne kombinacije Co-Amlessa (perindopril, indapamid in amlodipin), Atordapin (atorvastatin in 
amlodipin), Amlessa (perindopril in amlodipin), Sobycombi (bisoprolol in amlodipin), 
Valsacor H 80/Valsacor H 160/Valsacor HD 160 (valsartan in hidroklorotiazid), Vamloset/Valodip (amlodipin in 
valsartan), Co-Prenessa (perindopril in indapamid) ter enalapril maleat in njegove kombinacije s 
hidroklorotiazidom Enap L Combi/Elyrno (lerkanidipin in enalapril). 

Na trgih jugovzhodne Evrope smo registrirali ključna zdravila z različnih indikacijskih področij. Na novo smo 
registrirali antibiotike Moloxin (moksifloksacin) v obliki filmsko obloženih tablet in v obliki raztopine za injiciranje, 
Fromilid (klaritromicin) v obliki filmsko obloženih tablet po 500 mg, Azibiot (azitromicin) v obliki filmsko obloženih 
tablet po 250 mg in Betaklav (amoksicilin in klavulanska kislina) v obliki filmsko obloženih tablet po 
875 mg/125 mg. 

Širili smo trge za antipsihotika Aryzalera (aripiprazol) in Kventiax (kvetiapin) v treh jakostih po 150 mg, 200 mg in 
300 mg, antiparkinsonik Oprymea (pramipeksol) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem, antidiabetik 
Gliclada SR (gliklazid), zdravilo za želodčne težave Nolpaza (pantoprazol) v obliki filmsko obloženih tablet in 
praška za pripravo raztopine za infundiranje ter citostatika Escepran (eksemestan) in Ecansya (kapecitabin). Na 
različnih trgih jugovzhodne Evrope smo registrirali tudi monoizdelke ter dvojne in trojne kombinacije za 
zdravljenje srčno-žilnih bolezni, in sicer zdravila Tolura (telmisartan), Sobycor (bisoprolol), Lizinopril Krka, 
Atordapin (amlodipin in atorvastatin), Tenloris (losartan in amlodipin), Ifirmacombi (irbesartan in hidroklorotiazid), 
Elernap (lerkanidipin in enalapril), Valsacor H 80/Valsacor H 160/Valsacor HD 160 (valsartan in hidroklorotiazid), 
Sobycombi (bisoprolol in amlodipin), Amlessa (perindopril in amlodipin) in Amlewel (perindopril, indapamid in 
amlodipin). 

Na čezmorskih trgih smo v različnih državah registrirali ključne blagovne znamke, in sicer zdravila Tolucombi 
(telmisartan in hidroklorotiazid), Tolura (telmisartan), Roswera (rosuvastatin), Zyllt (klopidogrel), Tenox 
(amlodipin), Vasilip (simvastatin), Nolicin (norfloksacin), Ciprinol (ciprofloksacin), Lanzul (lanzoprazol), Vizarsin 
(sildenafil) in Naklofen Duo (diklofenak). 

Po evropskem decentraliziranem postopku v izbranih evropskih državah ter po nacionalnih postopkih v Ruski 
federaciji, Srbiji, Makedoniji ter Bosni in Hercegovini smo registrirali Septabene/Septolete total (cetilpiridinijev 
klorid in benzidaminijev klorid) v obliki pastil in v obliki pršila, ki delujejo protivnetno, protibolečinsko in 
antiseptično. S tem smo dopolnili ponudbo izdelkov za zdravljenje vnetja in bolečin v ustih in žrelu. Za pastile smo 
razvili novo tehnologijo priprave trdih pastil in v proizvodnji uvedli novo tehnološko linijo za kontinuirano 
proizvodnjo. Učinkovitost in varnost izdelka smo potrdili z lastno mednarodno klinično raziskavo. 

V vzhodni Evropi smo širili trge za nekatere ključne izdelke za zdravljenje prehlada in gripe. Septoaqua nosno 
pršilo za odrasle in Septoaqua nosno pršilo za otroke smo registrirali v Bolgariji, Belorusiji, Kirgizistanu, Armeniji, 
Uzbekistanu in Turkmenistanu. Septanazal nosno pršilo za odrasle in Septanazal nosno pršilo za otroke smo 
registrirali v Armeniji, Kirgizistanu, Gruziji, Turkmenistanu, Tadžikistanu in Albaniji. Septolete plus v obliki 
oralnega pršila smo registrirali v Tadžikistanu, blagovno znamko Daleron pa smo dopolnili v Azerbajdžanu. 

Zdravilo za zdravljenje bolezni prebavil Ulcavis/Ulcamed (bizmutov subcitrat) v obliki filmsko obloženih tablet smo 
po nacionalnem postopku v Ruski federaciji registrirali kot izdelek brez recepta, po decentraliziranem evropskem 
postopku v Evropski uniji pa kot zdravilo na recept.  

Med zeliščnimi izdelki smo Bilobil v obliki kapsul po 120 mg registrirali na Češkem, v Albaniji, Azerbajdžanu in 
Kirgizistanu. Sirup Herbion islandski lišaj smo registrirali v Gruziji, Moldaviji, Turkmenistanu, Tadžikistanu, 
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Kazahstanu, Kirgizistanu, Bolgariji in Grčiji, Herbion bršljanov sirup pa v Tadžikistanu in Azerbajdžanu. 
Panzynorm 10000 v obliki kapsul smo registrirali v Litvi in Estoniji. 

Po decentraliziranem postopku v 21 evropskih državah in po nacionalnem postopku v Ruski federaciji in Ukrajini 
smo registrirali nov izdelek Ataxxa (imidakloprid in permetrin) v obliki raztopine za kožni nanos v štirih jakostih,  
ki se uporablja pri psih. 

Po evropskem decentraliziranem postopku v 19 evropskih državah in po nacionalnem postopku v Ruski federaciji 
smo registrirali nov izdelek za rejne živali Amatib (amoksicilin) v obliki peroralnega praška za prašiče in piščance. 
Namenjen je zdravljenju okužb dihal, prebavil, možganskih ovojnic, sklepov in sekundarnih okužb pri prašičih ter 
okužb dihal in prebavil pri piščancih. Izdelek je dobro topen, zato ga za zdravljenje celotne črede dajemo s pitno 
vodo, pri prašičih pa tudi individualno s krmo. 

Po decentraliziranem postopku smo v 27 evropskih državah, po nacionalnem postopku pa v Ukrajini in 
Makedoniji registrirali Milprazon/Milquantel/Milbactor (milbemicin oksim in prazikvantel) v obliki filmsko obloženih 
tablet z okusom za majhne mačke in mladiče. Spada med najsodobnejša zdravila za odpravljanje invazij  
z notranjimi zajedavci pri mačkah.  

Širili smo trge za izdelke za ljubiteljske živali. Po decentraliziranem postopku smo registrirali Dehinel Plus Flavour 
in Dehinel Plus XL v obliki tablet za zatiranje invazij z notranjimi zajedavci pri psih. V Srbiji smo na novo 
registrirali Fypryst Combo (fipronil in S-metopren) v obliki raztopine za kožni nanos v petih jakostih, ki se 
uporablja za preprečevanje in zdravljenje invazij s klopi, bolhami in ušmi pri psih, mačkah in dihurjih. V Srbiji, 
Makedoniji in Ukrajini smo širili tržne možnosti za Milprazon (milbemicin in prazikvantel) v obliki tablet v dveh 
jakostih za odpravljanje invazij z notranjimi zajedavci pri psih. V Bosni in Hercegovini smo registrirali Rycarfo 
(karprofen) v obliki raztopine za injiciranje za pse in mačke ter v obliki tablet z okusom za pse v treh jakostih. 
Izdelka se uporabljata za lajšanje bolečin pri psih in mačkah. Na Hrvaškem smo registrirali Marfloxin 
(marbofloksacin) v obliki raztopine za injiciranje za zdravljenje okuženih ran in abscesov ter okužb sečil pri psih in 
mačkah, pri Toltaroxu (toltrazuril) v obliki peroralne suspenzije za preprečevanje okužb s kokcidijami pa smo 
razširili uporabo na novo živalsko vrsto, in sicer na ovce. 

Med zdravili za rejne živali smo v Bosni in Hercegovini registrirali Flimabend (flubendazol) v obliki peroralne 
suspenzije, ki se uporablja za zdravljenje notranjih zajedavcev pri perutnini in prašičih, ter Marfloxin 
(marbofloksacin) v obliki raztopine za injiciranje s koncentracijo 100 mg/ml, ki se uporablja za zdravljenje okužb 
dihal pri govedu in prašičih. V Kazahstanu smo registrirali Egocin 155 v obliki peroralnega praška za zdravljenje 
okužb dihal in prebavil pri prašičih in teletih. 

Vlaganja in naložbe  

V skupini Krka smo v letu 2015 za naložbe namenili 95,9 milijona EUR, od tega 69,6 milijona EUR v obvladujoči 
družbi in 26,3 milijona EUR v odvisnih družbah. Skupni znesek, ki vključuje tudi prevzete obveznosti za naložbe 
po že sklenjenih pogodbah, je 158,5 milijona EUR. Vlagali smo predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih 
in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.  

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu smo končali gradnjo obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil 
Notol 2. Naložba v vrednosti 200 milijonov EUR zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno 
integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujemo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in 
končnih izdelkov. Njegova prednost je visoka stopnja avtomatizacije in računalniške podpore s poudarkom na 
računalniško vodeni proizvodnji in avtomatiziranem računalniško vodenem sistemu pretoka materialov. Gradnja 
štirih zgradb, ki imajo skupno površino 55.000 m2 in so z mostovi povezane z obratom za proizvodnjo trdnih oblik 
Notol in Skladiščem končnih izdelkov, se je začela junija 2012 in je trajala dobri dve leti in pol. Poskusna 
proizvodnja v obratu se je začela v začetku leta 2015. Opremljanje obrata poteka postopno, odvisno od potreb 
trga in rasti fizičnega obsega proizvodnje. Ob zagonu Notola 2 smo zagotovili približno tretjinsko tehnološko 
opremljenost. Postopno bomo dodajali nove proizvodne linije in zmogljivost obrata tako povečevali do končne, to 
je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Obrat smo uradno odprli v začetku novembra 2015. 

V Krškem smo v dveh letih končali nov kompleks za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, s katerim smo povečali 
proizvodne zmogljivosti. Naložba je vredna 85 milijonov EUR in zagotavlja zmogljivosti za obvladovanje 
celotnega procesa od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Obrat Sinteza 1 smo začeli graditi julija 
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2012. Že dve leti kasneje je proizvodnja stekla v prvem modulu, poleti 2015 pa še v drugem. Proizvodnja zdaj 
poteka na vseh linijah. Obrat zagotavlja fleksibilnost proizvodnje, saj je prehod na proizvodnjo novih izdelkov 
možen v razmeroma kratkem času. Omogoča maloserijsko proizvodnjo, pogojno pa tudi proizvodnjo velikih serij 
učinkovin in intermediatov. Obrat s 5529 m2 površine smo uradno odprli v začetku oktobra 2015. 

V Ljutomeru smo končali naložbo v nov obrat za proizvodnjo nove generacije pastil, vredno 11,5 milijona EUR. 
Objekt s skupno površino 3943 m2 je bil zgrajen konec februarja 2015. Maja smo opravili tehnični pregled in 
prevzeli proizvodno linijo za izdelavo pastil, izdelanih s t. i. bonbonsko (hard candy) tehnologijo, z zmogljivostjo 
od 400 do 600 kg/h. Junija smo začeli poskusno proizvodnjo, po odobritvi Javne agencije Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke konec avgusta pa tudi redno proizvodnjo. 

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je gradnja 
Razvojno-kontrolnega centra (RKC) 4 v proizvodnem kompleksu v Ločni. Objekt bo stal v neposredni bližini 
ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Pripravljalna dela za gradnjo  
54 milijonov EUR vrednega razvojno-kontrolnega centra so stekla konec junija 2015. Gradnja objekta s skupno 
površino 18.000 m² bo trajala dve leti. 

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi smo 
zgradili novo tovarno in logistični center, v letu 2015 pa smo začeli z vgradnjo dodatne tehnološke in logistične 
opreme. S tem bomo zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki bo znašala 
1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Z vgradnjo preostale logistične opreme bomo dosegli polno zmogljivost 
skladišča in logističnega sistema. Vrednost celotne dodatne opreme je ocenjena na 30 milijonov EUR. 

V distribucijsko-proizvodnem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bomo zaradi širitve proizvodnega programa 
preuredili skladiščno-distribucijski del obrata ter tako pridobili nove laboratorijske in proizvodne zmogljivosti za 
proizvodnjo trdnih oblik zdravil. Izdelana je dokumentacija za izvedbo del in naročena glavna tehnološka oprema 
z daljšim dobavnim rokom. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo med novoletnimi prazniki začeli izvedbena 
dela. Zagon proizvodnje na novi tehnološki opremi načrtujemo v prvem četrtletju 2017. Naložba je ocenjena na 
31 milijonov EUR. 

Zaposleni 

Konec leta 2015 je bilo v skupini Krka 10.564 zaposlenih, od tega 4907 (46,5 %) v Sloveniji in 5657 (53,5 %)  
v tujini.  

Število zaposlenih v skupini Krka se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 65 (1 %). V tujini se je število 
zaposlenih povečalo za 45, v Sloveniji pa za 20.  

Delež zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo v skupini Krka predstavlja 55 %, to je 5792 zaposlenih.  
Med njimi je 152 doktorjev znanosti ter 349 magistrov znanosti in specialistov. 

Delnica in delničarji 

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2015 znašal 65,20 EUR, kar je 9 % več 
kot konec leta 2014, ko je znašal 59,60 EUR. V istem obdobju se je vrednost indeksa blue-chip Ljubljanske borze 
(SBITOP) zmanjšala za 11 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec minulega leta dosegla vrednost  
2,14 milijarde EUR.  

Krkina delnica je najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. V letu 2015 je povprečni promet s Krkino 
delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,5 milijona EUR na dan. Obseg trgovanja na Varšavski borzi, kjer Krkine 
delnice kotirajo od aprila 2012, je bil večji v drugi polovici leta, vendar pa je bil v povprečju ves čas manjši kot na 
Ljubljanski borzi.  

V letu 2015 je družba Krka na organiziranem trgu pridobila 152.998 lastnih delnic v skupni vrednosti 9.378.878 
EUR in je 31. 12. 2015 imela 326.277 lastnih delnic. Konec leta 2015 je imela 58.765 delničarjev. 

V letu 2015 smo v obliki dividend izplačali 49 % konsolidiranega dobička večinskih lastnikov, ustvarjenega v letu 
2014, rast bruto dividende na delnico pa je znašala 19 %. V skladu z usmeritvami petletne strategije, sprejete 
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konec leta 2015, bodo v tem obdobju vodili politiko povečevanja dividend tako, da bodo za dividende namenili do 
50 % konsolidiranega dobička večinskih lastnikov, ustvarjenega v predhodnem letu, pri čemer bodo upoštevali 
tudi finančne potrebe skupine Krka za vlaganja in prevzeme. 

Načrti za leto 2016 

V skupini Krka za leto 2016 načrtujemo prodajo v višini 1,210 milijarde EUR, dobiček pa v višini 160 milijonov 
EUR. 

Predvidena vrednost naložb je 162 milijonov EUR, namenjene pa bodo predvsem povečanju in posodobitvi 
proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture. Za leto 2016 načrtujemo povečanje števila 
zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za dobre 4 %. 

Načrt poslovanja za leto 2016 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje od 2016 do 2020 in je bil 
pripravljen oktobra 2015. Pripravljen je bil ob upoštevanju določenih predpostavk, kot so cenovni nivoji, tečaji tujih 
valut, razmere na posameznih trgih ipd., ki so veljale v času priprave plana. V primeru, da bodo dejanski pogoji 
poslovanja v letu 2016 pomembneje odstopali od upoštevanih predpostavk, lahko tudi dejanski izidi poslovanja 
odstopajo od načrtovanih.  

Dogodki po zaključku obračunskega obdobja 

Od 1. januarja 2016 ima družba Krka, d. d., Novo mesto novo upravo, ki ima mandat do 31. decembra 2021.  
V njej so poleg predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča ter delavske direktorice Milene 
Kastelic še dr. Aleš Rotar, dr. Vinko Zupančič in David Bratož. 

Od začetka leta 2016 do 4. februarja 2016 (pred zaprtim obdobjem do objave letnega poročila) smo pridobili 
29.900 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.838.131 EUR. Stanje lastnih delnic je 356.177 (1,086 % vseh delnic). 

Krka je 25. februarja 2016 obvestila javnost, da je Krkina odvisna družba Krka Sverige AB iz Stockholma  
(v nadaljevanju Krka Sverige) prejela sodbo Trgovskega sodišča v Kopenhagnu v tožbi, ki sta jo zoper Krko 
Sverige vložili družbi AstraZeneca na Švedskem in AstraZeneca na Danskem (v nadaljevanju AstraZeneca) 
zaradi domnevne kršitve patenta EP 1 020 461 na Danskem.  

Patent EP 1 020 461 ščiti učinkovino esomeprazol z visoko optično čistostjo, zaradi česar naj bi zdravilo, ki 
vsebuje to učinkovino, imelo boljše farmakološke učinke. Učinkovina esomeprazol kot taka patentno ni zaščitena. 
Zdravilo, ki ga trži Krka Sverige na Danskem, ne vsebuje učinkovine esomeprazol z visoko optično čistostjo. Ne 
glede na to dejstvo, je Trgovsko sodišče v Kopenhagnu odločilo, da naj bi Krka Sverige s prodajo svojega izdelka 
na Danskem kršila patent AstraZenece zato, ker naj bi se med postopkom proizvodnje učinkovine esomeprazol, 
ki jo proizvaja Krka, v reakcijski zmesi v nekem trenutku pojavili kristali esomeprazola visoke optične čistosti.  

Trgovsko sodišče v Kopenhagnu je zato mnenja, da je Krka Sverige s tako kršitvijo AstraZeneci na Danskem 
povzročila škodo v višini 50 milijonov DKK (6,7 milijona EUR). Prvostopenjska odločba Trgovskega sodišča v 
Kopenhagnu ni pravnomočna, zato Krka Sverige odškodnine do pravnomočnosti odločbe ne bo plačala. Krka 
Sverige bo zoper odločbo vložila pritožbo, ker meni, da je sodišče odločilo v nasprotju z interpretacijo patenta, ki 
ga je podal Evropski patentni urad ter v nasprotju z uveljavljano sodno prakso v Evropski uniji pri odločanju o 
tovrstnih patentih (poznanih kot »Swiss type claims«).  

Krka je obvestili o sporu glede esomeprazola na Danskem objavila 15. januarja 2010 in 11. aprila 2013. 

 

 

Novo mesto, marec 2016        Krka, d. d., Novo mesto 

           Uprava 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine Krka 

   
v tisoč EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014 

Sredstva     

Nepremičnine, naprave in oprema 826.192 846.478 

Neopredmetena sredstva 116.940 120.325 

Dana posojila 7.696 6.944 

Finančne naložbe 7.580 7.388 

Odložene terjatve za davek 27.949 27.521 

Druga nekratkoročna sredstva 241 174 

Nekratkoročna sredstva skupaj 986.598 1.008.830 

Sredstva, namenjena prodaji 41 41 

Zaloge 272.878 246.260 

Terjatve do kupcev  433.133 467.841 

Druge terjatve 31.540 47.436 

Dana posojila 37.380 1.177 

Finančne naložbe 11.808 575 

Denar in denarni ustrezniki 35.826 23.585 

Kratkoročna sredstva skupaj 822.606 786.915 

Sredstva skupaj 1.809.204 1.795.745 

      

Kapital     

Osnovni kapital 54.732 54.732 

Lastne delnice –20.071 –10.677 

Rezerve 73.386 77.291 

Zadržani dobički 1.296.689 1.229.245 

Kapital, pripisan lastnikom kapitala v obvladujoči družbi, skupaj 1.404.736 1.350.591 

Neobvladujoči deleži v okviru kapitala 1.248 1.308 

Kapital skupaj 1.405.984 1.351.899 

Obveznosti     

Rezervacije 84.865 97.466 

Odloženi prihodki 13.381 14.905 

Odložene obveznosti za davek 12.736 13.050 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 110.982 125.421 

Poslovne obveznosti 103.871 115.051 

Posojila 0 38.019 

Obveznosti za davek iz dobička 8.030 1.332 

Druge kratkoročne obveznosti 180.337 164.023 

Kratkoročne obveznosti skupaj 292.238 318.425 

Obveznosti skupaj 403.220 443.846 

Kapital in obveznosti skupaj 1.809.204 1.795.745 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka 

   
v tisoč EUR 2015 2014 

Prihodki od prodaje 1.164.607 1.191.614 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov -489.648 -470.149 

Bruto dobiček 674.959 721.465 

Drugi poslovni prihodki 26.576 70.731 

Stroški prodajanja -310.568 -334.762 

Stroški razvijanja -115.393 -108.370 

Stroški splošnih dejavnosti -76.140 -72.111 

Dobiček iz poslovanja 199.434 276.953 

Finančni prihodki 25.561 1.486 

Finančni odhodki -44.283 -103.126 

Neto finančni izid -18.722 -101.640 

Dobiček pred davkom 180.712 175.313 

Davek iz dobička -22.527 -9.152 

Čisti dobiček 158.185 166.161 

Od tega:     

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 158.245 166.221 

– neobvladujoči deleži -60 -60 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR) 4,86 5,07 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR) 4,86 5,07 
    

Nerevidirani konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa skupine Krka 

   
v tisoč EUR 2015 2014 

Čisti dobiček 158.185 166.161 

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

    

Prevedbena rezerva –9.826 –50.003 

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, na razpolago za prodajo 192 2.368 

Vpliv odloženih davkov –33 –402 
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje prepoznani v 
izkazu poslovnega izida 

–9.667 –48.037 

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

    

Preračun pozaposlitvenih zaslužkov –3.947 –17.752 

Vpliv odloženih davkov 315 2.922 
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo prepoznani v 
izkazu poslovnega izida 

–3.632 –14.830 

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) –13.299 –62.867 

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) 144.886 103.294 

Od tega:     

– lastniki kapitala obvladujoče družbe 144.946 103.354 

– neobvladujoči deleži –60 –60 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka za leto 2015 

   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 
Preneseni 

dobiček 
Dobiček v 

letu 

Kapital, 
pripisan 

lastnikom 
kapitala v 

obvladujoči 
družbi, 
skupaj 

Neobvladujoči 
deleži v okviru 

kapitala 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2015 54.732 -10.677 10.677 105.897 14.990 30.000 -8.981 -75.292 1.001.636 79.528 148.081 1.350.591 1.308 1.351.899 

Vnos čistega dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.245 158.245 -60 158.185 
Drugi vseobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 -3.473 -9.826 0 0 0 -13.299 0 -13.299 

Vsobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 -3.473 -9.826 0 0 158.245 144.946 -60 144.886 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu 

                            

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

0 0 0 0 0 0 0 0 50.040 -50.040 0 0 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij 
v preneseni dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.081 -148.081 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 -9.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.394 0 -9.394 
Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice 

0 0 9.394 0 0 0 0 0 0 0 -9.394 0 0 0 

Izplačilo dividend in udeležb  
v dobičku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.407 0 -81.407 0 -81.407 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu, skupaj 

0 -9.394 9.394 0 0 0 0 0 50.040 16.634 -157.475 -90.801 0 -90.801 

Stanje 31. 12. 2015 54.732 -20.071 20.071 105.897 14.990 30.000 -12.454 -85.118 1.051.676 96.162 148.851 1.404.736 1.248 1.405.984 
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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 
Preneseni 

dobiček 
Dobiček v 

letu 

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 -25.289 943.393 78.518 125.119 1.331.243 1.368 1.332.611 

Vnos čistega dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.221 166.221 -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 

Vsobsegajoči donosi  
v letu skupaj (po davku) 

0 0 0 0 0 0 -12.864 -50.003 0 0 166.221 103.354 -60 103.294 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu 

                          

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

0 0 0 0 0 0 0 0 58.243 -55.243 -3.000 0 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij  
v preneseni dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.119 -125.119 0 0 0 

Nakup lastnih delnic 0 -15.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.140 0 -15.140 
Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice 

0 0 15.140 0 0 0 0 0 0 0 -15.140 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 

Izplačilo dividend in udeležb  
v dobičku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.866 0 -68.866 0 -68.866 

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu, skupaj 

-4.394 58.695 -58.695 4.394 0 0 0 0 58.243 1.010 -143.259 -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 1.001.636 79.528 148.081 1.350.591 1.308 1.351.899 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Krka 

   
v tisoč EUR 2015 2014 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Čisti dobiček 158.185 166.161 
Prilagoditve za: 116.835 109.208 
– amortizacijo  107.308 97.582 
– tečajne razlike 1.364 187 
– prihodke od naložbenja –26.087 -2.236 
– odhodke od naložbenja  9.392 1.468 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 2.331 3.055 
– davek iz dobička  22.527 9.152 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 275.020 275.369 
Sprememba stanja poslovnih terjatev 31.250 –35.939 
Sprememba stanja zalog –26.618 –10.440 
Sprememba stanja poslovnih dolgov 476 –2.958 
Sprememba stanja rezervacij –18.226 –25.854 
Sprememba stanja odloženih prihodkov –1.524 2.100 
Sprememba stanja drugih kratkoročnih obveznosti 16.114 3.692 
Plačani davek iz dobička 1.449 –35.100 
Čisti denarni tok iz poslovanja 277.941 170.870 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 878 1.585 
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb 24 3 
Prejete dividende  1.288 22 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 3.193 876 
Pridobitev neopredmetenih sredstev –5.807 –12.911 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme –103.053 –174.028 
Dana nekratkoročna posojila –2.092 –2.093 
Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 1.086 1.087 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –99 –103 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 35 109 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb –35.575 19.237 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  –6.919 0 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 11.638 0 
Čisti denarni tok iz naložbenja –135.403 –166.216 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti –672 –364 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil –38.000 38.000 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –81.207 –68.718 
Odkup lastnih delnic –9.394 –15.140 
Čisti denarni tok iz financiranja –129.273 –46.222 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 13.265 –41.568 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 23.585 67.275 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike 

–1.024 –2.122 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 35.826 23.585 
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Nerevidirani izkaz finančnega položaja družbe Krka 

   
v tisoč EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014 

Sredstva   

Nepremičnine, naprave in oprema 610.067 623.622 

Neopredmetena sredstva 31.557 33.120 

Naložbe v odvisne družbe 302.114 299.119 

Poslovne terjatve do odvisnih družb 10.704 14.091 

Dana posojila 26.300 27.588 

Finančne naložbe 7.578 7.386 

Odložene terjatve za davek 11.567 10.833 

Druga nekratkoročna sredstva 88 91 

Nekratkoročna sredstva skupaj 999.975 1.015.850 

Sredstva, namenjena prodaji 41 41 

Zaloge 230.568 201.081 

Terjatve do kupcev  402.189 460.652 

Druge terjatve 16.602 34.333 

Dana posojila 75.907 47.752 

Finančne naložbe 11.808 575 

Denar in denarni ustrezniki 24.622 8.203 

Kratkoročna sredstva skupaj 761.737 752.637 

Skupaj sredstva 1.761.712 1.768.487 

    

Kapital   

Osnovni kapital 54.732 54.732 

Lastne delnice –20.071 –10.677 

Rezerve 159.964 154.133 

Zadržani dobički 1.238.586 1.183.125 

Kapital skupaj 1.433.211 1.381.313 

Obveznosti     

Posojila 0 2.000 

Rezervacije 73.585 86.628 

Odloženi prihodki 3.168 3.834 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 76.753 92.462 

Poslovne obveznosti 132.065 139.960 

Posojila 66.244 102.020 

Obveznosti za davek iz dobička 7.509 0 

Druge kratkoročne obveznosti 45.930 52.732 

Kratkoročne obveznosti skupaj 251.748 294.712 

Obveznosti skupaj 328.501 387.174 

Kapital in obveznosti skupaj 1.761.712 1.768.487 
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Krka 

   
v tisoč EUR 2015 2014 

Prihodki od prodaje 1.086.526 1.134.169 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov –485.810 –462.674 

Bruto dobiček 600.716 671.495 

Drugi poslovni prihodki 23.409 64.605 

Stroški prodajanja –276.802 –308.425 

Stroški razvijanja –120.840 –112.646 

Stroški splošnih dejavnosti –60.321 –57.862 

Dobiček iz poslovanja 166.162 257.167 

Finančni prihodki 36.735 9.178 

Finančni odhodki –43.524 –112.313 

Neto finančni izid –6.789 –103.135 

Dobiček pred davkom 159.373 154.032 

Davek iz dobička –13.111 –9.647 

Čisti dobiček 146.262 144.385 

Osnovni dobiček na delnico (v EUR) 4,49 4,41 

Popravljeni dobiček na delnico (v EUR) 4,49 4,41 
    

 
 
 

Nerevidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe Krka 

   
v tisoč EUR 2015 2014 

Čisti dobiček 146.262 144.385 

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 

192 2.368 

Vpliv odloženih davkov –33 –402 
Drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani  
v izkazu poslovnega izida, skupaj 

159 1.966 

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

    

Preračun pozaposlitvenih zaslužkov –4.068 –15.997 

Vpliv odloženih davkov 346 2.719 
Drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani  
v izkazu poslovnega izida, skupaj 

–3.722 –13.278 

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku) –3.563 –11.312 

Celotni vseobsegajoči donosi v letu (po davku) 142.699 133.073 
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Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka za leto 2015 

   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 
Preneseni 

dobiček 
Dobiček  

v letu 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2015 54.732 –10.677 10.677 105.897 14.990 30.000 –7.431 1.001.636 55.244 126.245 1.381.313 

Vnos čistega dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.262 146.262 
Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj 
(po davku) 

0 0 0 0 0 0 –3.563 0 0 0 –3.563 

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj  
(po davku) 

0 0 0 0 0 0 –3.563 0 0 146.262 142.699 

Transakcije z lastniki,  
evidentirane v kapitalu 

           

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

0 0 0 0 0 0 0 50.040 –50.040 0 0 

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 126.245 –126.245 0 

Nakup lastnih delnic 0 –9.394 0 0 0 0 0 0 0 0 –9.394 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 9.394 0 0 0 0 0 0 –9.394 0 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 –81.407 0 –81.407 
Transakcije z lastniki,  
evidentirane v kapitalu, skupaj 

0 –9.394 9.394 0 0 0 0 50.040 –5.202 –135.639 –90.801 

Stanje 31. 12. 2015 54.732 –20.071 20.071 105.897 14.990 30.000 –10.994 1.051.676 50.042 136.868 1.433.211 
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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 
Preneseni 

dobiček 
Dobiček v 

letu 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2014 59.126 –69.372 69.372 101.503 14.990 30.000 3.881 943.393 62.396 116.957 1.332.246 

Vnos čistega dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.385 144.385 
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 0 144.385 133.073 

Transakcije z lastniki,  
evidentirane v kapitalu 

           

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

0 0 0 0 0 0 0 58.243 –55.243 –3.000 0 

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček 

0 0 0 0 0 0 0 0 116.957 –116.957 0 

Nakup lastnih delnic 0 –15.140 0 0 0 0 0 0 0 0 –15.140 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 15.140 0 0 0 0 0 0 –15.140 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 

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 –68.866 0 –68.866 
Transakcije z lastniki,  
evidentirane v kapitalu, skupaj 

–4.394 58.695 –58.695 4.394 0 0 0 58.243 –7.152 –135.097 –84.006 

Stanje 31. 12. 2014 54.732 –10.677 10.677 105.897 14.990 30.000 –7.431 1.001.636 55.244 126.245 1.381.313 
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Nerevidirani izkaz denarnih tokov družbe Krka 

   
v tisoč EUR 2015 2014 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Čisti dobiček 146.262 144.385 
Prilagoditve za: 73.981 97.456 
– amortizacijo  82.836 72.050 
– tečajne razlike 2.964 11.821 
– prihodke od naložbenja –36.887 –9.519 
– odhodke od naložbenja  8.733 9.751 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 3.224 3.706 
– davek iz dobička  13.111 9.647 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 220.243 241.841 
Sprememba stanja poslovnih terjatev 60.785 –35.928 
Sprememba stanja zalog –29.487 –10.113 
Sprememba stanja poslovnih dolgov 3.106 7.257 
Sprememba stanja rezervacij –18.789 –26.150 
Sprememba stanja odloženih prihodkov –666 1.520 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti –6.744 3.305 
Plačani davek iz dobička 11.488 –25.329 
Čisti denarni tok iz poslovanja 239.936 156.403 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 1.755 3.237 
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb 24 3 
Prejete dividende  1.288 22 
Prejeti dobički 10.399 5.993 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 1.627 509 
Pridobitev neopredmetenih sredstev –5.252 –10.927 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme –75.393 –139.764 
Nakup odvisnih družb in deleža manjšinskih lastnikov brez pridobljenih 
finančnih sredstev 

–3.537 –19.973 

Vračila naknadnih vplačil v odvisne družbe 285 185 
Dana nekratkoročna posojila –9.449 –10.015 
Prejeta odplačila danih nekratkoročnih posojil 9.320 3.014 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb –29 –79 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 35 101 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil –28.469 25.631 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  –6.919 0 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 11.638 0 
Čisti denarni tok iz naložbenja –92.677 –142.063 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti –1.367 –1.360 
Izdatki za odplačila prejetih nekratkoročnih posojil –1.500 0 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil –36.455 31.801 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku –81.208 –68.718 
Odkup lastnih delnic –9.394 –15.140 
Čisti denarni tok iz financiranja –129.924 –53.417 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 17.335 –39.077 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 8.203 49.417 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike 

–916 –2.137 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 24.622 8.203 
   
 


