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Viπina nam omogoËa, da vidimo dlje kot drugi.

Uvod

Kako visoko bomo zrasli, je odvisno
od trdnosti korenin, iz katerih izviramo.
Strahu pred viπino ne poznamo.
Gradimo na bogati tradiciji in se vzpenjamo
proti vrhu, kjer se odpirajo neomejene moænosti
za nadaljnje podvige.
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Doseæki skupine Krka
Prihodki od prodaje in dobiËek iz poslovanja z
amortizacijo (EBITDA)
900

668,0

v milijonih EUR
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554,1

DobiËek iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) je
zrasel za 21 %, deleæ v prodaji pa se je zviπal za 1 od
stotno toËko.
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V letu 2007 je prodaja zrasla za 17 %, zlasti zaradi
hitre rasti v regijah Zahodna Evropa in Ëezmorska
træiπËa ter Srednja Evropa in Jugovzhodna Evropa.
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Donosnost sredstev in donosnost lastniπkega kapi
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V letu 2007 je Ëisti dobiËek skupine Krka zrasel za
19 %, træna kapitalizacija pa se je poveËala za 58 %.
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* RaËunovodski izkazi za leto 2003 so bili pripravljeni v skladu s Sloven
skimi raËunovodskimi standardi.
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Pomembnejπi podatki o poslovanju skupine Krka
2007

2006

2005

2004

2003

»isti prihodki od prodaje

780.918

667.955

554.137

472.660

408.757

EBIT

182.933

150.495

119.057

74.872

61.008

EBITDA

239.880

198.199

164.849

118.039

101.474

»isti dobiËek

132.853

112.086

97.335

65.324

44.627

DolgoroËna sredstva

749.707

574.846

502.786

446.032

398.059

KratkoroËna sredstva

371.711

304.282

285.480

202.980

220.259

Kapital

680.913

570.905

479.585

405.125

403.998

DolgoroËne obveznosti

253.773

163.941

151.804

156.301

81.686

KratkoroËne obveznosti

186.732

144.282

156.877

87.585

132.634

59.071

52.650

40.120

34.679

30.960

112.977

107.200

89.537

87.907

91.402

v tisoËih EUR

Izdatki za razvoj in raziskave
Naloæbe

KAZALNIKI

2007

2006

2005

2004

2003

»isti dobiËek v prihodkih od prodaje

17,0 %

16,8 %

17,6 %

13,8 %

10,9 %

Deleæ EBIT v prihodkih od prodaje

23,4 %

22,5 %

21,5 %

15,8 %

14,9 %

Deleæ EBITDA v prihodkih od prodaje

30,7 %

29,7 %

29,7 %

25,0 %

24,8 %

1

Donosnost kapitala (ROE)

21,2 %

21,3 %

22,0 %

17,4 %

11,4 %

Donosnost sredstev (ROA)2

13,3 %

13,4 %

13,5 %

10,5 %

7,7 %

Obveznosti/kapital

0,647

0,540

0,644

0,602

0,530

Deleæ izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje

7,6 %

7,9 %

7,2 %

7,3 %

7,6 %

©TEVILO ZAPOSLENIH

2007

2006

2005

2004

2003

Konec leta

6777

5759

5224

4781

4522

PovpreËje

6209

5494

5030

4678

4424

PODATKI O DELNICI3

2007

2006

2005

2004

2003

35.426.120

35.426.120

35.426.120

35.426.120

35.426.120

DobiËek na delnico v EUR4

3,92

3,30

2,88

1,93

1,32

Dividenda na delnico v EUR

0,80

0,69

0,58

0,50

0,44

Skupno πtevilo izdanih delnic

124,29

78,48

42,72

35,24

22,05

Enotni teËaj/dobiËek na delnico (P/E)

31,71

23,75

14,85

18,26

16,76

Knjigovodska vrednost delnice v EUR5

19,22

16,12

13,54

11,44

11,40

6,47

4,87

3,16

3,08

1,93

4.403.112

2.780.058

1.513.334

1.248.374

781.115

2007

2006

2005

2004

2003

USD (povpreËje)

1,370

1,255

1,243

1,242

1,129

USD (31. 12.)

1,472

1,317

1,183

1,360

1,250

Enotni teËaj delnice konec obdobja v EUR

Enotni teËaj/knjigovodska vrednost delnice (TV/KV)
Træna kapitalizacija v tisoËih EUR (31. 12.)

TE»AJI

1
2
3

4
5
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Ëisti dobiËek/povpreËno stanje lastniπkega kapitala v obdobju
Ëisti dobiËek/povpreËno stanje sredstev v obdobju
Zaradi primerljivosti podatkov je pri izraËunu podatkov o delnici upoπtevano novo πtevilo delnic po izvedeni cepitvi delnic v razmerju
1 : 10 v zaËetku septembra 2007.
Ëisti dobiËek veËinskih lastnikov skupine Krka/povpreËno πtevilo izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic
kapital na dan 31. 12./skupno πtevilo izdanih delnic
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Predstavitev skupine Krka
Podatki o obvladujoËi druæbi
ObvladujoËa druæba skupine je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto oz. krajπe Krka, d. d., Novo mesto.
Sedeæ:
Telefon:
Telefaks:
E-naslov:
Spletne strani:
Osnovna dejavnost:
©ifra dejavnosti:
Leto ustanovitve:
Registrski vloæek:
DavËna πtevilka:
MatiËna πtevilka:
Osnovni kapital:
©tevilo izdanih delnic:

©marjeπka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
07 331 21 11
07 332 15 37
info@krka.biz
www.krka.si
proizvodnja farmacevtskih preparatov
21.200
1954
1/00097/00, Okroæno sodiπËe Novo mesto
82646716
5043611
59.126.194,28 EUR
35.426.120 navadnih kosovnih delnic

Skupino Krka poleg obvladujoËe druæbe Krka, d. d.,
Novo mesto sestavljajo odvisne druæbe v Sloveniji
in tujini. Skupina Krka se ukvarja z razvojem, pro
izvodnjo, træenjem in prodajo izdelkov za humano
uporabo (zdravila na recept, izdelki za samozdravlje
nje in kozmetiËni izdelki), veterinarskih izdelkov in
zdraviliπkoturistiËnih storitev. Proizvodnja izdelkov
poteka v Sloveniji, na Poljskem, v Ruski federaciji, na
Hrvaπkem in v NemËiji. Ostale odvisne druæbe zunaj
Slovenije se ukvarjajo s træenjem in/ali prodajo izdel
kov.

Druæba Terme Krka, d. o. o., Novo mesto zdruæuje
poslovne enote Terme Dolenjske Toplice, Terme ©mar
jeπke Toplice, Hoteli OtoËec in Hotel Krka v Novem
mestu in je tudi veËinska lastnica druæb Terme Krka
— Strunjan, d. o. o., in Golf Grad OtoËec, d. o. o.
V nadaljevanju besedila navajamo skrajπane nazive
druæb.
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Shema organiziranosti skupine Krka

Slovenija
KRKA, d. d.,
Novo mesto, Slovenija

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

Srednja Evropa

Vzhodna Evropa

KRKA-POLSKA, Sp. z o. o.,
Varπava, Poljska
KRKA Magyarország Kft.,
Budimpeπta, Madæarska

OOO KRKA-RUS,
Istra, Ruska federacija
OOO KRKA FARMA,
Sergijev Posad, Ruska federacija

KRKA »R, s. r. o.,
Praga, »eπka republika*
KRKA Slovensko, s. r. o.,
Bratislava, Slovaπka*

Zahodna Evropa in
Ëezmorska træiπËa
TAD Pharma GmbH
Cuxhaven, NemËija
Krka Sverige AB,
Stockholm, ©vedska
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED,
Dublin, Irska
^
KRKA FARMACEUTICA, LDA,
Estoril, Portugalska
KRKA USA, LLC,
Delaware, ZDA

V shemi so prikazane delujoËe druæbe.
*
Deluje od 1. 1. 2008.
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Jugovzhodna Evropa
KRKA-FARMA, d. o. o.,
Zagreb, Hrvaπka
KRKA-FARMA, d. o. o.,
Novi Sad, Srbija
KRKA-FARMA DOOEL,
Skopje, Makedonija

Krka, d. d., Novo mesto
ostale proizvodne druæbe
ostale odvisne druæbe
zdraviliπkoturistiËna dejavnost
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Pregled pomembnejπih dogodkov in nagrad v letu 2007
Januar
• Druæba Krka je registrirala odvisno druæbo KRKA,
FARMACÊUTICA, LDA, Estoril, Portugalska.

September
• Krka je prejela zlato priznanje za inovativno reπitev
formulacije perindoprilijevega erbuminata (tablete
Prenessa®).

Februar

• V okviru raziskave, ki sta jo izvedla ruski center
za marketinπke raziskave Farmekspert in Ëasopis
Farmacevtski vestnik, je Krkin Enap® (enalapril)
zasedel drugo mesto v kategoriji najbolj priljublje
nega zdravila na recept na ruskem farmacevtskem
træiπËu v letu 2006.

Oktober

• Krka je pridobila certifikat sistema vodenja varo
vanja informacij ISO/IEC 27001.

• Æe ËetrtiË smo prejeli nagrado IR Magazina za prvo
mesto v kategoriji najboljπi odnosi z vlagatelji.

• Mladim raziskovalcem smo 37. zapored podelili
Krkine nagrade za raziskovalne doseæke.

Marec
• Druæba Krka je vplaËala ustanovni kapital za odvis
no druæbo KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA.
• Predsednik uprave in generalni direktor Joæe Cola
riË je prejel nagrado Gospodarske zbornice Sloveni
je (GZS) za gospodarske in podjetniπke doseæke za
leto 2006.

November

• Druæba Krka je s poslovno skupino PHW podpisala
•

April

• Za Enap® smo dobili nagrado platinasta unËa v kate
goriji najboljπe zdravilo na recept v Ruski federaciji
za leto 2006.
Maj

• Druπtvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine je
na 19. mednarodnem forumu odliËnosti in mojstr
stva Krki podelilo priznanje kot podjetju, ki je na
obmoËju Dolenjske in Bele krajine v letih 2005 in
2006 zaposlilo najveË delavcev z visoko strokovno
izobrazbo.
Junij
• Odprli smo obrat za proizvodnjo farmacevtskih
uËinkovin Sinteza 4, v katerega smo vloæili veË kot
80 milijonov EUR in zagotavlja obvladovanje celot
nega procesa od surovine do konËnih izdelkov.
• Krka je za svoje sodelavce organizirala tradicional
ni dan Krkinih priznanj, na katerem je predsednik
uprave in generalni direktor Joæe ColariË podelil pri
znanja sodelavcem jubilantom, najboljπim sodelav
cem in sodelavkam ter najboljπim vodjem in avtor
jem najkoristnejπih predlogov.
• Krka je prejela priznanje Zveze delovnih invalidov
Slovenije za prizadevno in uspeπno delo pri izvaja
nju in uresniËevanju pravic invalidov.
Julij
• Potekala je 12. skupπËina delniËarjev Krke, na kateri
so delniËarji sprejeli sklep o uvedbi kosovnih delnic
v razmerju 1 : 10.

•
•

•

•

pogodbo o nakupu druæbe TAD Pharma GmbH in pri
dobila 100-odstotni lastniπki deleæ tega podjetja.
Na 7. konferenci izobraæevalnega menedæmenta na
Bledu je Krka æe tretjiË prejela priznanje TOP 10,
ki ga Planet GV — Sofos, Inπtitut za izobraæevalni
menedæment, od leta 2002 podeljuje podjetjem za
sistematiËno vlaganje v izobraæevanje in usposab
ljanje zaposlenih.
Krka je prejela tri nazive superbrand — za korpora
tivno blagovno znamko Krka ter za blagovni znamki
Septolete® in Sun Mix®.
Na tekmovanju za najboljπe letno poroËilo, ki ga
organizira slovenski poslovni dnevnik Finance, je
Krka prejela prvo nagrado za Letno poroËilo 2006.
Poleg najviπje je osvojila πe nagradi za najboljπe
raËunovodsko poroËilo in najboljπo analizo poslo
vanja ter naËrte.
Krka je bila na sejmu Kariera 07 razglaπena za
najuglednejπega delodajalca v Sloveniji. Priznanje
je rezultat strokovne raziskave ugleda oziroma
moËi blagovne znamke πirokega kroga delodajalcev
na slovenskem trgu dela, ki so jo izvajali v podjetju
Moje delo.
Inæenirska zbornica Slovenije (IZS) je Krki za pro
jekt Sinteza 4 podelila nagrado za inovativnost.

December

• Krka je prejela najviπje dræavno priznanje na po
•
•
•

droËju kakovosti — priznanje Republike Slovenije za
poslovno odliËnost (PRSPO) za leto 2007.
Ljubljanska borza je Krki podelila nagrado portal
2007 za najbolj odprto delniπko druæbo v Sloveniji.
Po raziskavi Ugled podjetij 2007, ki jo je pripravila
agencija Kline & Partner, je bila Krka po mnenju po
slovne javnosti najuglednejπe podjetje.
Krka je odprla nov obrat za proizvodnjo injekcij.
Z naloæbo v vrednosti 15,5 milijona EUR je proizvod
njo injekcij poveËala za 30 %.
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Dogodki po zakljuËku obraËunskega obdobja
Januarja 2008 sta zaËeli delovati odvisni druæbi
KRKA »R, s. r. o., v »eπki republiki in KRKA Slovensko,
s. r. o., na Slovaπkem, ki sta v 100-odstotni lasti druæbe
Krka. Druæba na Slovaπkem je novoustanovljena, druæ
ba na »eπkem pa je bila v preteklosti nedelujoËa.
V zaËetku letoπnjega leta so se zaËele tudi aktivno
sti za pripojitev druæb KRKA Aussenhandels GmbH,
München in KRKA PHARMA GMBH, Frankfurt k
druæbi TAD Pharma. Druæbi bosta izbrisani iz sodnega
registra, druæba TAD Pharma pa bo prevzela vsa njuna
sredstva, kapital, pravice in obveznosti.
Krka je 1. 2. 2008 prejela zaËasno odredbo Okroæne
ga sodiπËa v Ljubljani, s katero nam je v Sloveniji
prepovedalo izdelavo in træenje zdravila Zolrix® ali
drugega izdelka, ki vsebuje zdravilno uËinkovino
olanzapin. SodiπËe je s tem ugodilo zahtevi druæbe
Eli Lilly Company Limited, Hampshire, Velika Brita
nija, ki je zahtevala zaËasno prepoved proizvodnje in
prodaje, preden sodiπËe odloËi, ali Krka krπi patent
druæbe Eli Lilly ali ne.

12

Dne 10. 3. 2008 smo prejeli tudi toæbo, ki jo je druæba
Eli Lilly vloæila na Okroænem sodiπËu v Ljubljani in v
kateri trdi, da naj bi Krka s proizvodnjo in prodajo
omenjenega zdravila krπila patent druæbe Eli Lilly.
V Krki verjamemo, da imamo dobre argumente, s ka
terimi lahko dokazujemo, da ne krπimo omenjenega
patenta, zato predvidevamo, da bo sodiπËe toæbo zavr
nilo. V letu 2007 je vrednost prodaje zdravila Zolrix®
v Sloveniji znaπala manj kot 100.000 EUR.
Viπje sodiπËe v Ljubljani je zavrnilo pritoæbo druæbe
Merck Frosst Canada Limited zoper sklep Okroænega
sodiπËa v Ljubljani z dne 17. 10. 2007, s katerim je
Okroæno sodiπËe v Ljubljani zavrnilo predlog druæbe
Merck Frosst Canada Limited, da izda zaËasno odred
bo, s katero bi se druæbama Krki, d. d., Novo mesto
in Salusu, d. d., Ljubljana v Sloveniji prepovedala iz
delava, prodaja, ponujanje v prodajo, træenje in uvoz
zdravila Monkasta® ali kateregakoli drugega izdelka,
ki vsebuje zdravilno uËinkovino montelukast. Salus,
d. d., Ljubljana træi izdelek Monkasta®, ki ga proizvaja
druæba Krka, d. d., Novo mesto.

Uvod | Letno poroËilo 2007
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Pismo predsednika uprave
Spoπtovani delniËarji, poslovni partnerji in
sodelavci!
Z zadovoljstvom vam sporoËam, da je za nami πe eno
uspeπno leto, v katerem smo dosegli dobre poslovne
rezultate in sprejeli nekaj dolgoroËno pomembnih od
loËitev. Z uspeπnim dosedanjim poslovanjem in ustvar
jenimi temelji za prihodnjo rast smo vplivali tudi na
rast premoæenja naπih delniËarjev, saj se je vrednost
Krkine delnice v letu 2007 poveËala za dobro polovico.
Zavedamo se, da je uresniËenje naπih razvojnih
naËrtov v veliki meri odvisno od prodajnih rezultatov.
Visoke stopnje rasti zadnjih nekaj let so se nadaljevale
tudi v letu 2007. Prodaja skupine Krka je zrasla za 17 %
in dosegla vrednost 781 milijonov EUR. Pri tem je bil
dobiËek iz poslovanja veËji za 22 %, Ëisti dobiËek pa se
je poveËal za 19 % in dosegel vrednost 133 milijonov
EUR.
NajveËjo rast prodaje smo leta 2007 dosegli v regi
ji Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa. Ta regija je
s skoraj 60-odstotno rastjo dosegla æe veË kot petino
celotne prodaje skupine Krka. V zahodni Evropi, kjer
tudi v prihodnje vidimo πe veliko priloænosti, smo naj
veË prodali v Veliki Britaniji, NemËiji in skandinavskih
dræavah. V regiji Srednja Evropa se je prodaja poveËala
za 19 %, najveËje træiπËe pa ostaja Poljska. Zmernejπo
rast na Poljskem so veË kot nadomestile visoke rasti
na Madæarskem, Slovaπkem in »eπkem. Dvajsetodstot
no rast smo zabeleæili v regiji Jugovzhodna Evropa. Po
sebej naj izpostavimo Hrvaπko, kjer dosegamo tretje
mesto po vrednosti prodaje, takoj za domaËima pro
izvajalcema, najhitrejπo rast v regiji pa smo na raËun
πiritve promocijske in prodajne mreæe dosegli v Ro
muniji in Srbiji. V regiji Vzhodna Evropa se je prodaja
poveËala za odstotek in dosegla vrednost 183 milijo
nov EUR. Ruska federacija kljub teæavam na podroËju
financiranja sistema dodatne oskrbe z zdravili ostaja
Krkino najveËje posamiËno træiπËe. V Ukrajini, ki je
Krkino drugo najveËje træiπËe v tej regiji, se je proda
ja poveËala za 17 %. Na slovenskem træiπËu je Krka ob
rahlem padcu prodaje zadræala najveËji træni deleæ
med ponudniki zdravil.
Krkin prodajni program je sodoben, kar dokazuje
velik deleæ novih izdelkov. PoveËuje se tudi vloga iz
delkov, ki so rezultat vertikalno integriranega poslov
nega modela. Najpomembnejπi in najhitreje rastoËi
prodajni segment predstavljajo zdravila na recept,
katerih prodaja je zrasla za 18 % in dosegla vrednost
631 milijonov EUR. Paleto Krkinih izdelkov sestavljajo
πe izdelki za samozdravljenje ter kozmetiËni in vete
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rinarski izdelki. Za posodabljanje ponudbe izdelkov
skupine Krka skrbi veË kot πtiristo sodelavcev s po
droËja raziskav in razvoja, ki so v letu 2007 delali na
veË kot stotih razvojnih projektih. Za raziskave in
razvoj smo lani namenili 8 % prihodkov od prodaje.
V prodaji skupine Krka æelim izpostaviti tudi dvome
stno rast prodaje zdraviliπkoturistiËnih storitev, ki jih
razumemo kot dodatno ponudbo, s katero bolje ure
sniËujemo naπe poslanstvo "Æiveti zdravo æivljenje.".
V Krki veliko vlagamo v πiritev in posodobitev zmo
gljivosti. Skupaj smo za to namenili 113 milijonov EUR.
Ena pomembnejπih pridobitev je Sinteza 4, v kateri po
sodobnih tehnoloπkih postopkih proizvajamo uËinko
vine za Krkina prodajno najpomembnejπa zdravila in s
tem zagotavljamo obvladovanje celotnega proizvodne
ga procesa od uËinkovine do konËnega izdelka. Inova
tivna tehnoloπka zasnova obrata omogoËa hiter odziv
in prilagajanje spremembam na træiπËu, pri naËrtova
nju pa smo veliko pozornosti namenili varovanju okol
ja in zaposlenih.
Med prelomnejπe dogodke v letu 2007 uvrπËam
prevzem nemπkega podjetja TAD Pharma. PrepriËani
smo, da je bila to dobra poslovna poteza za obe druæbi.
S prevzemom, ki je prvi v korporativni zgodovini Krke
in pomeni dopolnitev dosedanje strategije organske
rasti, je Krka neposredno vstopila na najveËje farma
cevtsko træiπËe v Evropi.
Leta 2007 smo premoæenje svojih vlagateljev poveËa
li za dobre 1,5 milijarde EUR, z veË kot 4 milijardami
EUR træne kapitalizacije pa Krka ostaja najveËje pod
jetje na Ljubljanski borzi. Kot prva delniπka druæba
v Sloveniji smo lani izvedli cepitev delnic in Krkino
delnico s tem pribliæali najπirπemu krogu vlagateljev.
V poslovnem okolju, kjer so spremembe edina
stalnica, je Ëloveπki kapital postal osnovna kon
kurenËna prednost. Krka je bila lani razglaπena za
najuglednejπega slovenskega delodajalca, hkrati pa
pri iskalcih zaposlitve v Sloveniji v veËini primerov

pomeni prvo izbiro. Za vse, ki imajo znanje in voljo
do dela, so naπa vrata vedno odprta. Z zadovoljstvom
ugotavljam, da je bilo novozaposlenih v preteklem letu
doma in v tujini prek tisoË. DinamiËno zaposlovanje,
zlasti v marketingu ter razvoju in raziskavah, naËrtu
jemo tudi v letu 2008.
Verjamem, da je uspeπno poslovanje Krke rezultat
dobrega upravljanja s podjetjem, ponudbe kakovo
stnih izdelkov in strokovnega dela zaposlenih. Osre
dotoËenost na farmacevtsko-kemijsko dejavnost in
prodajna naravnanost bosta ostali kljuËni smernici za
prihodnji razvoj podjetja. Uprava druæbe se je zaveza
la k visoki, dvomestni rasti prodaje tudi v prihodnje.
S prenovljeno strategijo razvoja skupine Krka do leta
2012 pa je identificirala mehanizme, s katerimi bo ta
cilj dosegla. V letu 2008 skupina Krka naËrtuje 950
milijonov EUR prodaje, kar pomeni 22-odstotno rast,
Ëisti dobiËek pa naj bi ob naËrtovani 20-odstotni rasti
dosegel 160 milijonov EUR.
Zadovoljen sem, da so se naπe dosedanje strateπke
usmeritve, s katerimi æelimo kot samostojno in ver
tikalno integrirano podjetje utrditi poloæaj enega
vodilnih evropskih in svetovnih generikov, izkazale
za pravilne. Leto 2007 je bilo torej veË kot zgolj leto
uresniËenih naËrtov. Krka ima zaËrtano vizijo o tem,
kam æeli priti, zaposleni pa zaupamo v podjetje, ker
vemo, da je naπa rast zasnovana na zdravih temeljih.
To potrjujejo tudi πtevilne nagrade in priznanja, ki jih
razumemo kot potrditev razvojne poti, ki so jo zaËrta
le pretekle generacije, sedanjim generacijam krkaπev
pa pomenijo predvsem dodatno spodbudo za pogumno
sprejemanje novih izzivov.
Krka bo πe naprej krepila podobo velike in zrele, a
hkrati ustvarjalne in podjetne delniπke druæbe. Krki
nim delniËarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje,
svojim sodelavcem in Ëlanom nadzornega sveta pa za
podporo strategiji razvoja skupine Krka ter jih vabim
novim poslovnim uspehom naproti.

Joæe ColariË
predsednik uprave in generalni direktor
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PoroËilo nadzornega sveta za leto 2007
Spoπtovani delniËarji!
Nadzorni svet je v letu 2007 na prvih πtirih sejah delo
val v enaki sestavi kot leto prej. Predstavniki delniËar
jev so bili mag. Mateja BoæiË, dr. Gregor GomiπËek,
dr. Marko Kranjec, Anton Rous, dr. Draπko VeselinoviË
in Alojz ZupanËiË, predstavniki zaposlenih pa Sonja
Kermc, mag. Tomaæ Sever in dr. Mateja VreËer. Na zad
njih dveh sejah pa je sodelovalo osem Ëlanov, ker je
dr. Marko Kranjec odstopil zaradi nezdruæljivosti nje
gove nove funkcije guvernerja Banke Slovenije s Ëlan
stvom v organih nadzora gospodarskih druæb.
Nadzorni svet se je v letu 2007 sestal πestkrat. Naj
veË pozornosti je namenil uresniËevanju poslovnih cil
jev, seznanil pa se je tudi z aktualnimi dogodki v Krki.
»lani nadzornega sveta so tudi v letu 2007 nadaljevali
z dogovorjeno prakso, da se bodo Ëim bolj seznanili z
delovanjem skupine Krka po posameznih podroËjih.
Tako so se podrobno seznanili z delovanjem dveh po
droËij — razvoja in raziskav ter kakovosti. Revizijski
komisiji pa je podroËje financ v Krki na njeno æeljo po
drobno predstavil direktor FinanËnega sektorja Brane
Kastelec. NaËrtovana je bila tudi predstavitev rezulta
tov analize merjenja organizacijske klime v skupini
Krka, vendar je bila zaradi preobseænosti dnevnega
reda zadnje seje v letu 2007 prestavljena na prvo sejo
nadzornega sveta v letu 2008. V nadaljevanju podrob
neje navajamo vsebine, ki jim je nadzorni svet v letu
2007 namenil najveË Ëasa.
• Obravnaval je letno poroËilo o poslovanju druæbe in
skupine Krka v letu 2006 ter ocenil tako poslovanje
skupine Krka kot tudi delo uprave druæbe.
• Sprejel je letno poroËilo druæbe in skupine Krka za
leto 2006, poroËilo o delu nadzornega sveta v letu
2006 in skupno izjavo uprave in nadzornega sveta
Krke o skladnosti z doloËbami Kodeksa upravljanja
javnih delniπkih druæb.
• Za skupπËino druæbe je podprl predlog uprave
druæbe za uporabo bilanËnega dobiËka in sprejem
razreπnice upravi in nadzornemu svetu. Podprl je
tudi spremembe in dopolnitve statuta, ki so poleg
uskladitev z dopolnjenim Zakonom o gospodarskih
druæbah vsebovale osnovne cilje delovanja druæbe,
delitev osnovnega kapitala druæbe na navadne ko
sovne delnice, in sicer tako, da se vsaka nominalna
delnica zamenja z desetimi kosovnimi delnicami,
ter podaljπanje mandata Ëlanov uprave in nadzorne
ga sveta za eno leto.
• SkupπËini druæbe je za zunanjega revizorja za po
slovno leto 2007 ponovno predlagal revizijsko druæ
bo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.,
Ljubljana.
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• UpoπtevajoË sklep Vlade Republike Slovenije, je
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skupπËini druæbe predlagal sprejem novega sklepa
o plaËilu sejnin in nagrajevanju Ëlanov nadzornega
sveta.
Na zadnji seji v letu 2007 se je seznanil s strategijo
razvoja skupine Krka za obdobje od 2008 do 2012, ki
predstavlja dopolnitev pred dvema letoma sprejete
strategije za obdobje od 2006 do 2010 in podaljπanje
do leta 2012.
Na isti seji se je seznanil tudi z naËrtom poslovanja
druæbe Krka in skupine Krka za leto 2008, ki vsebu
je naËrtovano prodajo, predviden obseg naloæb, vla
ganja v razvojno-raziskovalno dejavnost, nove zapo
slitve in naËrtovane finanËne kazalnike poslovanja.
Vsake tri mesece je obravnaval medletna poroËila
o poslovanju druæbe in skupine Krka ter spremljal
njihovo skladnost s sprejetimi poslovnimi in raz
vojnimi naËrti. Vsakokrat je tudi ocenil poslovanje
skupine Krka in delo uprave druæbe.
Na zadnji seji v letu 2007 so bili Ëlani nadzornega
sveta podrobno seznanjeni z namero uprave druæbe
o prevzemu druæbe TAD Pharma GmbH iz Cuxhavna
v NemËiji, ki so jo podprli.
Tako kot vsako leto je nadzorni svet dvakrat (za leto
2006 in prvo polletje 2007) obravnaval informacijo
s primerjalnimi podatki o poslovanju Krke in izbra
nih farmacevtskih podjetij.
V skladu s Pravili sklada lastnih delnic se je πtirikrat
seznanil z informacijo o pridobivanju in odtujevanju
lastnih delnic.
Kot vsako leto se je seznanil s stanjem toæbenih zah
tevkov tujih druæb do Krke, d. d., in skupine Krka v
letu 2007.
Na julijski seji se je seznanil z odstopno izjavo Ëlana
nadzornega sveta dr. Marka Kranjca, ki ga je Dræavni
zbor izvolil za guvernerja Banke Slovenije. Ker je
bil dr. Marko Kranjec tudi namestnik predsednika
nadzornega sveta, je ta za namestnico predsednika
izvolil mag. Matejo BoæiË.
Predsednik nadzornega sveta je z Janezom Poljan
cem in Aleπem Rotarjem s 1. 8. 2007 sklenil pogod
bi za delo v upravi do 31. 12. 2009, kar je v skladu
s sklepom nadzornega sveta iz leta 2006 o njunem
ponovnem imenovanju.
Zaradi izteka mandata konec leta 2007 je nadzor
ni svet na predlog sveta delavcev in ob soglasju
predsednika uprave za delavsko direktorico ponov
no imenoval Danico Novak Malnar.
V skladu s Pravilnikom o nagrajevanju uprave je na
podlagi rezultatov poslovanja druæbe in skupine
Krka odloËal o nagradi upravi za delo v letu 2006 in
v prvem polletju leta 2007.
V Pravilniku o nagrajevanju uprave je spremenil
nekatere kvantitativne mere uspeπnosti, ki se upo
πtevajo pri izraËunu. Na novo je vkljuËil tudi kvali

•

•

tativne mere uspeπnosti tako, da se upoπtevajo ure
sniËevanje druæbene odgovornosti (odnos do okolja
ipd.), ugled druæbe, odnosi z javnostmi (z zaposleni
mi in z zunanjimi javnostmi) in odnosi z investitor
ji, katerih izpolnitev se oceni na podlagi poroËila
uprave.
Na æeljo nadzornega sveta je Ëlan uprave dr. Aleπ
Rotar, sicer direktor podroËja Razvoj in raziskave, ki
v upravi pokriva tudi Sektor za upravljanje kakovo
sti, na eni od sej podrobno predstavil raziskovalno-razvojno podroËje, na drugi pa podroËje kakovosti
v skupini Krka.
»lani nadzornega sveta so si v letu 2007 podrobno
ogledali proizvodnjo v Krkinem obratu Beta v ©ent
jerneju in Wellness center v Termah ©marjeπke To
plice, bili pa so tudi na otvoritvi in ogledu Sinteze 4.

Delo komisij nadzornega sveta
Revizijska komisija je pod vodstvom dr. Draπka Ve
selinoviËa v letu 2007 zasedala trikrat. Na vseh treh
sejah so sodelovali pooblaπËeni revizorji KPMG Slove
nija.
Obravnavala je poroËilo o dogovorjenih postopkih v
zvezi z upravljanjem kratkoroËnih finanËnih naloæb
druæbe Krka, ki ga je po sklepu revizijske komisije pri
pravil KPMG. Strinjala se je z ugotovitvijo pooblaπËene
revizorke, da Krka ustrezno upravlja finanËne naloæbe.
Portfelj finanËnih naloæb namreË ureja poseben pravil
nik, ki ga je sprejela Krka in ki zagotavlja razprπenost
naloæb in majhno tveganje. Postopki upravljanja fi
nanËnih naloæb so v skladu s pravilnikom, njihovo
vrednotenje pa je v skladu z MSRP. Po sklepu revizij
ske komisije je pooblaπËeni revizor KPMG pripravil
tudi poroËilo z naslovom Moæne davËne optimizacije,
s katerim so se seznanili na eni od sej komisije.
Revizijska komisija ni imela nobenih pripomb ali
dopolnitev v zvezi z letnim poroËilom druæbe in skupi
ne Krka za leto 2006. Nadzornemu svetu je predlaga
la, naj ga potrdi, potrdi pa naj tudi poroËilo revizorja
za leto 2006, poroËilo nadzornega sveta in predlog
skupπËini za podelitev razreπnice upravi in nadzorne
mu svetu.
Nadzornemu svetu je tudi predlagala, da skupπËini
druæbe predlaga imenovanje revizijske druæbe KPMG
za revizorja za poslovno leto 2007.
Za leto 2007 se pri pooblaπËenem zunanjem revizor
ju KPMG ni odloËila naroËiti posebnega poroËila za
nobeno podroËje dela.
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V zvezi z delom Sluæbe notranje revizije je obravna
vala letno poroËilo o delu Sluæbe notranje revizije za
leto 2006 in zelo podrobno poroËilo o delu Sluæbe no
tranje revizije za obdobje januar—junij 2007. Dala je
tudi soglasje k naËrtu dela Sluæbe notranje revizije za
leto 2008.
V skladu s sklepom komisije za kadrovska vpraπanja
se je revizijska komisija vkljuËila v pripravo sprememb
Pravilnika o nagrajevanju uprave druæbe. »lani komi
sije so predlagali predvsem spremembe kvantitativnih
mer uspeπnosti, ki naj bi se upoπtevale pri izraËunu
uspeπnosti dela uprave druæbe.
Komisija za kadrovska vpraπanja, ki jo vodi Alojz
ZupanËiË, je v letu 2007 zasedala trikrat.
Krkinim strokovnim sluæbam je na prvi seji v letu
2007 dala usmeritve za pripravo predloga sprememb
in dopolnitev Pravilnika o nagrajevanju uprave, na
zadnji seji pa je tudi oblikovala predlog Pravilnika za
nadzorni svet.
Komisija je na podlagi izraËuna mer uspeπnosti nad
zornemu svetu predlagala izplaËilo nagrad Ëlanom
uprave za leto 2006 in za prvo polletje leta 2007.
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije je
oblikovala nov predlog za doloËitev sejnin in nagrad
za Ëlane nadzornega sveta.
Zaradi odstopa dr. Marka Kranjca kot Ëlana nadzor
nega sveta in namestnika predsednika nadzornega
sveta je nadzornemu svetu predlagala, naj na to funk
cijo imenuje mag. Matejo BoæiË.
Delo uprave in nadzornega sveta
»lani nadzornega sveta so v letu 2007 zaradi
odliËnega sodelovanja lahko sprejemali kompetentne
odloËitve v skladu z zakonskimi pooblastili. Za seje
so Ëlani nadzornega sveta in komisij vedno pravoËa
sno prejeli gradivo, da so se lahko temeljito pripravili.
Na vseh sejah nadzornega sveta je sodelovala celotna
uprava. Praviloma so Ëlani uprave, najveËkrat pa njen
predsednik, za vsako toËko dnevnega reda pripravili
dodatno uvodno obrazloæitev, ki so jo dopolnili z aktu
alnimi dogajanji na podroËju razvoja in træenja farma
cevtskih izdelkov in surovin, odgovarjali pa so tudi na
vpraπanja Ëlanov nadzornega sveta.
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Nadzorni svet je delo uprave ocenil vsakokrat, ko je
obravnaval obdobne rezultate poslovanja, πe posebno
pa dvakrat na leto, ko je na osnovi kriterijev Pravilni
ka o nagrajevanju uprave doloËal nagrado za njihovo
delo. Rezultati poslovanja so bili vedno nad sprejetimi
naËrti, zato je nadzorni svet æe sredi leta sprejel sklep,
da bo pri doloËanju nagrade za leto 2007 upoπteval
doseæene izredne rezultate poslovanja v prvem pol
letju in poveËal letno nagrado Ëlanom uprave, kot
dopuπËa Pravilnik o nagrajevanju uprave.
Ker v poslovanju in odnosih med upravo in nadzor
nim svetom ni bilo nobenih teæav ali nejasnosti, je nad
zorni svet menil, da ni bilo razlogov, da Ëlani uprave na
kateri od sej ali pri kateri od toËk dnevnega reda sej
nadzornega sveta ne bi sodelovali. Isto je veljalo tudi
za seje komisij nadzornega sveta, na katerih obiËaj
no sodelujeta le predsednik uprave in Ëlanica uprave
Zvezdana Bajc, ki je v upravi odgovorna za podroËji
financ in informatike.
Nadzorni svet ugotavlja, da sta strokovnost in raz
nolikost Ëlanstva, ki ga sestavljajo tako predstavniki
delniËarjev kot zaposlenih, tudi v letu 2007 pripo
mogli k dobremu delu nadzornega sveta in komisij.
V nadzornem svetu so bili namreË πtirje doktorji zna
nosti (dva s podroËja naravoslovja in dva s podroËja
ekonomije in financ), dva magistra menedæmenta in
dva strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo. Njihova
izobrazba tako vkljuËuje ekonomijo, pravo in finance,
gradbeniπtvo, farmacijo, fiziko, kemijo in strojniπtvo.
Vsi imajo veliko izkuπenj iz gospodarstva in s podroËja
razvoja in raziskav ter bogate mednarodne izkuπnje.
Dr. Draπko VeselinoviË ima B-licenco za Ëlanstvo v
nadzornih svetih, vsi ostali so v letu 2006 pridobili po
trdila o usposobljenosti za Ëlane nadzornih svetov in
upravnih odborov.
»lani so delovali neodvisno, navzven pa so nastopali
kot skupina. Na sejah nadzornega sveta se je spodbu
jalo izraæanje razliËnih mnenj in kritiËnih diskusij,
nesoglasja in razliËne poglede pa so vedno uskladili v
konstruktivnem dialogu. V pogovorih med Ëlani nad
zornega sveta so bili organizacija sej in potek dela ter
odnosi med Ëlani nadzornega sveta ocenjeni kot zelo
dobri. Ti pogovori so razkrili tudi moæne izboljπave
dela nadzornega sveta, ki so bile kasneje uvedene.
Pri nobeni obravnavani toËki dnevnega reda ali pri
odloËanju nadzornega sveta ni priπlo do nasprotja in
teresov.
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Potrditev letnega poroËila in predlog uporabe
bilanËnega dobiËka
Nadzorni svet je letno poroËilo druæbe in skupine
Krka za leto 2007 preveril v okviru zakonskega roka.
Obravnaval je tudi revizorjevo poroËilo, v katerem re
vizijska druæba KPMG Slovenija, d. o. o., ugotavlja,
da raËunovodski izkazi, ki so del letnega poroËila,
resniËno in poπteno predstavljajo finanËno stanje
druæbe in skupine Krka, njun poslovni in finanËni
izid ter gibanje kapitala in da je poslovno poroËilo v
skladu z raËunovodskimi izkazi. Nadzorni svet na re
vizorjevo poroËilo ni imel pripomb. Po opravljeni pre
veritvi tudi na letno poroËilo ni imel pripomb in ga je
na seji 2. aprila 2008 soglasno potrdil. S tem je bilo
letno poroËilo v skladu z doloËili 282. Ëlena Zakona o
gospodarskih druæbah in s statutom druæbe Krka tudi
formalno sprejeto.
Hkrati z letnim poroËilom je nadzorni svet potrdil
predlog uporabe bilanËnega dobiËka. Druæba je v letu
2007 dosegla 126.520.551 EUR Ëistega dobiËka, iz ka
terega je 2.500.000 EUR namenila za statutarne re
zerve in 43.000.000 EUR za druge rezerve iz dobiËka.
Preostanek Ëistega dobiËka v viπini 81.020.551 EUR in
preneseni Ëisti dobiËek v viπini 37.415.839 EUR sestav
ljata bilanËni dobiËek, ki na dan 31. 12. 2007 znaπa
118.436.390 EUR.

Uprava in nadzorni svet druæbe predlagata skupπËini
delniËarjev, da se bilanËni dobiËek uporabi za nasle
dnje namene:
• za dividende 30.757.545,00 EUR (0,91 EUR bruto na
delnico),
• za udeleæbo nadzornega sveta v bilanËnem dobiËku
69.000,00 EUR bruto,
• za druge rezerve iz dobiËka 43.804.922,30 EUR in
• za prenos v naslednje leto 43.804.922,29 EUR.
»e povzamemo, nadzorni svet ocenjuje, da je imel
tudi v letu 2007 na voljo ustrezna poroËila, informa
cije in podatke, ki so jih Ëlani uprave na posamezni
seji nadzornega sveta po potrebi tudi dodatno osvet
lili. Tako je lahko æe med letom spremljal in nadzo
roval poslovanje druæbe in delo uprave. Sodelovanje
med upravo in nadzornim svetom je bilo optimalno,
neposredna komunikacija med predsednikom uprave
in predsednikom nadzornega sveta je potekala redno
tudi med posameznimi sejami nadzornega sveta. Ce
lovito sliko poslovanja druæbe in skupine zajema letno
poroËilo, ki ga je nadzorni svet podrobno obravnaval
in soglasno potrdil. Nadzorni svet je ocenil delo upra
ve in delo nadzornega sveta kot zelo uspeπno. OdliËno
poslovanje v letu 2007 potrjujejo tako poslovni izid
kakor tudi πtevilna prestiæna priznanja, ki jih je Krka
dobila v preteklem letu.
Nadzorni svet je to poroËilo soglasno sprejel na
seji 2. aprila 2008.

Dr. Gregor GomiπËek
predsednik nadzornega sveta
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©irina odpira poti, ki nas vodijo do novih odkritij.

Poslovno poroËilo

Æelimo biti prvi, zato moramo biti vedno
korak pred drugimi. ©irina nam daje
potrebno razumevanje in odpira spekter moænosti,
med katerimi izbiramo.
Dobra orientacija, znanje, delavnost in inovativnost
nas vedno znova pripeljejo do cilja.
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Upravljanje
NaËela upravljanja Krke izhajajo iz veljavnih prav
nih norm v Republiki Sloveniji, internih aktov druæbe
ter ustaljene dobre prakse. Upravljanje deluje po tako
imenovanem dvotirnem sistemu, po katerem druæbo
vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni
svet.

Krka v razmerjih z interesnimi skupinami (delniËar
ji, zaposlenimi, upniki, kupci, dobavitelji, naravnim in
poslovnim okoljem ter dræavo) odgovorno izpolnjuje
svoje pravice in obveznosti. Strategija komuniciranja
z razliËnimi interesnimi skupinami je opisana v po
glavju Komuniciranje.

Organi druæbe so:

• skupπËina,
• nadzorni svet in
• uprava.

SkupπËina delniËarjev
V skladu z doloËbami Zakona o gospodarskih druæ
bah je skupπËina delniËarjev najviπji organ druæbe. Na
njej se neposredno udejanja volja delniËarjev druæbe
ter sprejemajo temeljne in statutarne odloËitve. Ena
delnica predstavlja na skupπËini en glas. Krka nima
delnic z omejenimi glasovalnimi pravicami. Lastne del
nice ne omogoËajo glasovalnih pravic na skupπËini.
Uprava skliËe redno skupπËino delniËarjev praviloma enkrat na leto. Pravico do udeleæbe na skupπËini
in do glasovalne pravice imajo delniËarji, vpisani v
delniπko knjigo na preseËni dan, objavljen ob sklicu,
ter njihovi zastopniki in pooblaπËenci, ki ob prijavi za
udeleæbo na skupπËini predloæijo ustrezno pooblastilo.
Uprava druæbe daje delniËarjem na skupπËini ustre
zne podatke, informacije in pojasnila, ki so potrebna
za presojo vsebin dnevnega reda skupπËine. Pri raz
krivanju informacij upoπteva morebitne zakonske ali
druge omejitve.
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12. skupπËina delniπke druæbe Krka je bila 5. julija
2007, delniËarji pa so na njej:
• obravnavali informacijo o letnem poroËilu in poroËi
lu nadzornega sveta za leto 2006,
• odloËili o delitvi bilanËnega dobiËka in izplaËilu di
vidend,
• imenovali revizorja za leto 2007,
• doloËili preraËun osnovnega kapitala v evre,
• sprejeli predlagane spremembe statuta in
• odloËili o uvedbi kosovnih delnic (in o cepitvi delnic
v razmerju 1 : 10).
Sprejeti sklepi 12. skupπËine so bili objavljeni v Ëaso
pisu Delo, na SEOnetu in na Krkinih spletnih straneh
(www.krka.si/si/finance/info/skupscine/).
Celotno gradivo je bilo od sklica do skupπËine na
vpogled na sedeæu druæbe.
V letu 2008 bo redna letna skupπËina delniËarjev
(13. skupπËina) 3. julija 2008. Sklic skupπËine delniËar
jev s predlagano vsebino sklepov, krajem zasedanja in
pogoji za udeleæbo bo objavljen v sklopu sistema elek
tronskega obveπËanja Ljubljanske borze SEOnet in v
dnevniku Delo, celotno besedilo predlogov sklepov in
gradivo pa na spletnih straneh druæbe.
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Nadzorni svet druæbe

Na fotografiji z leve proti desni: Anton Rous, mag. Mateja BoæiË, Alojz ZupanËiË, Sonja Kermc,
dr. Gregor GomiπËek, dr. Draπko VeselinoviË, dr. Mateja VreËer, mag. Tomaæ Sever.
Glavna naloga nadzornega sveta je nadzor poslova
nja in vodenja poslov druæbe. Nadzorni svet tudi izbe
re in imenuje Ëlane uprave.
Sestava nadzornega sveta je doloËena s statutom.
»lani so bili izvoljeni za πtiri leta.
V skladu s spremembami statuta druæbe, ki so bile
sprejete na skupπËini delniËarjev v letu 2007, traja
mandat Ëlanov nadzornega sveta pet let. »lani nadzor
nega sveta so lahko ponovno izvoljeni.
PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov nad
zornega sveta niso neposredno odvisne od uspeπnosti
poslovanja druæbe in so prikazane v raËunovodskem
poroËilu, v pojasnilu 32 z naslovom Posli s povezanimi
osebami. Krka ni uvedla sistema nagrajevanja Ëlanov
nadzornega sveta v obliki opcijskih naËrtov.
V istem poglavju je predstavljeno tudi lastniπtvo
delnic druæbe Ëlanov nadzornega sveta. »lani nadzor
nega sveta druæbo in pristojne institucije obveπËajo o
vsaki pridobitvi ali odsvojitvi delnic druæbe. Krka te
informacije javno objavlja.
Ravnanje Ëlanov nadzornega sveta v primeru nasprotja interesov je opredeljeno v dopolnjenem po

slovniku nadzornega sveta, ki je dostopen na spletnih
straneh. »lani nadzornega sveta pri svojem delovanju
upoπtevajo predvsem cilje druæbe in jim podrejajo mo
rebitne drugaËne osebne ali posamiËne interese tretjih
oseb. Vsak Ëlan nadzornega sveta mora nadzorni svet
obvestiti o svojem morebitnem Ëlanstvu v nadzornih
svetih drugih druæb.
Sestava in delovanje nadzornega sveta ter njegovih
odborov v letu 2007 je predstavljeno v poroËilu nad
zornega sveta.
Predstavniki kapitala
Dr. Gregor GomiπËek, 51 let
predsednik nadzornega sveta
©tudij naravoslovne fizike je konËal na ljubljanski
univerzi, doktorat tehniπkih znanosti pa je pridobil
na dunajski tehniπki univerzi. ©olo menedæmenta
(program vodenje poslovnih procesov) je konËal na
IEDC — Poslovni πoli Bled. Slabo desetletje je delal na
dunajski univerzi na Inπtitutu za medicinsko fiziko.
Sedaj je zaposlen na Inπtitutu za biofiziko Medicin
ske fakultete v Ljubljani kot raziskovalec in docent.
Na Fakulteti za druæbene vede je nosilec predmeta
Tehnoloπke politike ZDA.
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Dr. Marko Kranjec, 68 let
namestnik predsednika nadzornega sveta
Diplomiral in doktoriral je na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani. V preteklosti je kot makroeko
nomist delal na OECD v Parizu in v svetovni banki
v Washingtonu, v letih 1990 in 1991 je bil minister za
finance v vladi Republike Slovenije, od 1991 do 1997
viceguverner in Ëlan sveta Banke Slovenija, nato pa do
leta 2002 veleposlanik Republike Slovenije pri Evrop
ski uniji v Bruslju. Od leta 2002 je profesor za javne
finance na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, od
leta 2007 pa je zunanji sodelavec Inπtituta za ekonom
ska raziskovanja v Ljubljani. Zaradi imenovanja na
funkcijo guvernerja Banke Slovenije je sredi leta 2007
odstopil s funkcije namestnika predsednika nadzor
nega sveta.
Mag. Mateja BoæiË, 41 let
namestnica predsednika nadzornega sveta
Magistrirala je iz poslovodenja in organizacije. Naj
prej je bila zaposlena v Petrolu, kjer je aktivno sodelo
vala v procesu prestrukturiranja ter strateπkem razvo
ju druæbe. Od leta 2003 je delala kot svetovalka Ëlana
uprave za podroËje financ in energetike in se ukvarjala
s kontrolingom in procesnim obvladovanjem stroπkov.
Sedaj je Ëlanica uprave Kapitalske druæbe.
Dr. Draπko VeselinoviË, 49 let
predsednik revizijske komisije nadzornega sveta
Doktoriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
V tujini je konËal veË specialistiËnih πtudijev iz global
nih financ, mednarodnega træenja in mednarodnega
banËniπtva. V letih 1989 do 2004 je bil ustanovni gene
ralni direktor in predsednik uprave Ljubljanske borze,
d. d., Ljubljana. Sedaj je predsednik uprave Deæelne
banke Slovenije, d. d., Ljubljana in izredni profesor za
mednarodne finance in finanËne trge na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani ter na veË podiplomskih progra
mih v okviru Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor,
IEDC Bled, dunajske univerze itd. Je Ëlan — predstav
nik vseh novih Ëlanic EU — posebnega odbora EPC pri
Evropskem zdruæenju bank.
Anton Rous, 68 let
Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. V letu
1970 je nastopil 11-letno sluæbovanje kot glavni direk
tor Avtoradgone, kasneje je vodil SOZD Integral in
bil direktor skupnih poslov Hidromontaæe Maribor.
Po koncu πtiri leta in pol trajajoËega mandata pred
sednika izvrπnega sveta Mestne obËine Maribor se je
predËasno upokojil. Sedaj je viπji sekretar v kabinetu
predsednika vlade Republike Slovenije.

24

Alojz ZupanËiË, 69 let
predsednik komisije za kadrovska vpraπanja nadzor
nega sveta
Je univerzitetni diplomirani inæenir kemijske tehno
logije in absolvent magistrskega πtudija organizacije
in poslovodstva na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani. Po zaposlitvi v steklarni INIS in Industriji
motornih vozil v Novem mestu je v obdobju od 1969 do
upokojitve leta 1998 delal v Krki na podroËju razvojnih
programov, kot direktor marketinga pomoænih zdravil
in nazadnje kot svetovalec direktorja programa Vete
rina. V letu 2000 se je za krajπe obdobje reaktiviral
kot Ëlan in namestnik predsednika uprave Kapitalske
druæbe, d. d., v Ljubljani.
Predstavniki zaposlenih
Sonja Kermc, 56 let
Kot inæenirka kemijske tehnologije se je v Krki za
poslila leta 1976. Trenutno vodi sluæbo uporabnih vod
in je zadolæena za sisteme uporabnih medijev in za
sodelovanje s tehnoloπko-tehniËnim inæeniringom pri
razvoju novih sistemov. Æe tretje mandatno obdobje je
Ëlanica sveta delavcev. Za mandatno obdobje 2004 do
2008 je bila izvoljena za predsednico sveta delavcev.
Dr. Mateja VreËer, 41 let
V Krki se je zaposlila leta 1990 kot diplomirana
inæenirka farmacije, nato je naredila magisterij in
doktorat ter strokovni izpit za poklic diplomirane
inæenirke farmacije. Najprej je bila zaposlena v Sek
torju za razvoj in raziskave, sedaj pa je namestnica
direktorice Sektorja za upravljanje kakovosti. Od leta
2007 je tudi vodja Sluæbe za zagotavljanje kakovosti
na mednarodnem podroËju. Je notranja presojevalka
sistemov kakovosti v Krki, presojevalka pogodbenih
partnerjev in izvajalka usposabljanj s podroËja kako
vosti.
Mag. Tomaæ Sever, 40 let
Magistriral je iz poslovodenja in organizacije, po
osnovni izobrazbi pa je univerzitetni inæenir stroj
niπtva. V letih 1992 do 1995 je delal v podjetju IBM Slo
venija, d. o. o., na podroËju informacijskih sistemov.
V Krki je zaposlen od leta 1995 in je trenutno na de
lovnem mestu namestnika direktorja Prodaje z
zadolæitvami direktorja regije Srednja Evropa, pred
vsem glede strategije nastopa Krke na posameznih
træiπËih in gradnje prodajne mreæe v tujini.
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Uprava druæbe

Na fotografiji z leve proti desni: dr. Aleπ Rotar, Danica Novak Malnar, Joæe ColariË, Zvezdana Bajc,
Janez Poljanec.
Uprava ima naslednje naloge:

• vodi druæbo in sprejema poslovne odloËitve samo
stojno in neposredno,

• sprejema strategijo razvoja druæbe,
• zagotavlja ustrezno ravnanje s tveganji in obvlado
vanje tveganj,

• ravna s skrbnostjo vestnega in poπtenega gospodar
stvenika ter varuje poslovne skrivnosti.
Upravo sestavlja pet Ëlanov:

• predsednik uprave,
• trije Ëlani in
• delavska direktorica.

Slednja predstavlja in zastopa interese delavcev v
zvezi s kadrovskimi in socialnimi vpraπanji in nima
pooblastil za zastopanje druæbe.
Mandat Ëlanov uprave traja pet let, moæno je ponov
no imenovanje. Po izteku sedanjega mandata Ëlanov
uprave bo naslednji mandat Ëlanov uprave trajal πest
let v skladu s spremenjenim statutom.

Delovanje uprave in razdelitev podroËij in nalog
med posameznimi Ëlani doloËa Poslovnik o delu upra
ve. NaËin delovanja je usklajevanje mnenj in soglasno
odloËanje, ne preglasovanje. V skladu s Pravili organi
ziranosti in s Poslovnikom o delu uprave imajo Ëlani
uprave tudi operativne naloge na podroËju vodenja,
kar je razvidno iz njihovih predstavitvenih podatkov.
Vsak Ëlan uprave je odgovoren za doloËeno πtevilo or
ganizacijskih enot, s Ëimer je omogoËeno neposredno
sodelovanje med upravo in izvrπnimi direktorji.
Kot pomoË upravi pri njenem delu ima druæba
naslednje organe:
• odbor direktorjev,
• razvojni odbor,
• odbor za kakovost,
• odbor za investicije,
• odbor za kadre,
• odbor za informacijske tehnologije,
• prodajni odbor,
• odbor za ekonomiko in finance ter
• odbor za korporativno pojavljanje v javnosti.
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Odbore sestavljajo specialisti za posamezna po
droËja v Krki. Odbori poglobljeno pripravljajo po
slovno politiko in strateπke usmeritve za posamezna
podroËja, imajo pa tudi nekatere pristojnosti za od
loËanje o izvajanju letnih naËrtov.
PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov upra
ve so doloËena v pogodbah o opravljanju dela, sklenje
nih med nadzornim svetom in posameznim Ëlanom
uprave. S Pravilnikom o nagrajevanju uprave, ki ga je
sprejel nadzorni svet, pa slednji Ëlanom uprave doloËi
nagrado. Krka ni uvedla sistema nagrajevanja Ëlanov
uprave v obliki opcijskih naËrtov. Vsa plaËila in po
vraËila, ki so bila Ëlanom uprave izplaËana v letu 2007,
ter druge ugodnosti so predstavljena v raËunovodskem
poroËilu, v pojasnilih Posli s povezanimi osebami.
V istem poglavju je predstavljeno tudi lastniπtvo
delnic Ëlanov uprave. »lani uprave in z njimi povezane
osebe druæbo in pristojne institucije obveπËajo o vsaki
pridobitvi ali odsvojitvi delnic druæbe ali z njo poveza
ne druæbe. Krka te informacije javno objavlja.
»lan uprave mora morebitno nasprotje interesov
razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preosta
le Ëlane uprave. »lani uprave niso hkrati Ëlani organov
upravljanja in nadzora nepovezanih druæb.
Predstavniki Ëlanov uprave
Joæe ColariË, 52 let
predsednik uprave in generalni direktor
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljublja
ni. V Krki je zaposlen od leta 1982. Z delom je zaËel
v FinanËnem sektorju. Leta 1989 je prevzel vodenje
Sluæbe izvoza v Eksport-import sektorju. Leta 1993 je
bil imenovan za namestnika generalnega direktorja
za podroËje træenja in financ, septembra istega leta pa
je prevzel πe vodenje Marketing sektorja in prodaje.
Leta 1997 je bil imenovan za Ëlana uprave. Naslednje
leto ga je nadzorni svet druæbe imenoval za namestni
ka predsednika uprave, leta 2002 pa ga je evidentiral
kot bodoËega predsednika uprave in mandatarja za
pripravo predloga sestave nove uprave. Na seji 12. ju
lija 2004 ga je nadzorni svet imenoval za predsednika
uprave in generalnega direktorja. Petletni mandat je
nastopil 1. januarja 2005.
Janez Poljanec, 61 let
Ëlan uprave in direktor podroËja Oskrba z izdelki
Diplomiral je na Fakulteti za naravoslovje in tehno
logijo. Leta 1974 se je zaposlil v Krki. Od leta 1979 je bil
direktor Oddelka za prekomorske dræave v Eksport-
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-import sektorju, kasneje pa direktor sektorja. V letih
1985 do 1989 je za Krko delal prek Generalexporta v
Combicku, Frankfurt, leta 1990 pa je ponovno prevzel
vodenje Eksport-import sektorja. Leta 1993 je postal
direktor Sektorja logistike in nabave, πtiri leta kasne
je ga je nadzorni svet druæbe imenoval za Ëlana upra
ve. Drugi mandat je kot Ëlan uprave nastopil 31. julija
2002 ter bil ponovno imenovan za obdobje od 31. julija
2007 do 31. decembra 2009. Od leta 2002 je direktor
podroËja Oskrba z izdelki.
Dr. Aleπ Rotar, 48 let
Ëlan uprave in direktor podroËja Razvoj in raziskave
Doktoriral je na Fakulteti za naravoslovje in tehnolo
gijo v Ljubljani. KonËal je tudi mednarodni πtudij MBA
na IEDC v centru Brdo. V Krki se je zaposlil leta 1984 v
Oddelku za stabilnost. Leta 1991 je postal vodja Oddel
ka za farmacevtsko tehnologijo, dve leti kasneje je pre
vzel vodenje Sluæbe za razvoj farmacevtike v Sektorju
za raziskave in razvoj. Leta 1998 je bil imenovan za na
mestnika direktorja omenjenega sektorja, leta 1999 pa
za njegovega direktorja. Za Ëlana uprave je bil imeno
van leta 2001, drugi mandat je kot Ëlan uprave nastopil
31. julija 2002 ter bil ponovno imenovan za obdobje od
31. julija 2007 do 31. decembra 2009. Od leta 2002 je
direktor podroËja Razvoj in raziskave.
Zvezdana Bajc, 55 let
Ëlanica uprave in direktorica Sektorja za ekonomiko in
informatiko
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljublja
ni. V Krki se je zaposlila leta 1977. Z delom je zaËela
v Ekonomskem sektorju, leta 1979 pa preπla v Sluæbo
za investicije. Leta 1986 je prevzela vodenje Sluæbe za
gospodarsko naËrtovanje. Od leta 1999 je direktorica
Sektorja za ekonomiko in informatiko. Mandat kot
Ëlanica uprave je nastopila 1. aprila 2005 in soËasno
ostala direktorica Sektorja za ekonomiko in informa
tiko. Mandat ji poteËe 31. decembra 2009.
Danica Novak Malnar, 51 let
Ëlanica uprave — delavska direktorica in vodja Farma
cevtske proizvodnje
Diplomirala je na Fakulteti za naravoslovje in tehno
logijo v Ljubljani. V Krki se je zaposlila leta 1982. Leta
1986 je postala vodja Oddelka farmacevtike v obratu v
Ljutomeru, nato je bila πest let vodja Oddelka operativ
ne priprave proizvodnje. Leta 1994 je prevzela vodenje
Oddelka tehnoloπke priprave proizvodnje. Leta 1998 je
bila imenovana za Ëlanico uprave — delavsko direktori
co, ki jo je svet delavcev ponovno izvolil in potrdil nad
zorni svet, nazadnje v letu 2007, tako da je njen zadnji
mandat zaËel teËi 1. januarja 2008. Od leta 1999 vodi
farmacevtsko proizvodnjo.
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Upravljanje v skupini
Skupino Krka sestavljajo obvladujoËa druæba Krka,
d. d., Novo mesto, odvisna druæba v Sloveniji, in od
visne druæbe zunaj Slovenije. Vse delujoËe odvisne
druæbe so v 100-odstotni lasti druæbe Krka.
Delovanje druæb poteka v skladu z lokalno zakono
dajo ter z obveznimi internimi pravilniki in navodili
za delovanje druæb v skupini Krka, ki jih je sprejela
uprava obvladujoËe druæbe.

Zaradi boljπe povezave in nadzora nad poslovanjem
odvisnih druæb uprava delniπke druæbe Krka predstav
lja skupπËino odvisnih druæb. »lani uprave so — od
visno od doloËil lokalne zakonodaje dræav, v katerih
druæbe delujejo — tudi Ëlani nadzornih svetov, nadzor
nih odborov ali upravnih odborov odvisnih druæb, za
kar ne prejemajo posebnih plaËil.
Krka obvladuje druæbe v skupini tudi na funkcijski
ravni, predvsem na podroËju træenja, razvoja, oskrbo
valne verige, financiranja, kadrovanja in informacij
ske podpore.

Notranja revizija
Notranja revizija svoje poslanstvo v skupini Krka
izvaja na osnovi srednjeroËnega programa dela za ob
dobje 2006 do 2009. V skladu z letnim naËrtom dela
za leto 2007 je bilo opravljenih osem rednih notranje
revizijskih pregledov. NaËrte dela in poroËanje o delu
notranje revizije sprejemata in odobravata uprava in
revizijska komisija nadzornega sveta.
Cilji notranjega revidiranja so se nanaπali predvsem
na podajanje zagotovil o vzpostavljenosti in delovanju
sistema notranjih kontrol ter oceno njihove uËinkovi
tosti. Velik poudarek je bil namenjen preverjanju iz
vajanja zastavljenih ciljev in uspeπnosti posameznih
organizacijskih enot v skupini Krka.
Notranjerevizijski pregledi so bili opravljeni na
podroËju proizvodnje zdravil, prodaje, informacijske
tehnologije, varnosti ter zdravja pri delu. Notranji re
vizorji so za omenjene procese podali zagotovila, da so
notranje kontrole vzpostavljene, da delujejo in da so

uËinkovite, tveganja pa obvladovana. Notranjerevizij
ski pregledi so potekali tudi v dveh odvisnih druæbah
in veË predstavniπtvih v tujini.
Pri notranjerevizijskih pregledih je bilo za posame
zna podroËja ugotovljeno, da obstajajo moænosti za
izboljπanje procesov. V ta namen so notranji revizorji
podali 176 priporoËil in kasneje preverili njihovo ure
sniËevanje.
Notranja revizija opravlja tudi svetovalno dejavnost
in se vkljuËuje v posamezne projekte druæbe. Sodeluje
tudi z zunanjimi revizorji, s preizkuπenimi revizorji
informacijskih sistemov in z revizijsko komisijo nad
zornega sveta.
Notranja revizija se pripravlja tudi na neodvisno
zunanjo presojo, katere namen je pridobiti mnenje o
usklajenosti njenega delovanja s standardi notranje
ga revidiranja.

Zunanja revizija
Revizijo raËunovodskih izkazov obvladujoËe druæbe
in veËine odvisnih druæb izvaja revizijska druæba
KPMG. Druæba upoπteva priporoËilo Kodeksa uprav
ljanja javnih delniπkih druæb o menjavi revizorja part
nerja na vsakih pet let.

Posli druæbe Krka z revizijsko druæbo KPMG SLO
VENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., in posli druæb
v skupini s posameznimi revizorskimi druæbami so
predstavljeni v pojasnilih k raËunovodskih izkazom
Posli z revizorsko druæbo.

Zunanji revizor v okviru revizije raËunovodskih iz
kazov o svojih ugotovitvah poroËa upravi in revizijski
komisiji nadzornega sveta.
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Izjava o usklajenosti z doloËbami Kodeksa upravljanja
javnih delniπkih druæb
Uprava in nadzorni svet Krke, tovarne zdravil, d. d.,
Novo mesto izjavljata, da so v letu 2007 posamezni
Ëlani uprave in nadzornega sveta kot tudi uprava in
nadzorni svet kot organa delniπke druæbe spoπtovali
naËela upravljanja delniπkih druæb in si prizadevali za
njihovo udejanjanje v druæbi.
Vsa doloËila Kodeksa upravljanja javnih delniπkih
druæb, ki je v veljavi od 5. 2. 2007 in je v slovenskem
in angleπkem jeziku objavljen na spletnem naslovu
www.ljse.si, skoraj v celoti izpolnjujemo.

Izjema je toËka 1.2.6 Organizirano zbiranje poobla
stil. Druæba s svojim kar se da transparentnim delovan
jem in objavljanjem podatkov tako v medijih kot na
lastnih spletnih straneh ter z izdajo posebne πtevilke
Ëasopisa Utrip, ki ga pred vsako skupπËino prejmejo
mali delniËarji druæbe, spodbuja vse delniËarje k ak
tivnemu in odgovornemu izvrπevanju njihovih pravic.
Kljub temu da druæba ne organizira zbiranja pooblastil,
na ta naËin spodbuja delniËarje, da se osebno udeleæijo
skupπËine ali da za uresniËevanje svojih upravljavskih
pravic na skupπËini pooblastijo zaupnike, ki jih izbe
rejo sami.

Joæe ColariË
predsednik uprave

Dr. Gregor GomiπËek
predsednik nadzornega sveta

Novo mesto, 2. april 2008
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Razvojna strategija skupine Krka
Razvojna strategija skupine Krka

Poslanstvo
Æiveti zdravo æivljenje.

Vizija

Razvojna
strategija

Utrjujemo
poloæaj enega
vodilnih
farmacevtskih
generiËnih
podjetij na
evropskem
træiπËu.

Vrednote
hitrost in fleksibilnost
partnerstvo in zaupanje
kreativnost in uËinkovitost
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KljuËni strateπki cilji do leta 2012
• Doseganje veË kot 10-odstotne povpreËne letne rasti vrednosti prodaje.
• Ohranjanje najmanj 40-odstotnega deleæa novih izdelkov v skupni prodaji.
• Krepitev konkurenËne prednosti produktnega portfelja skozi vertikalno integracijo in lansiranje
izbranih izdelkov na izbranih kljuËnih træiπËih kot prvi generik.
• Izboljπanje kazalnikov poslovanja.
• UËinkovita uporaba sredstev in izboljπanje stroπkovne uËinkovitosti izdelkov.
• Izboljπanje stopnje inovativnosti.
• Ohranjanje samostojnosti.

Ob koncu leta 2007 je bila sprejeta nova strategi
ja razvoja skupine Krka za obdobje od 2008 do 2012.
Obenem so bila posodobljena tudi merila uspeπnosti
izvajanja strategije na vseh treh ravneh. Uspeπnost
korporativnih meril obravnava uprava, meril na rav
ni posameznih skupin izdelkov in meril na ravni po

slovnih funkcij, ki smo jih zaradi veËje preglednosti
in poenostavitve zdruæili s cilji izboljπav, pa pristojni
odbori. KljuËno vodilo pri upravljanju sistema meril
je poveËevanje konkurenËnosti posameznih druæb in
celotne skupine.

KljuËne strateπke usmeritve do leta 2012
• Prednostna usmerjenost na træiπËa Evrope in Srednje Azije.
• Prednostna krepitev farmacevtsko-kemijske dejavnosti.
• Razvoj generiËnih zdravil in priprava registracijske dokumentacije najmanj tri leta pred potekom
produktnega patenta originalnega zdravila.
• Krepitev konkurenËnosti na zahodnoevropskih træiπËih z ustanavljanjem lastnih podjetij za træenje.
• Krepitev sinergije v okviru skupine Krka (strokovna in stroπkovna sinergija) in kar najveËje izkoriπËanje
konkurenËnih prednosti poslovnih okolij podjetij v tujini.
• Prestrukturiranje nabavnega træiπËa, da bi se kontinuirano zniæevale nabavne cene.
• Krepitev internacionalizacije vseh poslovnih funkcij.
• Zmanjπevanje vpliva finanËnih tveganj in gospodarskih nevarnosti na poslovanje skupine Krka.
• Sledenje politiki zmernega poveËevanja dividend.
• Nadaljnja rast trænih deleæev z nakupom lokalnih farmacevtskih podjetij ali poslovnih akvizicij
na izbranih træiπËih.
• Ohranjanje ekonomske, socialne in naravovarstvene odgovornosti do okolja, v katerem poslujemo.
• Delovanje po naËelih poslovne odliËnosti.

Cilji poslovanja skupine Krka v letu 2008
• Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma dosegla 950 milijonov EUR (22-odstotna rast).
• Najpomembnejπa prodajna regija bo Srednja Evropa, najveËjo rast predvidevamo v regiji
Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa, Ruska federacija pa ostaja najpomembnejπe
posamiËno træiπËe.
• Deleæ prodaje na træiπËih zunaj Slovenije bo predvidoma 89-odstoten.
• Zdravila na recept s priËakovano 23-odstotno rastjo ostajajo najpomembnejπa skupina izdelkov
(82-odstotni deleæ v prodaji).
• V kljuËnih indikacijskih skupinah zdravil na recept bomo zaËeli træiti nekaj novih izdelkov.
• NaËrtovan je Ëisti dobiËek v viπini 160 milijonov EUR.
• Konec leta bo imela skupina predvidoma 7700 zaposlenih, od tega skoraj 46 % v tujini.
• Naloæbe v naËrtovani vrednosti 160 milijonov EUR bodo namenjene predvsem poveËanju in
modernizaciji proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture.
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PriËakovano makroekonomsko okolje v letu 2008
Makroekonomske razmere vplivajo na uspeπnost
poslovanja na posameznih træiπËih in na dolgoroËno
zdravstveno politiko dræav. V nadaljevanju prikazu
jemo priËakovane makroekonomske razmere v letu
2008 na Krkinih kljuËnih træiπËih ter v Romuniji,
Ukrajini in na »eπkem, to je v dræavah, ki se po obsegu

prodaje pomembno pribliæujejo doseæeni prodaji na
kljuËnih træiπËih. Menimo, da bodo makroekonomske
razmere v obravnavanih dræavah pozitivno prispeva
le k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev skupine
Krka.

PriËakovane makroekonomske razmere v letu 2008
Dræava

Napoved rasti
træiπËa zdravil (v %)

Napoved vrednosti
træiπËa zdravil

Devizni teËaj
(valuta/EUR)
evroobmoËje

Slovenija

5

470 mio EUR

Hrvaπka

6

690 mio EUR

7,30

15−20

10.500−11.000 mio USD

34,85

Ruska federacija

5−6

4.200 mio EUR

3,55

5

150.000 mio EUR**

evroobmoËje

Romunija

20

1.750 mio EUR

3,60

Ukrajina

12

1.000 mio EUR

5,05*

5−6

1.500 mio EUR

27,00

Poljska
Zahodna Evropa

»eπka republika

Viri: European Commission, Institute for Economic Research and Policy Consulting, Raiffeisen, International Centre for Policy Studies,
Report Buyer.
* Glede na ameriπki dolar, na katerega je vezana ukrajinska valuta grivna.
** Napoved vrednosti celotnega farmacevtskega træiπËa v letu 2008 za 11 dræav zahodne Evrope (Avstrija, Belgija, Francija, NemËija,
		 Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska, ©panija, ©vica in Velika Britanija) ob upoπtevanju predvidene rasti.

Slovenija
Po rekordni rasti v letu 2007 se v prihodnjem letu
priËakuje umiritev gospodarske aktivnosti, zlasti za
radi umiritve investicijske dejavnosti v Sloveniji, ohla
ditve svetovnih finanËnih trgov in umiritve gospodar
ske rasti v Evropski uniji. DomaËe povpraπevanje bo
zaradi viπjega razpoloæljivega dohodka prebivalcev in
rasti plaË ostalo na visoki ravni. Pritiski na dvig cen se
bodo umirili, kar bo zlasti posledica restriktivne de
narne politike Evropske centralne banke, niæje kredit
ne aktivnosti zaradi zmanjπanja investicij ter niæjega
agregatnega povpraπevanja. V letu 2008 se priËakuje
rahlo manjπa rast izvoza in uvoza, pri Ëemer bo dina
mika slednjega deloma pogojena tudi z uvozom inve
sticijskih dobrin za potrebe podjetniπkega in javnega
investiranja.
Predvidena je okoli 5-odstotna rast trga zdravil, nje
gova vrednost pa bo po priËakovanjih dosegla 470 mi
lijonov EUR.
Hrvaπka
PriËakuje se nadaljevanje hitre gospodarske rasti,
ki bo pogojena predvsem s porabo gospodinjstev ter
investicijsko dejavnostjo podjetij. Na podroËju korpo
rativnih investicij se priËakuje nadaljevanje poslovne

ga optimizma, podkrepljenega z ugodno gospodarsko
klimo in podpornim okoljem. Javna poraba se bo v po
volilnem letu 2008 po predvidevanjih nekoliko umiri
la, zaradi aktivnosti centralne banke pa se priËakuje
tudi umiritev domaËega povpraπevanja. Zaradi priËa
kovanega zaostajanja realnih plaË za produktivno
stjo se priËakuje izboljπanje stroπkovne uËinkovitosti
podjetij. Zunanjeekonomsko ravnoteæje dræave ob do
kaj visoki zunanji zadolæenosti ostaja eden od veËjih
makroekonomskih izzivov. PriËakuje se tudi rahlo
poveËanje inflacijskih pritiskov, ki pa jih bo verjetno
ublaæila restriktivnejπa fiskalna politika dræave.
Predvidena je 6-odstotna rast trga zdravil, s Ëimer bi
njegova vrednost dosegla 690 milijonov EUR.
Ruska federacija
Ruska federacija ostaja eno kljuËnih træiπË skupine
Krka z velikim gospodarskim potencialom. Po liberali
zaciji kapitalskih tokov smo lahko v letu 2007 zaznali
skok v investicijski dejavnosti, ki je izrazito ugodno
vplival na gospodarsko rast dræave. PriËakuje se, da
se bo Ruska federacija v prihodnjem letu uvrstila med
dræave z najviπjimi stopnjami gospodarske rasti na sve
tu. Visoke cene nafte so ugodno vplivale na vrednost
ruskega izvoza in prispevale k velikemu preseæku v
plaËilni bilanci. Inflacija ostaja v Ruski federaciji do
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kaj visoka, kratkoroËno pa se ne priËakuje njenega
zniæevanja tudi zaradi napovedanih dvigov plaË v jav
nem sektorju. Zniæevanje inflacije bo srednjeroËno
ostal eden od kljuËnih izzivov ruskega gospodarstva.
Krepitev rublja, ki se je doslej izkazala kot uËinkovit
instrument za blaæitev inflacije, se bo po priËakovanjih
nadaljevala tudi v prihodnjem letu, ugodno pa bo vpli
vala tudi na investicijsko dejavnost podjetij.

Zaradi ukrepov centralnih bank, zlasti obseæne po
moËi poslovnim bankam, se priËakuje umiritev teæav
na finanËnih trgih, kar bo izrazito pozitivno vplivalo na
gospodarsko situacijo zahodnih dræav Evropske unije.

Vrednost trga zdravil v Ruski federaciji je ob pred
videni 15- do 20-odstotni rasti ocenjena na 10,5 do
11 milijard USD.

Romunija

Poljska
Poljska je po vstopu v Evropsko unijo v kratkem
Ëasu dosegla nekaj zavidljivih rezultatov, ugodna go
spodarska klima pa se bo po priËakovanjih nadaljeva
la tudi v prihodnje. Evropska komisija je v tej dræavi
izpostavila moËne gospodarske temelje, ki jih podpi
rajo zlasti domaËe povpraπevanje, investicijska dejav
nost podjetij ter ugodne razmere na trgu dela. Zaradi
ugodne davËne obravnave, visoke realne rasti plaË in
velikega povpraπevanja po delu se priËakuje, da bo
povpraπevanje domaËih gospodarskih subjektov πe na
prej generator gospodarske rasti. Zaradi visoke rasti
plaË ter poslediËnega pritiska na cene lahko priËaku
jemo nadaljevanje ostrejπe denarne politike, s katero
æeli centralna banka tako kot doslej ohranjati cenovno
stabilnost. Inflacija naj bi ostala na zavidljivo nizki
ravni, napovedana denarna politika pa bo prispevala
tudi k nadaljnji krepitvi zlota.
Rast trga zdravil je ocenjena na 5 do 6 %, medtem ko
bo njegova vrednost dosegla okoli 4,2 milijarde EUR.
Zahodna Evropa
Zaradi teæav na svetovnih finanËnih trgih, zlasti na
trgu drugorazrednih posojil, teæav na nepremiËnin
skem trgu ter apreciacije evra, ki nespodbudno vpli
va na izvoz, se priËakuje umiritev gospodarske rasti.
V zahodnih dræavah Evropske unije se zaradi visokih
cen energije in drugih dejavnikov priËakuje nadaljeva
nje inflacijskih pritiskov ter poslediËno nadaljevanje
restriktivnejπe denarne politike, kar bo povzroËilo do
datno umiritev ekonomske in investicijske dejavnosti.
Kljub temu se priËakuje, da bodo kljuËni makroeko
nomski agregati, kot na primer poraba in investicije,
v letu 2008 dosegali ugodne vrednosti, Ëeprav se ute
gne njihova rast upoËasniti.
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Predvidena je 5-odstotna rast trga zdravil, s Ëimer bi
njegova vrednost dosegla okrog 150 milijard EUR.

Zaradi vstopa Romunije v Evropsko unijo in moËne
ga priliva tujih investicij ostajajo priËakovanja glede
gospodarske rasti optimistiËna, obstaja potreba po
strukturnih reformah znotraj gospodarstva, zaznati
pa je tudi poslabπevanje zunanjeekonomskega stanja
dræave. Precejπen izziv predstavlja proraËunska pora
ba, zlasti pa njena struktura. V povezavi z junija 2007
sprejetimi zakonskimi spremembami se bodo v pri
hodnjih dveh letih bistveno poveËale pokojnine, priËa
kuje pa se tudi rast plaË v javnem sektorju. Struktura
proraËunske porabe se spreminja v korist tekoËe pora
be na raËun investicijske dejavnosti dræave. Zaradi teh
vzrokov se priËakuje poveËanje javnofinanËnega pri
manjkljaja ter inflacijskih pritiskov, ki se bodo krepili
tudi zaradi viπjih cen hrane in energije.
Vrednost trga zdravil v Romuniji je ocenjena na
pribliæno 1,75 milijarde EUR ob predvideni do 20-od
stotni rasti.
Ukrajina
Dræavo je v letu 2007 zaznamovala dokajπnja ne
predvidljivost, ki pa ni imela odloËilnejπega negativ
nega uËinka na gospodarstvo. PriËakuje se rahla upo
Ëasnitev gospodarske rasti, zlasti zaradi πibkejπega
domaËega povpraπevanja in viπjih cen uvoæenega ze
meljskega plina. Sredi leta 2008 bo Ukrajina po priËa
kovanjih vstopila v Svetovno trgovinsko organizacijo
(WTO), kar bo dolgoroËno spodbudno vplivalo na zuna
njetrgovinski saldo dræave, medtem ko se kratkoroËno
priËakuje nadaljevanje trgovinskega primanjkljaja.
DavËne spremembe niso priËakovane, napoveduje pa
se poveËanje pokojninskih izdatkov, socialnih trans
ferov in minimalnih plaË, kar bo vplivalo na poveËanje
inflacijskih pritiskov. Eden od veËjih srednjeroËnih iz
zivov ekonomske politike ostaja visoka inflacija.
Vrednost trga zdravil v prihodnjem letu je ob napo
vedani okoli 12-odstotni rasti ocenjena na milijardo
EUR.
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»eπka republika
Po ekspanziji v letu 2007 se priËakuje umiritev
gospodarske rasti, kar je deloma posledica restrik
tivnejπe fiskalne politike deloma pa nekoliko manjπe
investicijske dejavnosti, ki je æe v letu 2007 rahlo za
ostala za priËakovanji. Restriktivno proraËunsko po
litiko bo vsaj deloma kompenziralo rastoËe domaËe
povpraπevanje, podkrepljeno zlasti z rastjo plaË in s
kreditno aktivnostjo. PriËakuje se rast izvoza, zlasti

industrijskih izdelkov, zaradi Ëesar se napoveduje
ugodne rezultate v zunanjetrgovinskem saldu dræave.
Inflacija se je zviπevala æe proti koncu leta 2007, zara
di Ëesar se v prihodnosti priËakuje ostrejπa denarna
politika. S tem æeli centralna banka inflacijo obdræati
v ciljnem pasu 2 do 4 % na leto.
Vrednost Ëeπkega trga zdravil je ob priËakovani med
5- do 6-odstotni rasti ocenjena na okrog 1,5 milijarde
EUR.
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Upravljanje s tveganji
Hitra rast poslovanja in πiroka mednarodna pri
sotnost skupine Krka pomeni tudi izpostavljenost
razliËnim vrstam tveganj, ki jih delimo na poslovna in
finanËna. V skupini Krka zato vsa obvladljiva tveganja
upravljamo z ustreznimi mehanizmi, za njihovo obvla
dovanje pa so zadolæene razliËne organizacijske enote
v podjetju.
Poslovna tveganja obvladujemo decentralizirano, in
sicer v okviru odgovornosti in pooblastil posameznih
organizacijskih enot in druæb v skupini Krka. Redno
spremljanje ukrepov in rezultatov, povezanih s poslov
nimi tveganji, poteka prek razliËnih odborov (razvojni
odbor, prodajni odbor, odbor za kakovost, odbor za in
vesticije, odbor za kadre, odbor za ekonomiko in finan
ce, odbor za informacijske tehnologije).

FinanËna tveganja spremlja FinanËni sektor, ki jih
centralizirano obvladuje.
Vodstvo podjetja odobri ustrezne ukrepe in meha
nizme za obvladovanje tveganj, prav tako pa je sezna
njeno tudi z uËinkovitostjo sprejetih ukrepov.
Vsa tveganja sistematiËno spremljamo, pri finanËnih
tveganjih pa uporabljamo tudi ustrezne kvantitativne
metode za prouËevanje izpostavljenosti in velikosti
potencialne πkode. Zaradi velike pozornosti, ki jo sku
pina Krka namenja obvladovanju tveganj, smo v letu
2007 uËinkovito upravljali z navedenimi tveganji in
zmanjπali njihov negativni vpliv na poslovanje.

Poslovna tveganja
PodroËje tveganja

Opis tveganja

NaËin obvladovanja

Izpostavljenost

intelektualna lastnina tveganje krπitve pravic iz naslova
intelektualne lastnine tretjih oseb

dosledno upoπtevanje intelektualne lastnine
ostalih subjektov, spremljanje patentne
situacije, oblikovanje rezervacij

zmerna

regulatorni postopki

tveganje spremembe zakonodaje ali
njenega tolmaËenja
tveganje, da razviti izdelek ne bo imel
ustreznih lastnosti ali bo neustrezen
z vidika patentne situacije

posvetovanje z regulatornimi organi
v procesu razvoja izdelka
vertikalno integriran model poslovanja

zmerna

zanesljivost
dobaviteljev in
pogodbenih
partnerjev

moænost nerednih in neustreznih dobav ali
nekonkurenËnih cen

analiziranje tveganja posamiËnih dobaviteljev zmerna
in sprejemanje ustreznih ukrepov v primeru
neustreznega poslovnega sodelovanja
z dobaviteljem

razpoloæljivost
proizvodnih
zmogljivosti

nenaËrtovane zaustavitve, motnje ali
napake v proizvodnji

redno preventivno vzdræevanje in meritve

majhna

varovanje okolja

nevarnost izrednih dogodkov
s πkodnim vplivom na okolje

preventivne vaje in predpisani
interni postopki, Ëe pride do izrednega
dogodka

majhna

informacijski viri

tveganje motenj v poslovnih procesih zaradi
motenj na podroËju informacijskih virov
tveganje izgube kljuËnih kadrov, pomanjkanja
strokovno usposobljenih kadrov

neodvisni varnostni pregledi in vnaprej
predvideni ukrepi za odpravo motenj
sistematiËno delo s kljuËnimi kadri,
sistem nagrajevanja, razvoj kadrov,
nenehno izobraæevanje, merjenje
organizacijske kulture in klime

zmerna

nevarnost nastanka nezgod ali
poπkodb na delovnem mestu

preverjanje tehnoloπkih postopkov,
raËunalniπko podprt sistem
ocenjevanja tveganosti

zmerna

izdelan naËrt varovanja

zmerna

razvojni proces

zaposleni

varnost in zdravje
pri delu

varovanje premoæenja nevarnost odtujitve premoæenja

Med finanËnimi tveganji imamo tri skupine nevar
nosti, ki jih lahko zavarujemo pri zavarovalnicah,
in sicer: nevarnost πkode na premoæenju, nevarnost
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zmerna

zmerna

odπkodninskih zahtevkov in civilnih toæb ter nevar
nost finanËne izgube zaradi obratovalnega zastoja.
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FinanËna tveganja
PodroËje tveganja
tveganje sprememb
deviznih teËajev
tveganje sprememb
obrestnih mer
kreditno tveganje

Opis tveganja

NaËin obvladovanja

nevarnost izgube zaradi neugodnega gibanja
deviznih teËajev
tveganje v zvezi s spremembami pogojev
financiranja in najemanja kreditov
tveganje neplaËila s strani kupcev

spremljanje deviznih trgov, varovanje
z uporabo ustreznih finanËnih inπtrumentov
spremljanje finanËnih trgov, varovanje
z uporabo ustreznih finanËnih inπtrumentov
izraËunavanje bonitetnih ocen in omejevanje
maksimalne izpostavljenosti
do posameznih kupcev

Izpostavljenost
zmerna
majhna
zmerna

likvidnostno tveganje moænost pomanjkanja likvidnih sredstev
za poravnavo obveznosti iz poslovanja ali
financiranja

vnaprej dogovorjene kreditne linije in
naËrtovanje potreb po likvidnih sredstvih

majhna

nevarnost πkode na
premoæenju

nevarnost πkode na premoæenju zaradi
ruπilnega delovanja naravnih sil in drugih
nezgodnih primerov

sistematiËne ocene ogroæenosti objektov,
ukrepi v skladu s πtudijami varstva pred
poæarom ter sklepanje ustreznih zavarovanj

zmerna

nevarnost
odπkodninskih
zahtevkov in
civilnih toæb

nevarnost odπkodninskih zahtevkov tretjih
oseb zaradi πkodnih dogodkov, ki jih druæba
povzroËi nehote in nakljuËno s svojo
dejavnostjo, posestjo stvari in dajanjem
izdelkov na trg

zavarovanje civilne in
produktne odgovornosti

zmerna

nevarnost finanËne
izgube zaradi obrato
valnega zastoja

prekinitev proizvodnje zaradi πkode na
premoæenju

zavarovanje stroπkov dela, amortizacije,
majhna
ostalih poslovnih stroπkov in dobiËka iz poslo
vanja ter organizacijsko — tehniËni ukrepi za
zmanjπanje posledic obratovalnega zastoja

Poslovna tveganja
Poslovna tveganja vkljuËujejo naslednja podroËja:
razvoj in raziskave, ravnanje z okoljem, obvladovanje
vhodnih materialov (dobavitelji, pogodbeniki), obvla
dovanje procesa proizvodnje in zmogljivosti, informa
cijske vire in raËunalniπko vodene procese, zaposlene,
varnost in zdravje pri delu, varnost æivil in varovanje
premoæenja.
Razvoj in raziskave
Obvladovanje tveganj s podroËja razvoja in raziskav
je zaradi narave farmacevtske dejavnosti posebej po
membno.

• Intelektualna lastnina. Na podlagi analize tekoËe
situacije za vsak izdelek preverjamo izpostavlje
nost tveganju za krπitve in morebitne toæbe iz na
slova krπitve pravic intelektualne lastnine tretjih
oseb. Na drugi strani s patenti πËitimo naπe izume
v zgodnejπih fazah raziskav in razvoja, z ustreznimi
metodami pa posegamo v postopke podeljevanja pa
tentov pri kompetentnih oblasteh. Prav tako πËitimo
naπe blagovne znamke kot pomemben element indu
strijske lastnine.

• Regulatorna tveganja. Obvladovanje regulatornih
tveganj, ki so povezana s spremembo zakonodaje
in z njenim tolmaËenjem, se zaËne v zgodnjih fazah

razvoja novega zdravila in traja ves æivljenjski cikel
posameznega izdelka. Z regulatornimi oblastmi v
okviru uradnih posvetovalnih mehanizmov prever
jamo naπe razvojne reπitve za posamezen izdelek in
naËrtovano vsebino registracijske dokumentacije.
S tem zmanjπujemo tveganje, da bi pri registracijah
izdelkov in podaljπevanju registracijskih postopkov
priπlo do teæav in neuspehov. Æe v fazi priprave spre
memb zakonodaje dejavno sodelujemo v delovnih
skupinah industrijskih zdruæenj.

• Znanstvena tveganja. Razvojna in raziskovalna de
javnost temelji na odkrivanju novosti. Tveganja so
lahko prisotna na podroËju intelektualne lastnine,
Ëe se med razvojnim procesom spremeni patent
na situacija. Na drugi strani so prisotna tveganja
tehnoloπko-tehniËne narave, ko ne doseæemo ene od
kljuËnih lastnosti, ki jih mora imeti izdelek. Tvega
nja, povezana z lastnostmi izdelka, zmanjπujemo z
uvajanjem novih razvojnih procesov in metod ter z
lastnim in pridobljenim znanjem in izkuπnjami na
raziskovalno-razvojnem podroËju. Uvajamo procese,
ki æe v zgodnjih razvojnih fazah zmanjπujejo tvega
nja za napovedi lastnosti konËnega izdelka, ki mora
biti kakovosten, varen in uËinkovit. Pomemben de
javnik, ki omogoËa boljπe obvladovanje teh tveganj,
je vertikalno integriran model razvoja in proizvod
nje, s katerim nadzorujemo celoten proces proizvod
nje od surovine do konËnega izdelka.
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Zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih partnerjev
KljuËne vhodne surovine dobivamo prek nekaj doba
viteljev. Vzpostavljeni sistem nam zagotavlja varno in
konkurenËno dobavo. V letu 2005 smo zaËeli izvajati
analize tveganja za pogodbene proizvajalce, dobavi
telje in proizvajalce zdravilnih uËinkovin. Na podlagi
rezultatov posamezne analize tveganja doloËimo pred
nostne presoje, ki jih Sektor za upravljanje kakovosti
izvede pri partnerjih. Na osnovi ugotovitev iz presoj
se s partnerji dogovorimo za potrebne ukrepe. V skraj
nem primeru se odloËimo tudi za zamenjavo dobavi
telja ali partnerja.
Razpoloæljivost proizvodnih zmogljivosti
Kakovostno preventivno vzdræevanje tako kljuËne
strojne opreme kot energetike ostaja osrednja dejav
nost, s katero zagotavljamo zanesljivost in kakovost
delovanja proizvodnih zmogljivosti. Uporaba informa
cijskega sistema SAP PM daje dobre rezultate, saj je
naËrtovanje, izvajanje in nadzorovanje preventivne
ga vzdræevanja postalo enostavnejπe in preglednejπe.
Poleg tega zagotavlja obseæno in aæurno podatkovno
bazo za ugotavljanje potencialnih kritiËnih mest, kar
omogoËa uËinkovito in pravoËasno odloËanje in ukre
panje pa tudi obvladovanje stroπkov. Redno analizira
mo rezultate meritev uËinkovitosti in razpoloæljivosti
delovanja kljuËne strojne opreme neposredno na
proizvodnih linijah in iπËemo dolgoroËne naËine nji
hovega izboljπevanja. K zmanjπevanju tveganja pa
bistveno pripomore tudi vpeljan sistem kontinuira
nega usposabljanja in izpopolnjevanja znanja ne le
tehniËnega osebja, ampak tudi proizvodnih operater
jev, ki z novim znanjem za nastavitve linij pri menjavi
izdelkov pomembno prispevajo k boljπi uËinkovitosti
in razpoloæljivosti strojev. Z vidika zagotavljanja ener
getskih virov zmanjπujemo tveganja s posodabljanjem
oskrbovalnih sistemov in z nameπËanjem zanesljivih
naprav takπnih zmogljivosti, ki se lahko nenehno pri
lagajajo rastoËemu obsegu proizvodnje.
Varovanje okolja
Nekateri izredni dogodki lahko negativno vplivajo
na okolje, zato je pomembno zmanjπevanje tveganja
za nastanek izrednih dogodkov ter ustrezno ukre
panje. V Krkinem internem postopku Prepoznavanje
izrednih dogodkov so prepoznani in ovrednoteni vsi

36

moæni izredni dogodki, doloËene pa so tudi aktivnosti
oz. ukrepi, Ëe do njih pride. Z izvajanjem preventivnih
ukrepov zmanjπujemo verjetnost nastanka izrednih
dogodkov, z izobraæevanjem ter vajami za ukrepanje
pa zagotavljamo minimalne vplive na okolje v prime
ru nastanka izrednih dogodkov. V letu 2007 je priπlo
do dveh izrednih dogodkov (razlitje manjπih koliËin
nevarnih snovi). Z uËinkovitim ukrepanjem v skladu
z internimi navodili v nobenem primeru ni priπlo do
πkodljivih vplivov na okolje.
Informacijski viri
V skladu z izdelano metodologijo doloËamo kri
tiËnost informacijskih virov na osnovi ocene kritiËno
sti procesov in stopnje kritiËnosti informacijskega
vira za sam proces. Glavni informacijski viri so posa
mezne informacijske storitve in aplikacije. Stopnjo
njihove kritiËnosti povzemajo vsi infrastrukturni ele
menti, od katerih je informacijska storitev ali aplika
cija odvisna. Ena od metod prepoznavanja nevarnosti
so neodvisni varnostni pregledi informacijske infra
strukture. Za vse kritiËne infrastrukturne elemente
smo prepoznali groænje in tveganja, uprava druæbe pa
je potrdila sprejemljiva tveganja in potrebne ukrepe
za odpravo kritiËnih tveganj.
Zaposleni
Na trgu dela vse pogosteje opaæamo pomanjkanje
ustrezne delovne sile. Prav zato sistematiËno naËr
tujemo in izvajamo izobraæevanje in usposabljanje
delavcev za pridobitev certifikata nacionalne poklic
ne kvalifikacije. Posebej obËutljivo pa je podroËje
kljuËnih kadrov, saj glede na njihovo kakovost vse
bolj postajajo ciljna skupina za konkurenËna podje
tja. Prav zato sistematiËno naËrtujemo in spremlja
mo njihovo izobraæevanje in razvoj ter poveËujemo
tako njihovo odgovornost na delovnih mestih kot tudi
prevzemanje novih zadolæitev in delovnih mest. Sku
paj z ostalimi motivacijskimi ukrepi zagotavljamo
veËjo pripadnost in zmanjπujemo moænost njihovega
odhoda. Tveganja v zvezi s pomanjkanjem strokovnih
kadrov, ki se vse bolj izrazito kaæe z generacijskim
zmanjπevanjem, obvladujemo tudi s poveËevanjem
obsega πtipendiranja na univerzitetni ravni. S tem
zagotavljamo nove zaposlitve strokovnih sodelavcev
za uresniËevanje naËrtovanih strateπkih, razvojnih in
prodajnih naËrtov.
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Varnost in zdravje pri delu

Varovanje premoæenja

Po lastni metodologiji in v skladu z Izjavo o varno
sti ocenjujemo verjetnost za nastanek doloËenega do
godka in resnost takega dogodka. Poleg ocenjevanja
tveganja na delovnih mestih ocenjujemo tveganja, ki
izhajajo iz posameznih tehnoloπkih postopkov. V skla
du z Oceno tehnoloπkega postopka z vidika varnosti in
zdravja pri delu preverjamo vse tehnoloπke postopke.

Prvo sistematiËno oceno ogroæenosti posameznih
objektov smo izvedli leta 2004, naslednjo pa po dopol
njeni metodologiji v letu 2006. Poleg verjetnosti za na
stanek doloËenega dogodka upoπtevamo πe verjetnost
za pravoËasno odkritje dogodka in moænost za odpra
vo posledic. Za obvladovanje varnosti premoæenja na
sprejemljivi ravni smo izdelali naËrt varovanja.

FinanËna tveganja
Tveganje sprememb deviznih teËajev
Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je
skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb deviz
nih teËajev.
KljuËno teËajno tveganje v skupini Krka predstav
lja spremenljivost teËaja ameriπkega dolarja, kot
pomembnejπe pa smo identificirali tudi valute, ki so
definirane z lokacijo naπih kljuËnih druæb v tujini.
Mednje uvrπËamo poljski zlot, ruski rubelj, hrvaπko
kuno in makedonski denar.

V letu 2007 smo aktivno upravljali tveganje spre
memb vrednosti ameriπkega dolarja. Tveganja spre
membe vrednosti preostalih valut v letu 2007 nismo
varovali.
Pri upravljanju teËajnega tveganja je pomembna
razlika med vsemi prilivi in odlivi v doloËeni valuti, ki
jo imenujemo odprta devizna pozicija. Kot je razvidno
iz spodnje tabele, beleæimo v ameriπkih dolarjih na let
ni ravni preseæek prilivov nad odlivi. V skupini Krka
je odprta pozicija v ameriπkih dolarjih v letu 2007 po
stopno rasla, saj so prilivi v tej valuti rasli hitreje od
odlivov.

Pregled deviznih prilivov in odlivov in odprtih deviznih pozicij v obvladujoËi druæbi
2007

2006

2005

2004

prilivi

321

249

200

197

odlivi

141

107

118

100

odprta pozicija

179

142

82

97

v milijonih USD

Del naËrtovane odprte pozicije v ameriπkih dolar
jih za posamezna obdobja smo v skladu s politiko
upravljanja teËajnega tveganja zavarovali z uporabo
izvedenih finanËnih inπtrumentov, del pa je ostal ne
zavarovan. Za zavarovanje smo uporabili enostavne
izvedene finanËne inπtrumente, kot so navadne ter
minske pogodbe in valutne opcije.
V letu 2007 je ameriπki dolar v primerjavi z evrom
izgubil 10,5 % vrednosti. Skupina Krka je zaradi pad
ca vrednosti ameriπkega dolarja ustvarila negativne
teËajne razlike iz naslova plaËil in iz naslova prevred
notenja dolarskih sredstev. Z izvedenimi finanËnimi
inπtrumenti smo ustvarili pozitivne finanËne uËinke,

vendar prenizke, da bi lahko v celoti nevtralizirali ne
gativne teËajne razlike.
Tveganje sprememb obrestnih mer
Krka je imela konec leta 2007 najetih pet dolgo
roËnih posojil, ki so vezana na 6-meseËni LIBOR za
ameriπki dolar ali 6-meseËni EURIBOR za evro. Tve
ganje spremembe obrestne mere pri posojilih, vezanih
na 6-meseËni LIBOR, je v celoti zavarovano.
Novembra 2007 smo najeli dve novi dolgoroËni po
sojili, vezani na 6-meseËni EURIBOR. Tveganja spre
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membe obrestne mere do konca leta 2007 nismo zava
rovali, saj se trend zviπevanja kljuËne obrestne mere
evropske centralne banke zaustavlja. Konec leta 2007
smo zato imeli zavarovane samo 20 % glavnice dolgo
roËnih posojil, vezanih na 6-meseËni EURIBOR.
Kreditno tveganje
Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenje
vanje kupcev, ki jim obvladujoËa druæba na leto proda
izdelke v vrednosti 100.000 EUR in veË, ter redno di
namiËno spremljanje plaËilne discipline kupcev.
UËinki kreditne kontrole so pozitivni. Kaæejo se:

• v zniæevanju skupne vsote zapadlih terjatev,
• v izboljπevanju starostne strukture zapadlih in
celotnih terjatev,

• v ugodnejπem razmerju med povpreËnimi terjatva
mi do kupcev in vrednostjo prodaje.
Konec leta 2007 je bilo v sistem kreditne kontrole v
obvladujoËi druæbi in v njenih odvisnih druæbah sku
paj vkljuËenih 359 kupcev. Od leta 2006 dalje izvaja
mo kreditno kontrolo nad kupci v odvisnih druæbah
na Poljskem, Hrvaπkem, v Srbiji, Ruski federaciji in
v Makedoniji. V zaËetku leta 2007 so bili v kreditno
kontrolo dodatno vkljuËeni kupci Krke Sverige AB.
Kreditno kontrolo za skupino Krka centralizirano
izvaja Sluæba za upravljanje s tveganji in poteka za
kupce odvisnih druæb in obvladujoËe druæbe po enot
nih postopkih in pravilih.

V letu 2007 nismo zabeleæili vrednostno pomemb
nejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kupcev.
Likvidnostno tveganje
Pri obvladovanju likvidnostnega tveganja prouËuje
mo, ali je skupina zmoæna poravnavati tekoËe poslov
ne obveznosti in ali je z ustvarjenim denarnim tokom
zmoæna poravnavati obveznosti iz financiranja.
Potrebo po likvidnih sredstvih ugotavljamo s te
denskim, meseËnim in veËmeseËnim naËrtovanjem
denarnih tokov, pri Ëemer morebitne primanjkljaje v
denarnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pokriti iz tekoËe
ga poslovanja, zagotavljamo z vnaprej dogovorjenimi
kreditnimi linijami pri bankah, medtem ko potenci
alne preseæke denarnih sredstev vlagamo v likvidne
kratkoroËne finanËne naloæbe. V preteklem letu smo
za izboljπanje kratkoroËne in dolgoroËne likvidnosti
optimizirali spremljanje stanja denarnih sredstev v
odvisnih podjetjih ter dodelali sistem naËrtovanja
likvidnosti.
V nadaljevanju prikazujemo povzetek kazalnikov te
koËe likvidnosti (kratkoroËni, hitri in pospeπeni koefi
cient), skupaj z indikatorji, ki prikazujejo upravljanje
s kratkoroËnimi sredstvi in obveznostmi.
Koeficienti so primerljivi z ostalimi podjetji iz pa
noge. Zniæuje se deleæ obratnega kapitala v prihodkih
od prodaje skupine Krka, kar kaæe na uspeπnejπe upra
vljanje s terjatvami in obveznostmi.

Likvidnostni kazalniki za skupino Krka ter primerjava z izbranimi povpreËji
2007

2006

2005

2004

2003*

PovpreËje podjetij
iz panoge**

5-letno Krkino
povpreËje

KratkoroËni koeficient

1,99

2,11

1,80

2,32

1,66

2,49

1,98

Pospeπeni koeficient

1,07

1,31

1,04

1,36

0,93

1,57

1,14

Hitri koeficient

0,11

0,24

0,17

0,22

0,10

0,38

0,17

likvidnostni kazalniki

ObraËanje terjatev
Deleæ obratnega kapitala
v prihodkih od prodaje (v %)

4,34

4,34

4,02

4,74

3,72

3,76

4,34

29,67

29,70

27,80

26,57

43,35

32,35

31,39

kratkoroËni koeficient = kratkoroËna sredstva/kratkoroËne obveznosti
pospeπeni koeficient = (kratkoroËna sredstva — zaloge)/kratkoroËne obveznosti
hitri koeficient = (finanËne naloæbe + denar in denarni ustrezniki)/kratkoroËne obveznosti
obraËanje terjatev = Ëisti prihodki od prodaje/terjatve do kupcev in druge terjatve
obratni kapital = (kratkoroËna sredstva — denar in denarni ustrezniki) — (kratkoroËne obveznosti — kratkoroËna posojila)
* SRS
** Lastni izraËuni po podatkih Reuters za izbrana primerljiva podjetja (Teva, Stada, Zentiva, Egis)
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Poleg vidika poravnavanja tekoËih obveznosti ugo
tavljamo tudi, ali je skupina z ustvarjenim denarnim
tokom sposobna poravnavati obveznosti iz najetih
posojil in ostale obveznosti iz financiranja. Kazalnik
neto dolg/EBITDA, ki ga prikazujemo v poglavju Anali
za uspeπnosti poslovanja (Kazalniki poslovanja), kaæe,
da lahko skupina odplaËa ves svoj neto dolg v manj kot
enem letu. Vrednost kazalnika prikazuje zelo majhno
tveganje skupine.
V diagramu prikazujemo dinamiko gibanja kazal
cev likvidnosti, pri Ëemer je razvidno, da se gibljejo
sorazmerno drug z drugim, kar kaæe na stabilnost
bilanËnih kategorij, ki vplivajo na likvidnost.

2,00

2,32

2,11

1,36

1,50

1,07

0,11

Deleæ zavarovalne premije v prihodkih od prodaje

1,99

1,80

1,66

1,31
1,04

0,93

Zavarovanje opreme, zalog in naloæb je sklenjeno
na dejansko vrednost, gradbenih objektov pa na novo
vrednost, kar pomeni, da se pri obraËunu πkode amor
tizacija zaradi obrabe ne odπteva. Zavarovalna vsota
pri zavarovanju obratovalnega zastoja je seπtevek
stroπkov dela, amortizacije, ostalih poslovnih stroπ
kov in dobiËka iz poslovanja za obdobje enega leta.
V letu 2007 je industrijski kompleks v Novem mestu
obiskala zavarovalniπka inπpekcija pozavarovalnice,
katere namen je bil ugotoviti najveËjo verjetno πkodo
na premoæenju in preveriti dejavnike tveganja obra
tovalnega zastoja v skupini. Ocena inπpekcije je po
zitivna, zlasti na podroËju organizacije obvladovanja
tveganj, preventivnih protipoæarnih in protieksplo
zijskih ukrepov ter ukrepov za nadomeπËanje izpada
prodaje in dobiËka zaradi obratovalnega zastoja, zato
se zavarovalna premija realno ni poveËala, Ëeprav so
se zavarovalne vsote in poslediËno vrednosti najveËje
verjetne πkode poveËale.

Gibanje kazalnikov likvidnosti za skupino Krka
2,50

ske opreme ter na osnovi analize veËletnega πkodnega
dogajanja ukinila zavarovanje strojeloma in prenesla
plaËevanje πkod na svoj raËun.
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pospeπeni koeficient

hitri koeficient

Zavarovanje premoæenja, obratovalnega zastoja in
odgovornosti
Cilji zavarovanja skupine Krka so zagotavljanje fi
nanËnega nadomestila za πkode na premoæenju in za
izgubljeni dobiËek zaradi obratovalnega zastoja ter va
rovanje skupine pred odπkodninskimi zahtevki tretjih
oseb. Postopki sklepanja zavarovanj in uveljavljanja
zavarovalnin so poenoteni in interno standardizirani
znotraj celotne skupine.
Razmerje med zavarovalno vsoto in franπizo je pred
met vsakoletnega tehtanja in bistveno vpliva na veli
kost zavarovalne premije. Manjπe πkode se krijejo z
lastnimi sredstvi, veËje in katastrofalne πkode pa z za
varovalnino ali odπkodnino zavarovalnic. V letu 2007
je skupina Krka na podlagi raziskave o izpostavljeno
sti nevarnostim za poπkodbe in okvare proizvodnih in
transportnih naprav, strojnih inπtalacij ter elektron

deleæ v %

kratkoroËni koeficient
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deleæ zavarovalne premije

Skupina se zaveda svoje odgovornosti zaradi mo
rebitnega oπkodovanja, ki bi jih povzroËila nehote in
nakljuËno s svojo dejavnostjo, posestjo stvari in dajan
jem izdelkov na træiπËe, zato je temu prilagodila obseg
zavarovalnega kritja. S tem æeli zagotoviti neodvisno
poplaËilo odπkodnin tretjim osebam, hkrati pa od po
godbenih partnerjev zahteva, da zlasti pri gradbenih
in montaænih delih, pri investicijskih projektih in pri
transportu zavarujejo svojo odgovornost za πkodo,
povzroËeno podjetjem in zaposlenim v skupini Krka.
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DelniËarji in trgovanje z delnico
Donosnost naloæb v delnice
Politika dividend

TeËaj Krkine delnice
2007

2006

2005

2004

2003

Najviπji v letu

126,58

79,14

44,87

36,46

22,31

Najniæji v letu

79,23

42,74

31,69

21,70

16,39

124,29

78,48

42,72

35,24

22,05

58

84

21

60

23

v EUR

31. december
Letna rast v %

Za vsa prikazana obdobja je upoπtevano πtevilo delnic po izvrπeni
cepitvi v razmerju 1 : 10. Pri preraËunu teËajev v EUR so v obdobju
2003—2006 uporabljeni devizni teËaji na dan 31. decembra
posameznega leta.

Krka sledi strategiji stabilne rasti dividend. IzplaËu
je jih enkrat na leto, izplaËevati pa jih zaËne 60 dni po
zasedanju redne skupπËine delniËarjev, na kateri del
niËarji odloËajo o predlagani viπini dividend za prete
klo poslovno leto.

Dividende
»isti dobiËek na
delnico1 v EUR
Bruto dividenda
na delnico2 v EUR
Stopnja izplaËila
dividend3 v %
Dividendna
donosnost4 v %

V letu 2007 je enotni teËaj delnice Krke zrasel za
58 %, slovenski borzni indeks (SBI 20) pa je v istem
obdobju zrasel za 74 %.

Gibanje teËaja Krkine delnice v primerjavi
z izbranimi delniπkimi indeksi
(zaËetek leta 1997 = 100)
1.250
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dec.
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dec.
2007

S&P Pharmaceuticals Industry Index
SBI 20
KRKG
FTSE All Share Pharmaceuticals & Biotechnology Index

Vir: Reuters

V obdobju od uvrstitve Krkinih delnic na borzo v letu
1997 pa do konca leta 2007 je rast teËaja Krkine delni
ce znatno presegala rast najpomembnejπih svetovnih
indeksov, zlasti indeksa farmacevtske industrije Stan
dard & Poor’s (S&P Pharmaceuticals Industry Index)
ter indeksa FTSE, ki zajema delnice farmacevtskih in
biotehnoloπkih podjetij (FTSE All Share Pharmaceu
ticals & Biotechnology Index). V letu 2007 je stopnja
rasti teËaja Krkine delnice zaostajala za rastjo slo
venskega borznega indeksa (SBI 20), ki je v tem letu
zabeleæil rekordne donose.
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2006

2005

2004

2003

3,92

3,30

2,88

1,93

1,32

0,80

0,69

0,58

0,50

0,44

24

24

30

39

32

0,6

0,9

1,4

1,4

2

Ëisti dobiËek veËinskih lastnikov skupine Krka/povpreËno πtevilo
izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic
2
izplaËilo dividend za predhodno obdobje/povpreËno πtevilo
izdanih delnic v obdobju
3
bruto dividenda na delnico/Ëisti dobiËek na delnico predhodnega
obdobja
4
bruto dividenda na delnico/teËaj delnice 31. decembra
posameznega leta
Za vsa prikazana obdobja je upoπtevano πtevilo delnic po izvrπeni
cepitvi v razmerju 1 : 10. Pri preraËunu teËajev v EUR so v obdobju
2003—2006 uporabljeni devizni teËaji na dan 31. decembra
posameznega leta.
1

1.450

dec.
1996

2007
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Trgovanje z delnicami in lastniπtvo
Krkina delnica je uvrπËena v prvo kotacijo Ljubljan
ske borze, ki je namenjena podjetjem, ki izstopajo po
svoji likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslo
vanja. Delnica z oznako KRKG kotira na Ljubljanski
borzi od leta 1997, vse delnice pa so istega razreda
(navadne, prosto prenosljive). Vsaka delnica, razen
lastnih, prinaπa en glas pri glasovanju na skupπËini
delniËarjev, pravico do glasovanja in udeleæbe na
skupπËini pa ima vsak imetnik ne glede na πtevilo
delnic. S Krkino delnico se lahko prosto trguje prek
borznoposredniπkih hiπ in bank, ki so Ëlanice Ljub
ljanske borze.
Trgovanje s Krkino delnico
12.000
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10.000

enotni teËaj v EUR

140

promet v tisoËih EUR
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Krka je 3. septembra 2007 izvedla cepitev delnic v
razmerju 1 : 10, kar je pomenilo delitev ene obstojeËe
delnice na deset novih delnic. Ob cepitvi se je πtevilo
izdanih delnic tako poveËalo za desetkrat, in sicer na
35.426.120 delnic. Namen cepitve je bil poveËati likvi
dnost in dostopnost delnic Ëim πirπemu krogu vlaga
teljev. Krka je prva javna delniπka druæba v Sloveniji,
ki je izvedla cepitev delnic. Do konca leta smo æe za
sledili pozitivne uËinke cepitve. Promet z delnicami je
narasel, πtevilo delniËarjev pa se je po cepitvi, se pra
vi v zadnjih πtirih mesecih leta 2007, poveËalo za 9 %
oziroma za dobrih 5000 delniËarjev. Konec leta 2007
je imela Krka 61.585 delniËarjev (konec leta 2006 pa
54.555).
Sestava delniËarjev 31. decembra 2007 (deleæi v %)
2,6
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14,5

18,7

17,6

36,9

39,9

39,2

2003≠
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8,5

enotni teËaj

Tudi v letu 2007 je bila Krkina delnica najbolj likvid
na med vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi,
k Ëemur je pripomogla tudi cepitev delnic. Promet s
Krkino delnico je v letu 2007 znaπal 509 milijonov
EUR in je v primerjavi z letom 2006 zrasel za 24 %.
PovpreËni dnevni promet s Krkino delnico je v letu
2007 znaπal 2,07 milijona EUR in je v primerjavi z le
tom 2006 prav tako zrasel za 24 %.

domaËe fiziËne osebe

druge domaËe pravne osebe

domaËe investicijske druæbe
in skladi

lastne delnice

Slovenska odπkodninska druæba

mednarodni vlagatelji

Kapitalska druæba in PPS

NajveËjih deset delniËarjev 31. decembra 2007
©tevilo delnic

Deleæ v %

1

SLOVENSKA OD©KODNINSKA DRUÆBA, D. D.

DelniËar

5.312.070

14,99

2

KAPITALSKA DRUÆBA, D. D.

3.493.030

9,86

3

NEW WORLD FUND INC

914.000

2,58

4

NFD 1 DELNI©KI INVESTICIJSKI SKLAD D. D.

896.942

2,53

5

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG

543.009

1,53

6

LUKA KOPER

451.590

1,27

7

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

388.300

1,10

8

DELNI©KI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I

386.568

1,09

9

MARIBORSKE LEKARNE

300.000

0,85

ERSTE BANK AG

276.076

0,78

12.961.585

36,59

10

SKUPAJ
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Analiza uspeπnosti poslovanja
Vsi finanËni podatki od leta 2004 dalje so priprav
ljeni v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovod
skega poroËanja (MSRP), za leto 2003 pa v skladu s

Slovenskimi raËunovodskimi standardi (SRS). V ana
lizi so vkljuËeni podatki za skupino in druæbo Krka,
komentar pa je v glavnem vezan na skupino Krka.

Prodaja

Prodaja in stopnje rasti prodaje skupine in
druæbe Krka
30 %

800
700

25 %

v milijonih EUR

600

Glavni strateπki cilj, zapisan v strategiji razvoja
skupine Krka za obdobje od 2008 do 2012, ostaja do
seganje veË kot 10-odstotne povpreËne letne rasti ce
lotne vrednosti prodaje. Iz prikazanega grafa je raz
vidna stabilna rast. PovpreËna stopnja rasti prodaje v
zadnjih petih letih je znaπala 17 %.
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400
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200
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V letu 2007 je skupina prodala za 780,9 milijona
EUR izdelkov in storitev in dosegla 17-odstotno rast
ali poveËanje za 113,0 milijona EUR glede na leto 2006.
Med skupinami izdelkov so k poveËanju najveË pri
spevala zdravila na recept, med regijami pa Zahodna
Evropa in Ëezmorska træiπËa.

0%

2003

2004

2005

2006

NatanËnejπi pregled prodajnih rezultatov po posa
meznih træiπËih in skupinah izdelkov navajamo v po
glavju Træenje in prodaja.

2007

prodaja druæbe
letne stopnje rasti prodaje druæbe
prodaja skupine
letne stopnje rasti prodaje skupine

Prodaja na zaposlenega za skupino Krka
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Glede na to, da je prodajno-marketinπka mreæa or
ganizirana v predstavniπtvih in v podjetjih v tujini, je
prikazana le prodaja na zaposlenega za skupino.
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PovpreËna stopnja rasti prodaje na zaposlenega v
zadnjih petih letih znaπa 7 % in je niæja od rasti celot
ne prodaje, kar je predvsem posledica intenzivnega za
poslovanja v tujini, tako v predstavniπtvih kot v podje
tjih. V letu 2007 se je v dræavah zunaj Slovenije πtevilo
zaposlenih poveËalo za 38 %, v Sloveniji pa za 6 %
(veË v poglavju Zaposleni).

2004

2005

2006

2007
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Poslovni odhodki
Poslovni odhodki skupine Krka v viπini 602,2 milijo
na EUR so bili za 16 % veËji kot leto prej in so zrasli za
eno odstotno toËko manj kot prodaja.
Med poslovnimi odhodki skupine Krka predstavlja
jo 282,8 milijona EUR proizvajalni stroπki prodanih

Proizvajalni stroπki prodanih proizvodov, ki so
se glede na leto 2006 poveËali za 14 %, predstavljajo
s 47-odstotnim deleæem v poslovnih odhodkih naj
pomembnejπo stroπkovno postavko. Njihov deleæ v
prodaji se je v petih letih zmanjπal za 9 odstotnih toËk,
tj. na 36 % v letu 2007.

Deleæi stroπkov po funkcijah v prodaji
100
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proizvodov, 198,1 milijona EUR stroπki prodajanja (od
tega 14,1 milijona EUR za novo oblikovane rezervaci
je za toæbe), 59,1 milijona EUR stroπki razvijanja in
62,2 milijona EUR stroπki sploπnih dejavnosti. Deleæ
poslovnih odhodkov v prodaji se je v petih letih
zmanjπal s 86 % na 77 % v letu 2007, kar je razvidno
tudi iz priloæenega grafa.

Stroπki prodajanja (brez rezervacij) predstavljajo
23-odstotni deleæ v prodaji. V letu 2007 so se poveËa
li za 27 %, kar je predvsem posledica πiritve prodajne
mreæe. Z upoπtevanjem rezervacij za toæbe v viπini
14,1 milijona EUR, ki jih je oblikovala obvladujoËa
druæba, so se stroπki prodajanja poveËali za 19 %.
Deleæa stroπkov razvijanja in stroπkov sploπnih
dejavnosti v prodaji ostajata 8-odstotna. Obe vrsti
stroπkov sta rasli z niæjimi stopnjami rasti kot proda
ja. Stroπki razvijanja v celoti predstavljajo odhodek
poslovnega leta, ker skupina teh stroπkov ne kapita
lizira.

proizvajalni stroπki prodanih proizvodov
stroπki razvijanja
stroπki prodajanja
rezervacije za toæbe
stroπki sploπnih dejavnosti

Prihodki in odhodki financiranja
Kljub sistematiËnemu obvladovanju valutnih in
obrestnih tveganj se je v skupini in druæbi Krka v letu
2007 izid iz financiranja nekoliko poslabπal. To je
predvsem posledica veËjih negativnih teËajnih razlik,

ki jih je skupina Krka ustvarila zaradi padanja vred
nosti ameriπkega dolarja (veË v poglavju Upravljanje
s tveganji).

Skupina Krka

Druæba Krka

v tisoËih EUR

2007

2006

2005

2004

2003

2007

2006

2005

2004

2003

FinanËni prihodki

17.355

15.500

16.652

14.789

13.757

16.360

14.779

13.704

12.697

16.351

FinanËni odhodki

-25.354

-17.239

-12.450

-13.329

-22.762

-20.245

-14.494

-15.589

-12.789

-25.542

Neto finanËni izid

-7.999

-1.739

4.202

1.460

-9.005

-3.885

285

-1.885

-92

-9.191
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Poslovni izidi
DobiËek iz poslovanja in Ëisti dobiËek
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DobiËek iz poslovanja skupine v viπini 182,9 milijo
na EUR je bil za 22 % veËji kot leta 2006. DobiËek pred
davkom se je poveËal za 26,2 milijona EUR oziroma
za 18 % in je dosegel 174,9 milijona EUR. Davek iz do
biËka je znaπal 42,1 milijona EUR, od tega odmerjeni
davek 44,4 milijona EUR in odloæeni davek 2,3 milijo
na EUR. Davek iz dobiËka se je poveËal za 15 %. Efek
tivna davËna stopnja skupine je znaπala 24,1 % in je
bila v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nekoliko
niæja.
»isti dobiËek skupine Krka je znaπal 132,9 milijona
EUR in se je glede na leto 2006 poveËal za 19 % oziro
ma za 20,8 milijona EUR.

dobiËek iz poslovanja skupine
dobiËek iz poslovanja druæbe
Ëisti dobiËek skupine
Ëisti dobiËek druæbe

Sredstva
Skupina Krka
v tisoËih EUR

Struktura
2007
v%

Druæba Krka

Struktura
2006
v%

Indeks
07/06

Struktura
2007
v%

2006

Struktura
v%

Indeks
07/06

DolgoroËna sredstva

749.707

66,9

574.846

65,4

130

712.263

67,4

561.034

65,7

127

— nepremiËnine, naprave in
oprema

572.244

51,0

506.929

57,6

113

422.891

40,0

377.442

44,2

112

— neopredmetena sredstva

129.854

11,6

23.500

2,7

553

24.466

2,3

22.400

2,6

109

14.512

1,3

12.324

1,4

118

235.887

22,3

133.366

15,6

177

— finanËne naloæbe

33.097

3,0

32.093

3,7

103

29.019

2,8

27.826

3,3

104

KratkoroËna sredstva

371.711

33,1

304.282

34,6

122

344.995

32,6

293.252

34,3

118

— zaloge

171.647

15,3

115.925

13,2

148

127.276

12,0

99.480

11,7

128

— terjatve

179.834

16,0

153.891

17,5

117

188.872

17,9

157.484

18,4

120

59

28.847

2,7

36.288

4,2

79

128 1.057.258

100,0

854.286

100,0

124

— ostalo

— ostalo
Skupaj sredstva

20.230

1,8

34.466

3,9

1.121.418

100,0

879.128

100,0

Sredstva skupine Krka so na zadnji dan leta 2007
znaπala 1.121,4 milijona EUR in so se od zaËetka leta
poveËala za 28 % oziroma za 242,3 milijona EUR.
K tolikπni rasti so med dolgoroËnimi sredstvi najveË
prispevala neopredmetena sredstva, katerih vrednost
je bila veËja za 106,4 milijona EUR, ter vrednost ne
premiËnin, naprav in opreme, ki se je poveËala za 65,3
milijona EUR. Med kratkoroËnimi sredstvi pa so se
najbolj poveËale zaloge, in sicer za 55,7 milijona EUR.
V strukturi sredstev se je razmerje med kratkoroËnimi
in dolgoroËnimi sredstvi v primerjavi z zaËetkom leta
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2007 nekoliko spremenilo, saj se je deleæ dolgoroËnih
sredstev poveËal za 1,5-odstotne toËke in je znaπal
67 %.
K poveËanju sredstev in spremembi strukturnih
deleæev bilanËne vsote je najveË prispeval nakup
druæbe TAD Pharma.
Med dolgoroËnimi sredstvi v skupni vrednosti
749,7 milijona EUR predstavljajo s 572,2 milijona EUR
najpomembnejπo postavko nepremiËnine, naprave in
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oprema, katerih vrednost se je zaradi novih naloæb
poveËala za 13 %. Njihov deleæ med vsemi sredstvi
se je z 58 % v letu 2006 zniæal na 51 %. Vrednost ne
opredmetenih sredstev se je poveËala za 453 % in znaπa
129,9 milijona EUR. V celotni strukturi sredstev pred
stavljajo skoraj 12-odstotni deleæ. Visoko poveËanje
vrednosti neopredmetenih sredstev je predvsem po
sledica poveËanja naloæbe v dobro ime in v blagovno
znamko TAD Pharme (veË v poglavju Pojasnila k raËu
novodskim izkazom skupine Krka).

Deleæ kratkoroËnih sredstev se je nekoliko zniæal
in je znaπal 33,1 %. V primerjavi z zaËetkom leta so se
kratkoroËna sredstva poveËala za 22 % in so znaπala
371,7 milijona EUR. K rasti so najveË prispevale zalo
ge, ki so se poveËale za 48 % in so znaπale 171,6 mili
jona EUR. Terjatve v viπini 179,8 milijona EUR so bile
veËje za 17 %. Med ostalimi kratkoroËnimi sredstvi so
se finanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËni
mi inπtrumenti, zmanjπale za 20,0 milijona EUR, pred
vsem zaradi prodaje delnic in deleæev za trgovanje.
VeËino kratkoroËnih finanËnih naloæb je druæba proda
la zato, da bi financirala nakup druæbe TAD Pharma.

Kapital in obveznosti
Skupina Krka

Druæba Krka

2007

Struktura
v%

2006

Struktura
v%

Indeks
07/06

2007

Struktura
v%

2006

Struktura
v%

Indeks
07/06

Kapital

680.913

60,7

570.905

64,9

119

672.010

63,6

569.918

66,7

118

DolgoroËne obveznosti

253.773

22,6

163.941

18,7

155

219.426

20,7

150.351

17,6

146

KratkoroËne obveznosti

186.732

16,7

144.282

16,4

129

165.822

15,7

134.017

15,7

124

Skupaj kapital in obveznosti 1.121.418

100,0

879.128

100,0

128 1.057.258

100,0

854.286

100,0

124

v tisoËih EUR

V okviru dolgoroËnih obveznosti skupine so se naj
veË, in sicer za 52,6 milijona EUR poveËala posojila, ki
znaπajo 87,2 milijona EUR ali 8 % bilanËne vsote. Dol
goroËne rezervacije so bile veËje za 21,1 milijona EUR,
predvsem zaradi novo oblikovanih rezervacij za toæbe,
odpravnine in jubilejne nagrade.

V primerjavi z zaËetkom leta so se med kratkoroËni
mi obveznostmi skupine za 29 % oziroma za 17,6 mili
jona EUR poveËale poslovne obveznosti, za 13,8 milijo
na EUR oziroma za 28 % pa so bila veËja posojila, kar
je bila posledica najetih posojil obvladujoËe druæbe.
Ostale kratkoroËne obveznosti so se poveËale za 53 %
oziroma za 14,5 milijona EUR, obveznosti za davek iz
dobiËka pa so se zmanjπale za 3,4 milijona EUR.
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Kazalniki poslovanja
Kazalniki poslovanja, ki so bili doseæeni v letu 2007,
so bili v skladu s strateπkimi usmeritvami in letnimi
cilji. V primerjavi z letom 2006 je skupina dosegla ne
koliko boljπe kazalnike donosnosti prodaje. Kazalnika
donosnosti kapitala in sredstev pa sta ostala na ravni
leta 2006.

Kazalniki dobiËkonosnosti
35
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Kazalniki denarnega toka
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0,9
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0,8

v%

0,6
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Kazalnik operativni denarni tok (prebitek pritokov
pri poslovanju) v Ëistih prihodkih od prodaje je bil
v letu 2004 nadpovpreËno visok glede na primerlji
va leta, in to predvsem zaradi prodajanja iz zalog in
manjπih stroπkov tekoËega poslovanja. Iz istega vzro
ka sta bila v letu 2004 ugodnejπa tudi kazalnika ope
rativni denarni tok/dolgoroËna sredstva in operativni
denarni tok/kratkoroËne obveznosti.
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Kazalniki kreditne sposobnosti
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0,00

neto dolg/EBITDA

obrestno pokritje

60

Obrestno pokritje kaæe pozitiven trend. Izrazito je
bilo poveËanje v letu 2005, v zadnjih dveh letih pa se
je ta trend nadaljeval. DobiËek iz poslovanja v letu
2007 je pokril obveznosti za obresti za dobrih 44 let.
Vrednost kazalnika za manjπa, tvegana podjetja v ZDA
okoli 13 je bila dovolj za prvovrstni rating (AAA), za
veËja in stabilna podjetja pa je ta meja pri vrednosti 9.
V letu 2007 je bila kreditna sposobnost, raËunana kot
razmerje med neto dolgom in EBITDA, zaradi veËjega
denarnega toka in poveËevanja zadolæenosti nekoliko
veËja kot v letu 2006, vendar je kazalnik znaπal 0,6,
kar je πe vedno visoko nad banËnimi zahtevami (1,5).
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Podatki o poslovanju za obdobje 2003—2007
Skupina Krka

Druæba Krka

2007

2006

2005

2004

2003

2007

2006

2005

2004

2003

Prodaja

780.918

667.955

554.137

472.660

408.757

686.729

586.102

486.570

408.677

360.758

EBIT

182.933

150.495

119.057

74.872

61.008

168.083

146.965

120.217

75.150

63.487

v tisoËih EUR

— deleæ v prodaji
EBITDA
— deleæ v prodaji
»isti dobiËek
— deleæ v prodaji
Sredstva
ROA
Kapital
ROE

23,4 %

22,5 %

21,5 %

15,8 %

14,9 %

24,5 %

25,1 %

24,7 %

18,4 %

17,5 %

239.880

198.199

164.849

118.039

101.474

212.467

183.158

155.190

107.408

96.117

30,7 %

29,7 %

29,7 %

25,0 %

24,8 %

30,9 %

31,3 %

31,9 %

26,3 %

26,6 %

132.853

112.086

97.335

65.324

44.627

126.521

113.027

93.746

63.858

46.569

17,0 %

16,8 %

17,6 %

13,8 %

10,9 %

18,4 %

19,3 %

19,3 %

15,6 %

12,9 %

1.121.418

879.128

788.265

649.010

618.318

1.057.258

854.286

760.723

631.168

609.688

13,3 %

13,4 %

13,5 %

10,5 %

7,7 %

13,2 %

14,0 %

13,5 %

10,4 %

8,1 %

680.913

570.905

479.585

405.125

403.998

672.010

569.918

477.726

405.173

407.723

21,2 %

21,3 %

22,0 %

17,4 %

11,4 %

20,4 %

21,6 %

21,2 %

16,8 %

11,9 %
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Træenje in prodaja
V letu 2007 je skupina Krka dosegla najviπjo pro
dajno rast v regijah Zahodna Evropa in Ëezmorska
træiπËa, Jugovzhodna Evropa in Srednja Evropa.

Deleæi posameznih regij v prodaji skupine Krka
v letu 2007
21 %

13 %
Slovenija

17 %

Jugovzhodna
Evropa
Vzhodna Evropa
Srednja Evropa
Zahodna Evropa
in Ëezmorska
træiπËa

23 %

26 %

Prodaja skupine Krka in druæbe Krka po regijah
Skupina Krka
2007

2006

Slovenija

101.648

104.579

Jugovzhodna Evropa

132.929

110.966

Vzhodna Evropa

182.974

180.685

Srednja Evropa

202.407

170.761

v tisoËih EUR

Druæba Krka
Indeks
2007/2006

Indeks
2007/2006

2007

2006

97

69.160

75.326

92

120

120.257

97.540

123

101

174.172

177.370

98

119

171.149

136.145

126

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa

160.960

100.964

159

151.991

99.721

152

Skupaj

780.918

667.955

117

686.729

586.102

117

Prodaja skupine Krka po regijah
220.000
200.000
180.000

v tisoËih EUR
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Slovenija
Prodaja skupine je v regiji Slovenija s 3-odstotnim
padcem glede na leto prej dosegla 101,6 milijona EUR.
K ustvarjeni prodaji so najveË prispevala zdravila na
recept. Zniæanje njihovih cen je bilo posledica uvelja
vitve novega pravilnika o oblikovanju cen in je najveË

prispevalo k skupni negativni prodajni rasti v regiji.
Terme Krka so ob 10-odstotni rasti ustvarile prodajo
zdraviliπkoturistiËnih storitev v vrednosti 30,8 milijo
na EUR.

Træna pozicija skupine Krka v Sloveniji
S skoraj 15-odstotnim trænim deleæem ohranjamo vodilno mesto med vsemi ponudniki zdravil.
Naπi izdelki so vodilni v:
• skupini zaviralcev protonske Ërpalke z veË kot 40-odstotnim trænim deleæem,
• skupini statinov z veË kot 40-odstotnim trænim deleæem,
• skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze z veË kot 30-odstotnim trænim deleæem,
• skupini antagonistov angiotenzina II z veË kot 30-odstotnim trænim deleæem,
• skupini oralnih antiseptikov z okrog 30-odstotnim trænim deleæem.
Tri Krkina zdravila so med prvimi desetimi najbolje prodajanimi zdravili na træiπËu.
Vsa Krkina zdravila na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najviπjo priznano vrednostjo so
bolnikom na voljo brez doplaËila.

Po prodaji vodilna in hkrati za nas najpomembnejπa
zdravila na slovenskem træiπËu so bila Ultop®, Atoris®,
Vasilip®, Enap® in Lorista®. Pospeπeno raste naπ træni
deleæ v skupini zdravil za zdravljenje bolezni osrednje
ga æivËevja in bolezni seËil, ki smo jih zaËeli træiti v

letih 2006 in 2007. Opazni sta zaostrovanje generiËne
konkurence in rast πtevila izdelkov na træiπËu. Nasta
lim razmeram se prilagajamo z uvajanjem novih izdel
kov v razliËnih oblikah in koncentracijah.

Jugovzhodna Evropa
Na træiπËih regije Jugovzhodna Evropa je skupina
Krka prodala za 132,9 milijona EUR izdelkov, kar je za
skoraj 20 % veË kot v letu prej. NajveËjo rast prodaje v
regiji smo dosegli v Srbiji in Romuniji, sledita Bolgari
ja in Kosovo. Rast prodaje beleæimo pri vseh skupinah
izdelkov.

Na Hrvaπkem, ki je z veË kot tretjinskim deleæem v
prodaji najveËje posamiËno træiπËe v regiji in je tudi
med Krkinimi kljuËnimi træiπËi, smo na ravni skupine
dosegli prodajo v viπini 45,0 milijona EUR. Za vodil
nima domaËima proizvajalcema tako πe naprej ohra
njamo vodilno mesto med tujimi ponudniki zdravil.
Rast prodaje smo dosegli z Atorisom®, Laavenom®
in Laavenom® HL, Asentro® in Coryolom®. V proizvod
nem obratu v Jastrebarskem smo ponudbo razπirili z
Enapom® in Atorisom®.

Træna pozicija skupine Krka na Hrvaπkem
Smo vodilni tuji ponudnik generiËnih zdravil.
Smo na tretjem mestu med vsemi ponudniki farmacevtskih izdelkov.
Naπi izdelki so vodilni v:
• skupini statinov s skoraj 30-odstotnim trænim deleæem,
• skupini protimikrobnih uËinkovin — fluorokinolonov z okoli 70-odstotnim trænim deleæem.
Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini zaviralcev protonske Ërpalke z okoli 20-odstotnim trænim deleæem,
• skupini benzodiazepinov z okoli 25-odstotnim trænim deleæem.
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V Romuniji, ki je z vidika doseæene prodaje drugo
najveËje træiπËe v regiji, smo na ravni skupine Krka
prodali za 37,7 milijona EUR izdelkov. Ker je Krkina
rast prodaje viπja od rasti prodaje na træiπËu, se je naπ
vrednostni træni deleæ poveËal na 3 %. Rast prodaje
smo dosegli z novejπimi zdravili, predvsem z Rawe
lom® SR, Ultopom®, Vasilipom®, Tenoxom® in Coryo

lom®. PoveËali smo tudi prodajo Bilobila® in Ciprino
la®, ki æe imata vodilne deleæe na træiπËu.
Visoka rast prodaje v Srbiji in Bolgariji je posledica
uspeπnega uvajanja novih zdravil na recept. V Srbiji
smo postali vodilni tuji generiËni proizvajalec.

Træna pozicija skupine Krka v Romuniji
Smo na drugem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.
Naπ izdelek je z veË kot 40-odstotnim trænim deleæem vodilni v:
• skupini zdravil za zdravljenje demence in
• skupini opioidov.
Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini enokomponentnih zaviralcev angiotenzinske konvertaze,
• skupini protimikrobnih uËinkovin — fluorokinolonov,

•

skupini makrolidnih in piranozidnih antibiotikov.

Vzhodna Evropa
Skupina Krka je na træiπËih regije Vzhodna Evropa
z 1-odstotno rastjo glede na leto prej dosegla prodajo
v viπini 183 milijonov EUR. V primerjavi z letom 2006
se je prodaja zniæala v Ruski federaciji, poveËala pa se
je na vseh ostalih træiπËih.
V Ruski federaciji, ki je najveËje træiπËe v regiji,
smo na ravni skupine prodali za 122 milijonov EUR
izdelkov, kar predstavlja malo veË kot 6-odstotno
zmanjπanje glede na leto 2006, izraæeno v USD pa je
prodaja zrasla za 7 %. NajveË, 88,1 milijona EUR, so
k skupni prodaji prispevala zdravila na recept, Ëetudi
smo prav pri tej skupini izdelkov zaradi omejevalnega

pristopa k financiranju dræavnega sistema dodatne
oskrbe z zdravili beleæili najveËji padec prodaje. Na
vseh ostalih podroËjih smo zabeleæili visoke stopnje
rasti, pri izdelkih za samozdravljenje 24-odstotno, pri
veterinarskih izdelkih 29-odstotno in pri kozmetiËnih
izdelkih 12-odstotno. Pri prodaji zdravil na recept na
t. i. prostem træiπËu, torej zunaj dræavnega sistema fi
nanciranja, smo ustvarili 40-odstotno prodajno rast.
Naπi najbolj prodajani izdelki v Ruski federaciji so bili
Enap®, Vasilip®, Macropen®, Nolicin®, Cordipin®, Pi
kovit®, Duovit®, Septolete®, Fromilid® in Bilobil®. Zelo
uspeπno smo zaËeli prodajati tudi novo zdravilo za
zdravljenje bolezni srca in æilja Zyllt®.

Træna pozicija skupine Krka v Ruski federaciji
Smo na petem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.
Naπi izdelki so vodilni v:
• v skupini statinov s skoraj 30-odstotnim trænim deleæem,
• v skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze v kombinaciji z diuretiki z veË kot 50-odstotnim trænim
deleæem,
• v skupini multivitaminov brez mineralov za pediatriËno uporabo z veË kot 60-odstotnim trænim deleæem.
Naπa izdelka sta z veË kot 10-odstotnim trænim deleæem med vodilnimi v skupini makrolidnih antibiotikov.
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Ukrajina je drugo najveËje træiπËe v regiji, ki ga je
v tretjem Ëetrtletju 2007 zaznamovala gospodarska
stagnacija. Kljub zaostreni konkurenci, predvsem
pri izdelkih za samozdravljenje, smo z usklajenimi

promocijskimi in komercialnimi dejavnostmi doseg
li skoraj 17-odstotno rast prodaje, ki je tako dosegla
36,6 milijona EUR. Najbolje prodajani izdelki so bili
Enap®, Herbion®, Macropen® in Naklofen®.

Træna pozicija skupine Krka v Ukrajini
Smo na drugem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.
Naπi izdelki so vodilni v:
• skupini statinov z veË kot 20-odstotnim trænim deleæem,
• skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze v kombinaciji z diuretiki z veË kot 30-odstotnim trænim
deleæem,
• skupini makrolidnih in piranozidnih antibiotikov z veË kot 20-odstotnim trænim deleæem,
• skupini antitusikov v kombinaciji z ekspektoransi z veË kot 20-odstotnim trænim deleæem.

Vsa preostala træiπËa v regiji Vzhodna Evropa, to
so Belorusija, Kazahstan, Uzbekistan, Moldavija,
Azerbajdæan, Armenija, Gruzija in preostale dræave

Srednje Azije, so v letu 2007 zabeleæila rast prodaje,
najviπjo med njimi, 75-odstotno, Uzbekistan.

Srednja Evropa
Na træiπËih regije Srednja Evropa je skupina Krka
dosegla prodajo v viπini 202,4 milijona EUR, kar je za
skoraj 19 % veË kot v letu 2006. Prodaja zdravil na re
cept, ki predstavlja 92 % celotne prodaje, se je poveËa
la za skoraj 20 %, prodaja izdelkov za samozdravlje
nje za skoraj 8 % in prodaja veterinarskih izdelkov za
skoraj 7 %.

Na Poljskem, ki je s 47-odstotnim deleæem najveËje
træiπËe v regiji in hkrati Krkino kljuËno træiπËe, smo
prodali za 95,8 milijona EUR. Prodajno najpomemb
nejπa zdravila so bila poleg Zalaste®, ki je bila naπe naj
bolje prodajano zdravilo, πe Atoris®, Lanzul®, Lorista®
in Vasilip®. Pri izdelkih za samozdravljenje smo ustva
rili rast predvsem na raËun uspeπne prodaje izdelkov,
ki jih træimo pod krovno blagovno znamko Septolete®.
K prodajni rasti veterinarskih izdelkov sta najveË pri
spevala Floron® in Enroxil®.

Træna pozicija skupine Krka na Poljskem
Smo na tretjem mestu med vsemi ponudniki generiËnih zdravil.
Naπi izdelki so vodilni v:
• skupini izdelkov s protivnetnim delovanjem v Ërevesju z veË kot 40-odstotnim trænim deleæem,
• skupini enokomponentnih antagonistov angiotenzina II z veË kot 20-odstotnim trænim deleæem,
• skupini antidepresivov SSRI z veË kot 10-odstotnim trænim deleæem.
Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini protimikrobnih uËinkovin — fluorokinolonov z okrog 30-odstotnim trænim deleæem,
• skupini statinov z veË kot 15-odstotnim trænim deleæem,
• skupini atipiËnih antipsihotikov z okrog 20-odstotnim trænim deleæem,
• skupini zdravil za zdravljenje demence z veË kot 15-odstotnim deleæem.
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Na »eπkem, ki je naπe drugo najveËje træiπËe v regi
ji, smo na ravni skupine Krka prodali za 38 milijonov
EUR izdelkov in s tem dosegli skoraj 25-odstotno rast.
Najbolje prodajana zdravila so bila Atoris®, Lorista®,
Enap®, Ampril® in Lanzul®, ki so skupaj prispevala veË

kot polovico celotne prodaje na tem træiπËu. Med izdel
ki za samozdravljenje je treba izpostaviti Septolete®.
Njihova prodaja je bila zelo uspeπna, kar za Ëetrtino
veËja kot v letu 2006, in predstavlja skoraj polovico
prodaje v tej skupini izdelkov.

Træna pozicija skupine Krka na »eπkem
Smo na drugem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.
Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini enokomponentnih antagonistov angiotenzina II z veË kot 25-odstotnim trænim deleæem in
skupini antagonistov angiotenzina II v kombinaciji z diuretiki,
• skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze v kombinaciji z diuretiki z veË kot 20-odstotnim trænim
deleæem,
• skupini statinov z veË kot 15-odstotnim trænim deleæem.

Na veËini ostalih træiπË znotraj regije smo dosegli
visoke rasti prodaje in trænih deleæev. Posebej je treba

izpostaviti Madæarsko z visoko 77-odstotno rastjo in
Slovaπko, kjer je bila rast 51-odstotna.

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa
Prodaja v viπini 161 milijonov EUR je za dobrih 59 %
presegla prodajo v letu 2006. Zahodna Evropa spada
med Krkina kljuËna træiπËa, prodaja generiËnih zdra
vil na recept pa predstavlja glavnino prodaje v tej regi
ji. NajveË generiËnih zdravil prodamo prek partnerjev,
ki so s svojimi prodajnimi mreæami prisotni v vseh za
hodnoevropskih dræavah.
Najpomembnejπa træiπËa v regiji so NemËija, Veli
ka Britanija, skandinavske dræave, Portugalska, kjer
smo z lastnimi træenjskimi dejavnostmi zaËeli pro
dajati izdelke pod lastnimi blagovnimi znamkami, in

Italija. Glede na leto prej smo precejπnjo rast prodaje
zabeleæili v juænih dræavah Evropske unije ter v Afriki
in na Arabskem polotoku. V letu 2008 naËrtujemo naj
veËje poveËanje prodaje v severnih dræavah Evropske
unije. Na zahodnoevropskih træiπËih dosegamo velike
koliËinske træne deleæe pri posameznih generiËnih
izdelkih, predvsem s prodajo generiËnega lansopra
zola, enalaprila in karvedilola. Kot novosti smo tem
træiπËem ponudili generiËni olanzapin, venlafaksin in
pantoprazol ter generiËna enrofloksacin in florfenikol
v skupini veterinarskih izdelkov.

Træna pozicija skupine Krka na zahodnoevropskih træiπËih
Smo vodilni dobavitelj generiËnega lansoprazola, karvedilola, enrofloksacina in florfenikola.
Smo med vodilnimi dobavitelji generiËnega amlodipina, enalaprila, simvastatina, mirtazapina in olanzapina.
V skandinavskih dræavah in na Portugalskem prodajamo zdravila na recept pod lastno blagovno znamko.
Prevzeli smo nemπko farmacevtsko druæbo TAD Pharma, kar nam bo omogoËilo okrepiti naπo pozicijo
na nemπkem træiπËu.
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Skupine izdelkov in storitev
Zdravila na recept predstavljajo glavno dejavnost
podjetja. Po obsegu prodaje jim sledijo izdelki za samo
zdravljenje, veterinarski izdelki in kozmetiËni izdelki.
Dejavnost podjetja dopolnjujejo zdraviliπkoturistiËne
storitve.

Deleæi posameznih skupin izdelkov in storitev
v prodaji skupine Krka v letu 2007
4%
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11 %

zdravila
na recept
izdelki za
samozdravljenje
kozmetiËni
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Prodaja skupine Krka in druæbe Krka po skupinah izdelkov in storitev
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Krka proizvaja πtevilne izdelke za humano uporabo.
Na vodilnem mestu po prodaji ostajajo izdelki za zdrav
ljenje bolezni srca in æilja, v primerjavi z letom 2006
pa se je najbolj poveËal deleæ zdravil za zdravljenje bo
lezni osrednjega æivËevja (za 1,5 odstotne toËke).

V primerjavi s prodajo pred petimi leti sta se naj
bolj poveËala deleæa izdelkov za zdravljenje bolezni
srca in æilja (za veË kot 3 odstotne toËke) in izdelkov
za zdravljenje bolezni osrednjega æivËevja (za veË kot
5 odstotnih toËk), zmanjπal pa se je deleæ izdelkov za
zdravljenje okuæb (za veË kot 4 odstotne toËke).

Prodaja zdravil na recept in izdelkov za samozdravljenje skupine Krka po indikacijskih skupinah
v letu 2007
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Novi izdelki
Deleæ novih izdelkov* v prodaji skupine Krka
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segu prodaje in njeni rasti. Novi izdelki, kot so Zala
sta® (olanzapin), Prenessa® (perindopril), Zyllt® (klopi
dogrel) in Mirzaten® (mirtazapin), se æe uvrπËajo med
vodilne. V letu 2007 smo zaËeli træiti nekatere izdelke
iz kljuËnih terapevtskih skupin z novimi uËinkovina
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* Novi izdelki so izdelki, ki smo jih dali na træiπËe v zadnjih petih
letih.
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Novi izdelki v letu 2007
Zdravila na recept
Za zdravljenje bolezni srca in æilja

Co-Prenessa® (perindopril in indapamid),
ki jo træimo tudi pod imenom Prenewel®

Za zdravljenje bolezni prebavil in presnove

Nolpaza® (pantoprazol)

Za zdravljenje bolezni osrednjega æivËevja

Mirzaten® Q-Tab® (mirtazapin) v obliki orodisperzibilnih tablet,
ki ga træimo tudi pod imenom Mirzaten® OroTab®

Izdelki za samozdravljenje
Vitamini za odrasle

Duovit® Charm in Duovit® Osteo

KozmetiËni izdelki
Za nego zrele koæe

linija Vitaskin® Pharma Age Formula

Za nego obËutljive koæe

linija Vitaskin® Pharma Reactive Skin

Veterinarski izdelki
Biocidi

Ecocid® S

Zdravila na recept
Skupina Krka je prodala za 630,8 milijona EUR
zdravil na recept, kar je 18 % veË kot leto prej. VeË kot
80 % zdravil na recept je bilo prodanih pod lastnimi
produktnimi blagovnimi znamkami, ostali pa pod kor
porativno blagovno znamko ali pa prek naπih partner
jev v zahodni Evropi.
Med desetimi najveËjimi træiπËi se je prodaja najbolj
poveËala na Madæarskem, v NemËiji, Ukrajini, Veliki

Britaniji, Romuniji in na »eπkem. Prodaja na Polj
skem je ostala na ravni leta 2006, zmanjπala pa se je
v Sloveniji, in to zaradi zniæevanja cen na træiπËu, ter
prehodno tudi v Ruski federaciji zaradi sprememb pri
kritju stroπkov zdravil, ki poteka prek dræavnih usta
nov. Med ostalimi træiπËi se je prodaja najbolj poveËala
na Arabskem polotoku, v Uzbekistanu, Azerbajdæanu,
Armeniji, Srbiji in na Slovaπkem.

Prodaja zdravil na recept na 10 najveËjih træiπËih
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Zdravila za zdravljenje bolezni srca in æilja
Statini. Statini so danes najpogosteje uporabljana
zdravila za zmanjπanje poveËanih vrednosti holeste
rola in drugih krvnih maπËob. Naπo paleto statinov
sestavljajo Atoris® (atorvastatin), Vasilip® (simvasta
tin) in Holetar® (lovastatin). Z njimi se vsak dan zdravi
veË kot 1,5 milijona bolnikov. Krka je tudi v letu 2007
ohranila vodilno mesto med ponudniki statinov na
træiπËih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Ato
ris® je postal najbolje prodajani statin na teh træiπËih,
medtem ko je Vasilip® ostal najbolje prodajani gene
riËni simvastatin. Atoris® je vodilni atorvastatin v
Sloveniji, na Hrvaπkem in Madæarskem, na πtevilnih
drugih træiπËih pa takoj za vodilnim. Vasilip® je vodil
ni simvastatin v Sloveniji, Ruski federaciji, Ukrajini,
Kazahstanu, Belorusiji in Moldaviji, Krka pa eden vo
dilnih dobaviteljev tablet simvastatina tudi za træiπËa
zahodne Evrope. V letu 2007 smo praznovali 10 let Kr
kinih statinov in 5 let Atorisa®. Ob tej priloænosti smo
pripravili mednarodni simpozij, ki se ga je udeleæilo
veË kot 400 zdravnikov iz veË kot desetih evropskih in
azijskih dræav, na njem pa smo objavili tudi rezultate
veË deset lastnih kliniËnih raziskav.
Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE). Imamo
najπirπo paleto zdravil za zdravljenje zviπanega krv
nega tlaka. Ena vodilnih skupin zdravil med njimi so
zdravila, ki delujejo na renin-angiotenzin-aldosteron
ski sistem (RAAS), mednje pa spadajo zaviralci ACE
in sartani. Krka je tudi v letu 2007 ohranila vodilno
mesto med generiËnimi proizvajalci teh zdravil na
træiπËih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.
Po prodaji vodilni Krkin izdelek iz te skupine osta
ja Enap® (enalapril maleat) skupaj s fiksnimi kombi
nacijami Enap® H, Enap®-HL in Enap®-HL 20 (kombi
nacija enalaprila in hidroklorotiazida). Da strokovna
javnost zaupa v zdravljenje z Enapom®, so v letu 2007
potrdili nagrada platinasta unËa v Ruski federaciji in
nagrada za izdelek leta v kategoriji zdravil za zdravlje
nje zviπanega krvnega tlaka v Kazahstanu ter veË kot
4 milijone bolnikov, ki se vsak dan zdravijo s tableta
mi, ki vsebujejo Krkin enalapril maleat. Enap® ohranja
mesto vodilnega enalaprila v Sloveniji, Ruski federaci
ji, na Hrvaπkem, »eπkem in veË drugih træiπËih.
Prenessa® (perindopril) je najnovejπi zaviralec ACE
in je edini generiËni perindopril, ki je na voljo na naπih
tradicionalnih træiπËih. Uveljavlja se zelo dobro, saj
dosega velike træne deleæe. V letu 2007 smo paleto iz
delkov dopolnili s Prenesso® 8 mg in s Co-Prenesso®/
Prenewelom® — fiksno kombinacijo perindoprila in
indapamida.
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V svoji bogati paleti zaviralcev ACE imamo tudi v
svetu najbolj predpisovani zaviralec ACE ramipril.
Træimo ga pod imenoma Ampril® in Amprilan®. V letu
2007 smo to zdravilo na recept ponudili πe v Ruski fe
deraciji, Ukrajini in na nekaterih træiπËih jugovzhodne
Evrope. Na posameznih træiπËih smo paleto razπirili
πe z Amprilom® HL in Amprilom® HD — fiksnima kom
binacijama ramiprila in hidroklorotiazida. Na »eπkem
in v Sloveniji sta Krkina izdelka vodilni generiËni ra
mipril in vodilna generiËna kombinacija ramiprila in
hidroklorotiazida.
Sartani. Sartani so najveËja, najnovejπa in najhi
treje rastoËa skupina zdravil za zdravljenje zviπanega
krvnega tlaka na svetu. Krka se na træiπËih srednje,
vzhodne in jugovzhodne Evrope z veË kot 10-odstot
nim trænim deleæem uvrπËa med vodilne proizvajal
ce sartanov. V svoji paleti imamo losartan in novejπi
valsartan, ki je tudi najpogosteje predpisan sartan na
svetu. Lorista® (losartan), ki je v naπi paleti æe veË let,
je vodilni sartan v Bolgariji (40-odstotni træni deleæ),
Litvi (60-odstotni), na Poljskem (25-odstotni) in v Slo
veniji (skoraj 30-odstotni). Novejπi Valsacor® (valsar
tan) dosega v Sloveniji prve prodajne rezultate.
Druga zdravila. Naπo paleto zdravil za zdravljenje
zviπanega krvnega tlaka dobro dopolnjujeta Tenox®
(amlodipin) in Coryol® (karvedilol). Coryol® (karve
dilol) je blokator beta z dodatnim uËinkom na recep
torje alfa in je na tradicionalnih træiπËih uveljavljena
blagovna znamka. V zahodni Evropi je postal Krkin
karvedilol v letu 2007 vodilni generiËni karvedilol.
Tenox® (amlodipin) je antagonist kalcijevih kanalËkov,
ki se uspeπno prodaja æe nekaj let. Pomembno træiπËe
je tudi zahodna Evropa, kjer je Krkin amlodipin æe vr
sto let eden od vodilnih generiËnih amlodipinov.
Rawel® SR (indapamid) se z obliko tablet s po
daljπanim sproπËanjem uvrπËa med najsodobnejπe
diuretike na træiπËu. Z njim dosegamo velike træne
deleæe na Slovaπkem (veË kot 60 %), Sloveniji (skoraj
30 %) in Litvi (veË kot 20 %), veË kot 10-odstotne træne
deleæe pa tudi na veËini drugih træiπË. V letu 2007 smo
nadaljevali z uvajanjem Rawela® SR na nova træiπËa.
Zaviralci agregacije trombocitov. Sodoben zavira
lec agregacije trombocitov, ki prepreËuje zlepljanje
trombocitov in nastajanje krvnih strdkov, je Zyllt®
(klopidogrel), s katerim dosegamo dobro rast prodaje
in velike træne deleæe. Træimo ga na Hrvaπkem, Polj
skem, v Ruski federaciji, Ukrajini, Bosni in Hercegovi
ni, Makedoniji in Srbiji.
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Zdravila za zdravljenje prebavil in presnove

Zdravila za zdravljenje bolezni osrednjega æivËevja

Zaviralci protonske Ërpalke. Zaviralci protonske Ër
palke se uporabljajo za zdravljenje bolezni zgornjega
prebavnega trakta, kot sta zgaga ter razjeda na æelodcu
ali dvanajstniku. Izdelujemo tri zdravila iz te skupine
— Ultop® (omeprazol), Lanzul® (lansoprazol) in Nolpa
zo® (pantoprazol), kar nas uvrπËa med ponudnike z
najπirπo paleto tovrstnih zdravil. Ultop® je v Sloveniji
eno od najbolj poznanih in priljubljenih zdravil. Kljub
skoraj 20-letni prisotnosti in veË novim zdravilom, ki
so se pojavila v tej skupini, je πe vedno vodilni zavira
lec protonske Ërpalke in æe veË let med vodilnimi zdra
vili nasploh v Sloveniji, kar potrjuje, da gre za kako
vostno in uËinkovito zdravilo. V desetih letih, kolikor
je na træiπËu Lanzul®, se je z njim zdravilo æe veË kot
15 milijonov ljudi v veË kot 30 dræavah. Ob obletnici
smo v Krakovu na Poljskem pripravili velik mednaro
dni simpozij, ki se ga je udeleæilo veË kot 200 zdrav
nikov iz srednje in jugovzhodne Evrope. Poleg dobrih
trænih deleæev, ki jih s tem zdravilom dosegamo na
naπih tradicionalnih træiπËih, je Krkin lansoprazol
tudi vodilni generiËni lansoprazol na træiπËih zahodne
Evrope. V letu 2007 smo dali na træiπËe novo zdravi
lo iz skupine zaviralcev protonske Ërpalke Nolpazo®
(pantoprazol).

Antipsihotiki. V svoji paleti imamo vodilne anti
psihotike v svetovnem merilu — olanzapin in risperi
don. Zalasta® (olanzapin) je eno vodilnih zdravil na
recept na Poljskem. Med olanzapini dosega veË kot
25-odstotni træni deleæ. Konec leta 2007 smo naπ olan
zapin zaËeli træiti tudi v NemËiji, kjer smo med vodil
nimi generiËnimi dobavitelji tega zdravila. Zalasta®
je na voljo tudi v obliki orodisperzibilnih tablet; smo
prvi generik s to obliko na naπih træiπËih. Torendo®/
Rorendo® (risperidon) je naπe drugo zdravilo iz skupi
ne antipsihotikov. Tudi to generiËno zdravilo smo prvi
ponudili v obliki orodisperzibilnih tablet z imenom
Torendo® Q-Tab®/Rorendo® OroTab®, ki olajπajo jeman
je in izboljπajo sodelovanje bolnikov. Torendo®/Roren
do® smo na veËini træiπË zaËeli træiti leta 2007.

Zdravila za sistemsko zdravljenje okuæb
Fromilid® (klaritromicin) ohranja mesto vodilnega
generiËnega klaritromicina na πtevilnih træiπËih. V de
setih letih njegove uporabe se je z njim zdravilo veË
kot 10 milijonov ljudi. Fromilid® uno (klaritromicin
v obliki s podaljπanim sproπËanjem) je na πtevilnih
træiπËih edini generiËni klaritromicin s podaljπanim
sproπËanjem. Zaradi uËinkovitosti in varnosti je
nepogreπljiv antibiotik za zdravljenje okuæb dihal,
uËinkovit pa je tudi pri odstranjevanju bakterije Heli
cobacter pylori. Krkino paleto makrolidnih antibioti
kov dopolnjujeta Azibiot® (azitromicin) in Macropen®
(midekamicin).
Ciprinol® (ciprofloksacin) in Nolicin® (norfloksacin)
iz skupine fluorokinolonov, træimo æe veË kot 15 let. Na
πtevilnih træiπËih sta vodilni ciprofloksacin in vodilni
norfloksacin.

Antidepresivi. V paleti imamo tri sodobne antide
presive. Alventa® (venlafaksin) je na træiπËa srednje
Evrope priπla leta 2007 in æe dosega do 15-odstotne
træne deleæe. Asentra® (sertralin) je v letu 2007 posta
la vodilni generiËni sertralin na Krkinih tradicional
nih træiπËih z veË kot 25-odstotnim skupnim trænim
deleæem. Na posameznih træiπËih dosega træne deleæe,
ki se gibljejo med 20 in 60 %. Mirzaten® (mirtazapin)
je v letu 2007 postal vodilni generiËni mirtazapin na
naπih tradicionalnih træiπËih, kjer prav tako dosega
veË kot 25-odstotni skupni træni deleæ. Paleto izdelkov
smo dopolnili z orodisperzibilnimi tabletami mirtaza
pina Mirzaten® Q-Tab®.
Druga zdravila. Z Yasnalom® (donepezil) smo pri
sotni med zdravili za zdravljenje Alzheimerjeve bolez
ni. Po petih letih od zaËetka træenja je to vodilni gene
riËni donepezil na tradicionalnih træiπËih. V Sloveniji,
Litvi in na Slovaπkem dosega veË kot 90-odstotni træni
deleæ.
Zdravila za zdravljenje bolezni seËil
V zadnjem letu smo okrepili poloæaj ponudnika
zdravil za zdravljenje benigne hiperplazije prosta
te. Æe uveljavljenemu Kamirenu® (doksazosinu) se je
na veË træiπËih pridruæil Kamiren® XL (doksazosin s
podaljπanim sproπËanjem). Tanyz® (tamsulozin) je na
voljo æe na 15 træiπËih, predvsem v dræavah srednje in
jugovzhodne Evrope. Uporabo zdravila Finpros®/Finster® (finasterid) smo razπirili na veË træiπËih v srednji
Evropi.
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Izdelki za samozdravljenje
Skupina Krka je prodala za 83,6 milijona EUR izdel
kov za samozdravljenje, kar je 18 % veË kot leto prej.
Med desetimi najveËjimi træiπËi se je prodaja izdelkov
najbolj poveËala v Ruski federaciji, Uzbekistanu, Ro

muniji, Makedoniji in na »eπkem, med preostalimi
træiπËi pa v Bolgariji, Armeniji, Gruziji, Moldaviji, na
Slovaπkem in v Belorusiji.

Prodaja izdelkov za samozdravljenje na 10 najveËjih træiπËih
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Træno-prodajne dejavnosti so bile usmerjene v kljuË
ne blagovne znamke: Septolete®, Bilobil®, Duovit®, Pi
kovit® in Herbion®.
Krovno blagovno znamko Septolete® smo razπirili s
Septoletami s sadnimi okusi, ki jih uspeπno prodaja
mo na veË kljuËnih træiπËih: v Ruski federaciji, na Polj
skem, v Ukrajini, na Hrvaπkem in v Romuniji. Izdelki
z novimi okusi predstavljajo æe petino prodaje krovne
blagovne znamke in so glavno gonilo rasti. Skupno so
Septolete® v kategoriji oralnih antiseptikov ohranile
tretje mesto med konkurenti na naπih tradicionalnih
træiπËih. V Sloveniji in na »eπkem smo prenovili ovoj
nino vseh izdelkov. V Sloveniji so Septolete® prejele
naziv superbrand, v Kazahstanu pa nagrado za izdelek
leta med izdelki za vneto grlo.
Bilobil® (izvleËek dvokrpega ginka) je na naπih tra
dicionalnih træiπËih drugi med vodilnimi izdelki, ki
vsebujejo ginko. V Ruski federaciji in Ukrajini, na
Poljskem in v Romuniji dosega velike træne deleæe, ki
se gibljejo med 20 in 50 %, v Sloveniji pa smo edini
ponudnik tovrstnih izdelkov. Na Poljskem je izdelek
prejel dve nagradi: zlato lovoriko po izboru kupcev za
najboljπi izdelek v kategoriji spomin in koncentracija
ter za izdelek leta po izboru farmacevtov v kategoriji
spomin in koncentracija.
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Hrvaπka

2007

»eπka

Uzbekistan

Kazahstan Makedonija

indeks 2007/2006

Blagovna znamka Duovit® zdruæuje vitaminsko-mi
neralne izdelke, s katerimi lahko pokrijemo dnevne
potrebe po vitaminih in mineralih. Paleto klasiËnih
izdelkov smo æe pred dobrim letom zaËeli πiriti z vi
taminsko-mineralnimi izdelki, ki pripomorejo k bolj
πemu izkoristku potencialov organizma. V letu 2007
smo zaËeli træiti πe dva nova izdelka: Duovit® Charm
za æensko lepoto in Duovit® Osteo za prepreËevanje
osteoporoze. Pri obstojeËih izdelkih pa smo zaËeli uva
jati novo, sodobnejπo ovojnino.
Pikovit® je krovna blagovna znamka za skupino vi
taminsko-mineralnih izdelkov za otroke, ki jih træimo
na veË kot 30 træiπËih. Zaupanje v te izdelke potrju
jejo tudi priporoËila strokovnih zvez in zdruæenj iz
πtevilnih dræav ter nagrada zlati otis po izboru upo
rabnikov, ki smo jo prejeli na Poljskem, in nagrada za
izdelek leta med vitaminsko-mineralnimi izdelki v Ka
zahstanu, prav tako po izboru uporabnikov.
Med izdelki blagovne znamke Herbion®, ki zdruæuje
zdravila rastlinskega izvora, sta pomembna in prodaj
no uspeπna sirupa proti kaπlju.
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KozmetiËni izdelki
Skupina Krka je prodala za 10,1 milijona EUR koz
metiËnih izdelkov oziroma 6 % veË kot leto prej. Med
petimi najveËjimi træiπËi se je prodaja izrazito poveËa
la v Ukrajini, poveËanje pa smo dosegli tudi v Ruski
federaciji. V Sloveniji, na Hrvaπkem in v Srbiji se pro

Prodaja kozmetiËnih izdelkov na 5 najveËjih
træiπËih
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daja πe vedno zmanjπuje, kar je posledica naËrtne pre
usmeritve v ponudbi izdelkov in prodajnem kanalu.
Træno-prodajne dejavnosti so bile usmerjene v dve
kljuËni blagovni znamki: Vitaskin® Pharma in Fito
val®.
V letu 2007 smo na kljuËnih træiπËih zaËeli træiti
izdelke nove blagovne znamke Vitaskin® Pharma, ki
so na voljo samo v lekarnah. Blagovna znamka je za
snovana tako, da z izdelki za celovito nego pomaga od
pravljati razliËne teæave koæe. S tem smo med prvimi
vstopili na podroËje dermokozmetike, ki jo dopolnju
je nutrikozmetika (nega od znotraj). V prvi fazi smo
ponudili dve liniji: Vitaskin® Pharma Age Formula za
nego zrele koæe, na kateri se zaradi starostnih spre
memb pojavljajo gube in pigmentni madeæi, in Vita
skin® Pharma Reactive Skin za nego obËutljive in
razdraæene koæe, ki je nagnjena k rdeËici.
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Z blagovno znamko Fitoval® se celostno lotevamo
odpravljanja najpogostejπih teæav z lasmi in lasiπËem.
Prav z razliËnimi izdelki, ki pa se med seboj dopol
njujejo, uporabnikom æe vrsto let ponujamo optimal
no reπitev. Med najpomembnejπimi træiπËi dosegamo
najveËjo prodajo v Ukrajini. Vse dejavnosti smo moËno
poveËali v Ruski federaciji, kjer smo ponudbo izdelkov
dopolnili s kapsulami.

Veterinarski izdelki
Skupina Krka je prodala za 24,6 milijona EUR vete
rinarskih izdelkov oziroma 8 % veË kot leto prej. Med
10 najveËjimi træiπËi se je prodaja izdelkov najbolj po

veËala v Franciji, na Nizozemskem, v Ruski federaciji
in Ukrajini.
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Prodaja veterinarskih izdelkov na 10 najveËjih træiπËih
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Med veterinarskimi izdelki so najpomembnejπa pro
timikrobna zdravila. Enroxil® (enrofloksacin) je vodil
ni izdelek z dobro rastjo prodaje. Na vseh tradicional
nih træiπËih se uvrπËa med vodilne kinolone. Floron®
(florfenikol) je po prodaji drugi izdelek v skupini vete
rinarskih izdelkov. Na træiπËih srednje in jugovzhodne
Evrope ima vodilni træni deleæ med florfenikoli. V letu
2007 smo Floron® zaËeli træiti tudi na vzhodnoevrop
skih træiπËih.

2007

Ukrajina

Srbija

Madæarska

Francija

indeks 2007/2006

Nov lastni biocid Ecocid® S je sodobno razkuæilo,
ki izpolnjuje vse zahteve uporabnikov, ki æelijo uËin
kovit, okolju prijazen in kakovosten izdelek. Zara
di uravnoteæene formulacije se uvrπËa med vodilna
razkuæila v svetu, njegova uËinkovitost pa je potrjena
z najnovejπimi metodami za dokazovanje uËinkovito
sti dezinficientov, ki ustrezajo EU-standardom.

ZdraviliπkoturistiËne storitve
Prodaja zdraviliπkoturistiËnih storitev je v letu 2007
znaπala 30,8 milijona EUR, kar je za 10 % veË kot v letu
2006.
V okviru skupine Terme Krka je bilo prodanih
347.332 noËitev, kar predstavlja 2-odstotno rast glede
na leto prej. NoËitev tujih gostov je bilo 116.911, kar
pomeni 34 % vseh noËitev. Med tujimi gosti jih je bilo
najveË iz Italije, Avstrije in Ruske federacije.
PovpreËna skupna zasedenost nastanitvenih zmo
gljivosti je bila 70-odstotna, zdraviliπkih zmogljivosti
pa 82-odstotna. Posebno pozornost namenjamo raz
voju in πiritvi programov za ohranjanje in krepitev
zdravja, sprostitev in izboljπanje kakovosti æivljenja,
obenem pa vlagamo v opremo ter v programe zdravlje
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nja in medicinske rehabilitacije. V okviru javne zdrav
stvene sluæbe smo poveËali træni deleæ zdraviliπkega
zdravljenja, ki je v letu 2007 dosegel 35,8 % globalne
ga realiziranega programa v Republiki Sloveniji na
tem podroËju.
K pomembnim doseækom Term Krka v letu 2007 spa
da poveËanje deleæa prihodkov in noËitev, zlasti tujih
gostov, ter pridobitev sredstev za sofinanciranje inve
sticijskih del iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Zaposleni v Termah Krka
so dosegli visoke uvrstitve na strokovnih tekmovanjih
v Sloveniji in tujini. Druæba Golf Grad OtoËec je preje
la priznanje naj golf 2007 za najboljπe golf igriπËe v
Sloveniji.
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Razvoj in raziskave
Razvoj in raziskave imajo danes kljuËno vlogo pri
utrjevanju in nadaljnjem razvijanju konkurenËnega
poloæaja Krke kot enega izmed vodilnih generiËnih
proizvajalcev zdravil v evropskem prostoru. Osnovne
naloge razvojne dejavnosti ostajajo: razvoj tehnologij
za proizvodnjo uËinkovin in farmacevtskih oblik ter
izvajanje vseh potrebnih testiranj in raziskav, ki omo
goËajo registracijo zdravil na recept, izdelkov za sa
mozdravljenje, veterinarskih izdelkov in kozmetiËnih
izdelkov.

V letu 2007 smo nadaljevali uspeπno vodenje zah
tevnejπih registracijskih postopkov, kakrπen je npr.
decentralizirani postopek (decentralised procedure,
DPC). KonËali smo 7 decentraliziranih postopkov in s
tem registrirali izdelke na pomembnih træiπËih Evrop
ske unije. Razπirili smo vodenje registracijskih po
stopkov CADREAC (Collaboration Agreement between
Drug Regulatory Authorities in EU Associated Coun
tries), ki omogoËajo hitro pridobitev registracije, in na
ta naËin registrirali 7 izdelkov v 13 razliËnih oblikah.

PodroËje razvoja in raziskav je leta 2007 zaznamo
valo izjemno uspeπno pridobivanje registracij, ki je
temeljilo predvsem na novih pristopih in postopkih.
Regulatorna strategija je kljuËna za razvoj novega iz
delka in za doseganje cilja biti prvi generik na træiπËu.
Kot prvo generiËno podjetje v Evropski uniji smo vodi
li in konËali najzahtevnejπi postopek registracije, t. i.
centralizirani postopek (centralised procedure, CP),
za zdravilo Zalasta® (olanzapin) v obliki tablet in oro
disperzibilnih tablet na celotnem obmoËju Evropske
unije.

Rezultat spretnega obravnavanja najzahtevnejπih
regulatornih postopkov v letu 2007 je 424 pridobljenih
registracij za 1325 razliËnih oblik. V imenu Krke, d. d.,
Novo mesto in skupine Krka smo na zahodnoevrop
skih træiπËih pridobili registracije kar za 72 izdelkov v
307 razliËnih oblikah. Prvo registracijo smo pridobili
za 10 novih izdelkov v 22 razliËnih oblikah.

©tevilo novih registracij skupine Krka po regijah
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PoveËanje razvojno-raziskovalnih zmogljivosti
Za razvoj in raziskave je znaËilna uspeπna integraci
ja raziskovalnega, tehnoloπkega in inæenirskega zna
nja o uËinkovinah ter znanja o razvoju farmacevtske
oblike.
V letu 2007 smo razπirili in posodobili prostore in
opremo za raziskovalno-razvojno delo na podroËju

sinteze, izolacije in fizikalnih obdelav uËinkovin,
tako v laboratorijih kot v pilotnem obratu. Intenzivno
πirimo razvojno skupino sodelavcev, ki s tehnoloπkim
in inæenirskim znanjem in izkuπnjami bistveno pripo
morejo k hitrejπemu in bolj uËinkovitemu razvoju sin
teznih postopkov in k njihovi optimizaciji.
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Razvoj naprednih dostavnih sistemov
Cilj Krkinega razvoja in raziskav je razvoj inovativnih generiËnih zdravil, t. i. generiËnih zdravil z
dodano vrednostjo, ki zagotavljajo izdelkom kljuËne
prednosti πe veË let po vstopu na træiπËe. Krkini raz
vojno-raziskovalni skupini je pri tabletah Prenessa®
(perindopril) z inovativno farmacevtsko obliko uspelo
razviti kakovosten in prodajno uspeπen izdelek, za kar
je celotna skupina v letu 2007 prejela zlato priznanje
Gospodarske zbornice Slovenije. Posebno pozornost
smo namenili razvoju naprednih dostavnih sistemov
za uËinkovine v okviru palete trdih farmacevtskih
oblik. Glyclada® (gliklazid), tablete s podaljπanim
sproπËanjem, so prvo Krkino zdravilo za zdravljenje
sladkorne bolezni iz skupine sulfonilseËnin, ki smo ga
konec leta registrirali na veËini træiπË Evropske unije.
SproπËanje uËinkovine iz tablet je prilagojeno zahtev
nim spremembam glukoze v krvi. ZaËetek dneva z eno
tableto s podaljπanim sproπËanjem Glyclada® (glikla
zid) zagotavlja nadzor nihanj vrednosti glukoze v krvi
vseh 24 ur. Da bi izboljπali sodelovanje najzahtevnejπih
skupin bolnikov, npr. bolnikov s psihozami in drugimi

vedenjskimi motnjami, ki se morajo zdraviti do kon
ca æivljenja, smo v letu 2007 dopolnili paleto Krkinih
antipsihotikov v obliki orodisperzibilnih tablet. Æe
uveljavljenima antipsihotikoma Torendo® Q-Tab® in
Mirzaten® Q-Tab® smo pridruæili orodisperzibilne ta
blete Zalasta® (olanzapin) v πtirih jakostih, ki smo jih
po CP-ju registrirali na vseh træiπËih Evropske unije.
Tehnologijo izdelave pelet Krka æe veË let uporablja
za izdelke, kakπen je npr. zaviralec protonske Ërpalke
Lanzul® (lansoprazol) v obliki kapsul. Uporabili smo
jo tudi pri izdelavi kapsul s podaljπanim sproπËanjem
Alventa® (venlafaksin), ki smo jih uspeπno registrirali
na veËini evropskih træiπË. Kapsule so polnjene s pe
letami, ki zagotavljajo podaljπano sproπËanje venlafa
ksina in omogoËajo odmerjanje enkrat na dan.
Rezultat ustvarjalnih, inovativnih pristopov in pred
vsem skupinskega razvojno-raziskovalnega dela je
tudi v letu 2007 na novo vloæena dokumentacija za re
gistracijo 13 novih izdelkov v veË razliËnih farmacevt
skih oblikah in jakostih.

ZaπËita lastnega znanja in podroËje industrijske lastnine
Rezultate svojega dela na kljuËnih podroËjih smo
zaπËitili s patentnimi prijavami. V letu 2007 smo
vloæili patentne prijave za 21 novih izumov, na osnovi
prednostnih prijav iz leta 2006 pa smo vloæili 15 med
narodnih patentnih prijav. V Krki spoπtujemo intelek
tualno lastnino drugih in varujemo svojo lastno.

Svoje izdelke træimo pod lastnimi blagovnimi znam
kami, kar je podpora dodani vrednosti naπih izdelkov.
V letu 2007 smo v Sloveniji prijavili 57 blagovnih
znamk, v tujini 2 in vloæili prijave za 46 mednarodnih
registracij.

Zdravila na recept
Skupino zdravil za zdravljenje bolezni osrednjega
æivËevja smo dopolnili z novim atipiËnim antipsihoti
kom Kventiaxom® (kvetiapinom) v obliki filmsko oblo
æenih tablet. Zdravilo smo v petih jakostih registrirali
na veËini træiπË Evropske unije. Poleg registracije za
orodisperzibilne tablete smo pridobili tudi registraci
jo za tablete Zalasta® (olanzapin). Registracija tablet s
podaljπanim sproπËanjem Helex® SR (alprazolam) na
»eπkem pomeni novo moænost zdravljenja bolnikov z
anksioznimi motnjami. V letu 2007 smo na nekaterih
zahodnoevropskih træiπËih konËali tudi registracijski
postopek za filmsko obloæene tablete Yasnal® (done
pezil) za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Gastro
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rezistentne tablete Nolpaza® (pantoprazol) so Krkino
najnovejπe zdravilo iz skupine zaviralcev protonske
Ërpalke. Z registracijami na veËini evropskih træiπË
utrjujemo kljuËno mesto Krke med proizvajalci zdra
vil za zdravljenje peptiËne razjede in gastroezofageal
nega refluksa.
V Ruski federaciji smo registrirali uveljavljeno bla
govno znamko Lorista® (losartan) v obliki filmsko
obloæenih tablet. Uspeπno pridobivamo registracije
za stalno kombinacijo perindoprila in indapamida
in tako sledimo najsodobnejπim evropskim priporoËi
lom za zdravljenje bolnikov z visokim krvnim tlakom.
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Na »eπkem smo paleto zdravil za zdravljenje bolezni
srca in æilja dopolnili z novim zaviralcem angiotenzin

ske konvertaze Cazaprolom® (cilazaprilom) v obliki
filmsko obloæenih tablet v πtirih razliËnih jakostih.

©tevilo registracij zdravil na recept po posameznih regijah
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Izdelki za samozdravljenje
V Ruski federaciji smo registrirali Spazmonet® in
Spazmonet® forte (drotaverin), ki se uporabljata za
lajπanje prebavnih teæav. Prehranskim dopolnilom
smo dodali izdelka Duovit® Vision in Duovit® Ener
gija. Kapsule Duovit® Vision vsebujejo lutein in so
namenjene za ohranitev zdravega vida pri osebah, ki

so izpostavljene moËni svetlobi in sevanjem. Filmsko
obloæene tablete Duovit® Energija z vitamini in mi
nerali ter izvleËkom korenine ginsenga so krepËilno
sredstvo, ki ga priporoËamo pri stresu, miselnih napo
rih, telesnih obremenitvah, delu in πportu.

©tevilo registracij izdelkov za samozdravljenje po posameznih regijah
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Veterinarski izdelki
Dobro sprejete izdelke z uËinkovino enrofloksacin,
ki se uporabljajo za zdravljenje okuæb pri farmskih
æivalih, smo v letu 2007 razπirili z novim izdelkom
Enroxil® Max v obliki 10-odstotne raztopine za inji
ciranje. Uspeπno pridobivamo registracije za Ecocid®,
izdelek, ki se uporablja na podroËju veterinarske in

humane medicine. Leta 2007 smo ga registrirali v
Ruski federaciji in Ukrajini ter v nekaterih dræavah
zahodne in srednje Evrope. Pomembne razvojno-razi
skovalne rezultate smo dosegli s florfenikolom, izbir
nim zdravilom za zdravljenje okuæb dihal pri govedu
in praπiËih.
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©tevilo novih registracij veterinarskih izdelkov
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KozmetiËni izdelki
V letu 2007 smo se posvetili strateπki blagovni
znamki Vitaskin® Pharma. Na Hrvaπkem, v Bosni, Sr
biji in Ukrajini smo registrirali kapsule Vitaskin® Phar
ma Age Formula. Razvoj smo usmerili v izdelke za ma
stno in neËisto koæo Vitaskin® Pharma Pure Expert.
Da so ti izdelki uËinkoviti, so potrdili rezultati preizku

πanj in zadovoljstvo uporabnic, ki smo jih vkljuËili v
preizkuπanja. V liniji Sun Mix® smo v skladu z novimi
zakonskimi smernicami za izdelke za sonËenje razvi
li πtiri nove izdelke, s katerimi bomo nadomestili del
obstojeËe ponudbe.

ZdraviliπkoturistiËne storitve
V prihodnjih letih bomo nadalje razvijali in πirili pro
grame za krepitev zdravja in psiho-fiziËnih sposobno
sti ter premagovanje teæav, ki najpogosteje oteæujejo
æivljenje sodobnega Ëloveka. Dopolnjevali jih bomo s
programi za sprostitev, programi za vzdræevanje tele
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sne teæe, vitalnosti in drugimi. ©e naprej bomo vlagali
v opremo ter v programe zdravljenja in rehabilitacije,
saj æelimo ohraniti vodilni træni deleæ v zdraviliπkem
zdravljenju v okviru javne zdravstvene sluæbe.
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Oskrba z izdelki
S tesnim povezovanjem nabave, logistike in proiz
vodnje optimalno izkoriπËamo proizvodne zmoglji
vosti v druæbi Krka in odvisnih druæbah. Na ta naËin
kupcem na naπih træiπËih pravoËasno zagotavljamo
svoje izdelke. V letu 2007 smo s πiritvijo in optimi

zacijo oskrbne verige bistveno poveËali fiziËni obseg
proizvodnje. V primeru posebnih okoliπËin in veËjega
povpraπevanja na træiπËih organiziramo proizvodnjo
pri pogodbenih partnerjih.

Nabava
Globalizacija postavlja nabavo pred nove izzive
identifikacije, izbire in vpeljave najprimernejπih do
baviteljev za zagotavljane kakovosti, pravoËasnosti
in stroπkovne uËinkovitosti. Za doseganje teh ciljev
kontinuirano nadgrajujemo partnerstvo z obstojeËimi
dobavitelji in identificiramo morebitne nove dobavite
lje. Da bi prepreËili preveliko razprπenost in kontinui
rano preverjali dobavitelje, vzpostavljamo sistem dveh
do treh dobaviteljev kljuËnih vhodnih materialov, kar
nam zagotavlja stalno visoko raven kakovosti, varno
sti in zanesljivosti ter konkurenËnost dobav.

Z izbranimi dobavitelji utrjujemo in razvijamo sis
tem zanesljivosti dobav. Vzpostavili smo sistem sle
denja in razvrπËanja dobaviteljev glede na izbrane
kljuËne kazalce. Pri nekaterih dobaviteljih embalaæe
in pomoænih surovin, pri katerih se je skozi zahtevano
veËletno obdobje dokazala zanesljiva ustaljena kako
vost dobav, smo v letu 2007 zaËeli z reduciranim testi
ranjem vhodnih materialov, kar omogoËa Ëasovno in
stroπkovno uËinkovitejπe sodelovanje.

SkladiπËenje in transport
V okviru logistiËne funkcije skladiπËenja in tran
sporta potekajo:
• skladiπËenje embalaæe, surovin, konËnih izdelkov,
tekoËih surovin, reæijskih in propagandnih materi
alov,
• raztehtavanje in priprava repromaterialov za proiz
vodnjo,
• priprava konËnih izdelkov in dostava kupcem,
• carinsko poslovanje,
• prevozi z lastnimi vozili ter najem in organizacija
transporta prek pogodbenih partnerjev.

V skladiπËu konËnih izdelkov smo uvedli kakovostnejπi
informacijski sistem, ki zagotavlja kontinuirano in
formiranje o zalogah konËnih izdelkov in njihovih
premikih.

V letu 2007 smo pridobili nove skladiπËne in tehtal
ne zmogljivosti, ki bodo omogoËile potrebno rast in
zagotavljale ustrezno kakovost storitev.

S prenovo skladiπËa surovin smo vpeljali raËunal
niπko nadzorovan sistem skladiπËenja surovin in krmi
ljenja visokoregalnih dvigal. Dobili smo nove prostore
za skladiπËenje surovin na hladnem, ustrezen prostor
za prepovedane droge in prostor za skladiπËenje ne
ustreznih materialov.

V skladiπËu konËnih izdelkov smo pridobili 7000
paletnih mest in tri avtomatska visokoregalna dvi
gala ter novi izdajno-prejemni center v nadstropju.

V letu 2007 je bila zgrajena nova centralna razteh
talnica. Pridobili smo πest novih tehtalnih prostorov s
popolnoma novo tehnologijo in podvojeno zmogljivo
stjo. Nova pridobitev omogoËa avtomatsko dostavo in
tehtanje surovin v skladu s predpisi dobre proizvodne
prakse z vhodom surovin skozi odpraπevalne kabine.
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Proizvodnja
V skladu s strateπkimi usmeritvami nadaljnje or
ganske rasti podjetja in v skladu z zahtevami dobre
proizvodne, skladiπËne, kontrolno-laboratorijske in
distribucijske prakse, z evropskimi in svetovnimi
standardi ter drugimi predpisi s podroËja tehnoloπkotehniËne regulative pridobivamo nove ter posodablja
mo obstojeËe proizvodne zmogljivosti.
Kemijska in fermentacijska proizvodnja uËinkovin
ter proizvodnja konËnih izdelkov uspeπno sledijo ras
toËemu deleæu izdelkov, ki so rezultat vertikalno inte
griranega poslovnega modela. IzkoriπËati smo zaËeli
zmogljivosti obrata za proizvodnjo uËinkovin Sinteza
4, s katerim smo podvojili obstojeËe zmogljivosti pro
izvodnje farmacevtskih uËinkovin. Inæenirska zborni
ca Slovenije nam je za izvedbo tega projekta podelila
nagrado za inovativnost.
Tako koliËinsko kot kakovostno sledimo naraπËajo
Ëim potrebam proizvodnje ostalih izdelkov, zlasti v
tehnoloπki skupini tablet in kapsul pelet. Realizirani
fiziËni obseg proizvodnje vseh konËnih izdelkov je bil
za 20 % veËji kot leto prej in je posledica pospeπenega
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zagona novozgrajenih obratov za proizvodnjo konËnih
izdelkov Notol III in Pelete IV kot tudi uËinkovitejπega
izkoriπËanja obstojeËih zmogljivosti.
Sistem stalnega izboljπevanja, ki smo ga vzposta
vili za uËinkovito rabo kljuËne strojne opreme ter na
podroËju tehnologij obstojeËih izdelkov, daje dobre re
zultate: optimizirali smo interni avtomatski transport
in kar za 30 % skrajπali transportne Ëase.
Nadgrajujemo raËunalniπke tehnologije za pripra
vo, izpolnjevanje in pregled obseæne proizvodne do
kumentacije v proizvodnji polizdelkov in pakiranju.
Z elektronskim tehnoloπkim postopkom in elektron
skim zapisnikom o proizvodnji skrajπujemo Ëas po
stopkov, redno nadzorujemo izvajanje posameznih ko
rakov v proizvodnji in takoj ukrepamo ter ustvarjamo
obseæno podatkovno bazo za optimizacijo procesov in
pripravo vseh potrebnih poroËil. Poteka tudi projekt
elektronskega obvladovanja proizvodne dokumentaci
je, ki ga postopoma implementiramo v vse obrate za
proizvodnjo konËnih izdelkov in farmacevtskih uËin
kovin.
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Vlaganja in naloæbe
Naloæbe skupine Krka v obdobju 2003—2007
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deleæ naloæb v prodaji

Izvajamo veË kot trideset projektov, namenjenih
preteæno proizvodnji konËnih izdelkov in proizvodnji
surovin ter posodobitvi infrastrukture, ki bo kakovo
stno podpirala poslovne funkcije celotne skupine. VeËi
na teh projektov poteka v Sloveniji ter na Hrvaπkem,
v Ruski federaciji in na Poljskem.

la Krkin najperspektivnejπi prodajni program. Spada
med najveËje tovrstne v Evropi in je zgrajen v skladu
z najnovejπimi tehniËno-tehnoloπkimi reπitvami in
smernicami dobre proizvodne prakse ter najstroæjimi
evropskimi standardi za varnost in zaπËito ljudi in
okolja. Pri naËrtovanju obrata smo posebno pozornost
namenili varnosti osebja in zagotavljanju visoke stop
nje varovanja okolja.
Z uËinkovinami, ki jih vgrajujemo v konËne oblike
zdravil za zniæevanje krvnega tlaka, zniæevanje hole
sterola in zdravljenje drugih bolezni, iz Sinteze 4 oskr
bujemo obrate farmacevtske proizvodnje. Med njimi
so najpomembnejπi izdelki simvastatin, karvedilol,
lansoprazol, atorvastatin, valsartan in venlafaksin.
V vseh fazah tehnoloπkega procesa nenehno nadzo
rujemo surovine, proizvodno okolje in proizvodne
procese ter tako zagotavljamo visoko in ponovljivo
kakovost konËnih farmacevtskih uËinkovin. V obratu
potekajo predvsem tiste faze kemijske sinteze, ki do
loËajo farmakoloπki uËinek zdravila.
Obrat za proizvodnjo injekcij

Struktura investicijske porabe skupine Krka za
leto 2007
25 %

34 %
proizvodnja konËnih
izdelkov
proizvodnja
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infrastrukturni
objekti
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infrastruktura

Decembra smo odprli nov del obrata za proizvodnjo
injekcij, v katerega smo vloæili 15,5 milijona EUR in
tako poveËali zmogljivosti za proizvodnjo injekcij za
30 %. V prvi fazi je vanj vgrajena ena linija za pripravo
raztopin za injiciranje, sterilno filtracijo in polnjenje
injekcij. Na njej bomo napolnili okoli 30 milijonov
injekcij na leto. Nova linija omogoËa polnjenje injekcij
od 1 do 10 ml. Z dvema dodatnima linijama bomo ob
koncu projekta dosegli zmogljivost 80 do 100 milijo
nov injekcij na leto.

ostalo
8%

5%
5%

23 %

nabava osnovnih
sredstev

Sinteza 4
Junija smo odprli nov obrat za proizvodnjo farma
cevtskih uËinkovin Sinteza 4. S to naloæbo in z no
vim skladiπËem tekoËih surovin, v katera smo vloæili
80 milijonov EUR, uresniËujemo vertikalni poslovni
model, ki zagotavlja obvladovanje celotnega procesa
od razvoja do surovine in konËnih izdelkov, ki po kako
vosti, uËinkovitosti in varnosti spadajo v sam svetovni
vrh. Obrat omogoËa proizvodnjo uËinkovin za zdravila,
ki bodo v naslednjih petih do desetih letih predstavlja

Notol III
V tretji fazi projekta Notol bomo pakirnico poveËali
v obsegu, ki bo omogoËal vgradnjo novih linij, in z in
vesticijo v dodatne kapacitete tehtalnice, granulacije
in tabletirk uskladili poveËano zmogljivost pakirnice
z zmogljivostmi pri proizvodnji polizdelkov. S πestimi
dodatnimi pakirnimi linijami bomo sedanjo zmoglji
vost obrata Notol poveËali za 50 do 60 %. V prizid
ku objekta bomo zagotovili pogoje za maloserijsko
proizvodnjo in poveËali kapacitete lakirnih kotlov.
S projektom bomo poskrbeli tudi za racionalizacijo
logistiËno-transportnega sistema. V letu 2007 smo do
konËali dela v prizidku pakirnice in v piloti in v njih æe
poteka proizvodnja. Projekt bo konËan v letu 2008.
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Pelete IV

Terme Krka

Z gradnjo obrata Pelete IV bomo podvojili zmoglji
vosti. Dve novi liniji za proizvodnjo pelet in potrebne
prostore za proizvodnjo in razvojno-raziskovalno de
javnost postavljamo v novozgrajenem obratu, kar nam
bo omogoËilo morebitne nadaljnje πiritve. V letu 2007
smo konËali vsa izvedbena dela. Vgradili smo vso glav
no tehnoloπko opremo, linijo za pripravo suspenzij in
kapsulirko. Projekt bomo predvidoma konËali v prvi
polovici leta 2008.

V letu 2007 smo konËali prvo fazo obnovitvenih del
na gradu OtoËec. V Termah Krka Strunjan smo dogra
dili dodatne prostore v zdravstvenem oddelku in s tem
razπirili ponudbo storitev na podroËju zdravstva.
V Termah Dolenjske Toplice smo zaËeli graditi nov
hotel — prizidek k obstojeËemu hotelu Kristal. Druæba
Golf Grad OtoËec je zaËela s pripravami na drugo fazo
gradnje igriπËa za golf. Oba projekta bosta sofinancira
na s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Centralna tehtalnica in skladiπËe surovin
Tujina
V letu 2007 smo zgradili prizidek k novim tehtalni
cam in priroËna skladiπËa ter rekonstruirali obstojeËe
skladiπËe surovin. Z naloæbo v centralno tehtalnico
smo posodobili tehtalne bokse in procese tehtanja, z
razπiritvijo skladiπËa surovin pa smo pridobili dodat
na paletna mesta in skladiπËe avtomatizirali.
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Na Poljskem smo v letu 2007 konËali posodobitev
laboratorijev. V Ruski federaciji smo kupili novo pa
kirno linijo, kotel za oblaganje in kapsulirko ter po
veËali laboratorijske zmogljivosti. V odvisni druæbi
Krka-Farma Zagreb smo kupili novo tehnoloπko opre
mo za granulacijsko linijo, katere zagon in kvalifikaci
je bodo predvidoma konËane do maja 2008. Z omenje
nimi projekti bomo poveËali proizvodne zmogljivosti
naπih podjetij na Poljskem, v Ruski federaciji in na
Hrvaπkem.

Poslovno poroËilo | Letno poroËilo 2007

Integrirani sistem vodenja in kakovost
Krka kot generiËni proizvajalec izdeluje zdravila,
ki so po kakovosti, uËinkovitosti in varnosti enako
vredna izdelkom vodilnih farmacevtskih podjetij. Ka
kovost v najπirπem smislu ustvarjamo, ohranjamo in

smo zanjo odgovorni vsi zaposleni. S sistematiËnim
pristopom æelimo presegati zahteve odjemalcev in do
segati zastavljene cilje poslovanja.

Sistem vodenja
Integrirani sistem vodenja (ISV) obravnava razliËne
vidike poslovanja (kakovost, okolje, varnost in zdravje
pri delu, varnost æivil in varovanje informacij) v enot
nem sistemu vodenja z namenom dosegati optimalne
cilje poslovanja. Opisan je v Poslovniku kakovosti.
ISV nam omogoËa uËinkovito in uspeπno upravljanje
posameznih sistemov na enovit naËin. Struktura ISV
je povzeta po standardu ISO 9001, ki je nadgrajen in
razπirjen z ostalimi standardi in naËeli: GMP, HACCP,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001.

Nenehne izboljπave, ki nam jih na eni strani nare
kujejo standardi ter pristop PDCA (planiraj, izvedi,
preveri in ukrepaj) na drugi pa naπa zavezanost tem
standardom, so gonilna sila napredka in stalnega
izboljπevanja na vseh podroËjih delovanja Krke. Tu
gre za sistematiËno obvladovanje procesov od zah
tev odjemalcev prek marketinga, razvoja in raziskav,
oskrbe z izdelki, prodaje do spremljanja zadovoljstva
odjemalcev.

VeËina zahtev je v celoti integrirana, specifiËne zah
teve so dodatno opisane v Poslovniku kakovosti in v
ostalih dokumentih sistema vodenja.

Integrirani sistem vodenja

Stalne izboljπave
skupni cilj

Integrirani sistem vodenja
Odgovorno ravnanje
Varnost

Zdravje

ohsas 18001

Integrirani sistem kakovosti

Okolje
iso 14001

Kakovost
gmp

iso 9001

haccp

Obvladovanje informacij (iso/iec 27001)

69

Letno poroËilo 2007 | Poslovno poroËilo

Zagotavljanje kakovosti
Ustreznost Krkinega sistema vodenja preverjajo in
potrjujejo inπpektorji ob rednih inπpekcijskih pregle
dih domaËih in tujih dræavnih regulatornih organov
ter presojevalci certifikacijskih organizacij.

letu 2007 je bila πe bolj pomembna, ker smo z njo
uspeπno certificirali sistem vodenja varovanja infor
macij (ISO/IEC 27001). Smo prva velika proizvodna
organizacija v Sloveniji, ki je prejela ta certifikat.

• Javna agencija za zdravila in medicinske pripomoËke

Krkin sistem vodenja preverjamo z notranjimi pre
sojami. Presojamo tudi sisteme vodenja dobaviteljev
in pogodbenih partnerjev, da bi tako bolje obvladovali
kakovost izdelkov in procesov. Na tem podroËju smo
sistemizirali novo organizacijsko enoto, nadgradili
upravljanje s tveganji in razπirili obseg delovanja.

Republike Slovenije je izvajala redne inπpekcijske
preglede sistema vodenja kakovosti, skladiπË, pro
izvodnih obratov in laboratorijev za kontrolo ka
kovosti in potrdila ustreznost naπega poslovanja z
GMP-zahtevami, veljavnimi v Evropski uniji, kar je
osnova za obnovo GMP-certifikata in dovoljenja za
izdelavo zdravil.

• Uspeπno smo opravili verifikacijo, ki so jo izvedli
inπpektorji Javne agencije za zdravila in medicinske
pripomoËke, pilotnega obrata za proizvodnjo farma
cevtskih izdelkov, kar nam omogoËa proizvodnjo se
rij za kliniËna testiranja.

• Redne inπpekcijske preglede je izpeljala tudi Ve
terinarska uprava Republike Slovenije. Preverjala
je ustreznost sistema za zagotavljanje varnosti in
kakovosti izdelkov za prehrano æivali. Krka je bila
odobrena kot nosilec dejavnosti poslovanja s krmo v
skladu z uredbo 183/2005/ES. Inπpekcija je prever
jala tudi opravljanje prometa na debelo z zdravili v
veterinarski medicini in ugotovila, da Krka izpol
njuje zahteve v skladu z veljavnim Zakonom o zdra
vilih.

• Ustreznost sistema za zagotavljanje varnosti æivil in
hrane (HACCP) je z rednimi inπpekcijskimi pregledi
preverjala tudi Zdravstvena inπpekcija Republike
Slovenije, ki ni ugotovila nobenih neskladnosti.

• Uspeπnost vzpostavljenega ISV v Krki je znova po
trdila presoja Slovenskega instituta za kakovost
in meroslovje (SIQ) iz Ljubljane. Na vseh presoja
nih sistemih niso ugotovili neskladnosti. Presoja v

Krkine sisteme zagotavljanja kakovosti, predvsem
GXP, redno preverjajo naπi partnerji, za katere Krka
razvija in izdeluje izdelke.
Delovanje vseh najpomembnejπih procesov z vidika
ISV periodiËno pregleduje Odbor za kakovost na osnovi
Poslovnika kakovosti in v skladu z merili uspeπnosti.
Odbor za kakovost predlaga strateπke usmeritve za iz
vajanje strategije razvoja Krke. Zadovoljstvo odjemal
cev z naπimi izdelki in storitvami je eden od kljuËnih
ciljev ISV kot tudi poslovanja in uspeπnosti. Merimo
ga neposredno z anketami o zadovoljstvu in posredno
s kazalniki reklamacij kupcev. Redno spremljamo ka
zalnike na tem podroËju in v zadnjih letih ugotavljamo,
da se odstotek upraviËenih reklamacij glede na πtevilo
sproπËenih serij zniæuje in je v skladu s postavljenim
ciljem, kar kaæe na ustreznost uvedenih ukrepov za
izboljπanje. Odzivnost je pri obravnavanju reklamacij
kljuËnega pomena, zato sledimo postavljenemu cilju,
da je treba kupcu na reklamacijo odgovoriti v roku 14
dni. Velik poudarek dajemo okolju, varnosti in zdrav
ju pri delu (ISO 14001, OHSAS 18001) ter odkritim in
korektnim odnosom z javnostjo. O sistematiËnem in
preventivnem pristopu javnosti redno poroËamo in
jo obveπËamo o izboljπavah. Dokaz, da je naπ naËin
uspeπen in korekten, je vsakoletna pridobitev pravi
ce do uporabe loga odgovorno ravnanje (Responsible
Care).

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odliËnost
Eden naπih kljuËnih ciljev je biti odliËen na vseh
podroËjih delovanja, zato smo izvedli samooceno po
modelu EFQM in sodelovali na javnem razpisu za
priznanje Republike Slovenije za poslovno odliËnost
(PRSPO). To je najviπje dræavno priznanje Republike
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Slovenije na podroËju kakovosti, zajema pa doseæke na
podroËju kakovosti poslovanja, ki so rezultat znanja
in inovativnosti ter stalnih izboljπav. Krka je PRSPO
za leto 2007 prejela na slovesni podelitvi 5. decembra
2007.
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Globina je neusahljiv vir, iz katerega Ërpamo navdih.

Trajnostni razvoj

Bistvo je oËem skrito.
Nahaja se globoko pod povrπino.
Iz njega Ërpamo navdih, energijo in moË,
ki so potrebni za vsakdanje izzive.
Globoko v sebi Ëutimo odgovornost, da sadove
dela vraËamo okolju, ki nas hrani.
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Trajnostni razvoj in druæbena odgovornost sta pomembna elementa uspeπnosti druæbe. EtiËno delovanje do
druæbenega in naravnega okolja je predpogoj za uspeπen dolgoroËni razvoj.

Zaposleni

Uspeπnost dolgoletnega sistematiËnega dela z za
poslenimi — tako vodstva podjetja, vseh vodij, stro
kovnih sluæb in ostalih partnerjev — potrjujejo tudi
πtevilne nagrade in priznanja. Tako smo v letu 2007
prejeli priznanje za najuglednejπega delodajalca v Slo
veniji in priznanje top 10 za uspeπno delo na podroËju
izobraæevanja.
Rast poslovanja in πiritev træiπË vplivata na inten
zivno zaposlovanje. V Sloveniji je rast zaposlovanja
najveËja v razvoju in raziskavah in v marketingu, v
predstavniπtvih in odvisnih druæbah v tujini pa se
moËno poveËuje πtevilo zaposlenih v marketingu in
prodaji. V druæbah in predstavniπtvih zunaj Slovenije

je zaposlenih 2903 sodelavcev, kar predstavlja 43 %
vseh zaposlenih v skupini Krka.
Zanimanje za zaposlitev v Krki spodbujamo tudi
s πtipendiranjem. V letu 2007 smo podelili 22 novih
πtipendij, skupaj pa πtipendiramo 70 πtudentov farma
cije in kemije. S πtipendisti imamo intenzivne stike.
Druæbo pa spoznavajo zlasti med opravljanjem stro
kovne prakse in pripravljanjem diplomskih nalog.
©tevilo zaposlenih v druæbi in skupini Krka na
dan 31. 12.
7000
6000

πtevilo zaposlenih

Poslovna uspeπnost Krke temelji na zavzetosti in
znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, moti
virati in obdræati zavzete in sposobne sodelavce in
graditi kulturo mednarodnega podjetja. Sposobnim
posameznikom omogoËamo zanimivo delo v medna
rodnem okolju ter razvoj in napredovanje na poslov
nem, profesionalnem in osebnem podroËju ne glede
na spol, raso, barvo koæe, starost, zdravstveno stanje
oziroma invalidnost, versko, politiËno ali drugo pre
priËanje, Ëlanstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni
izvor, druæinski status, premoæenjsko stanje, spolno
usmerjenost ali druge osebne okoliπËine.
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Druæba Krka v Sloveniji

3213

3016

2954
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Predstavniπtva druæbe Krka zunaj Slovenije

1678

1256
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Druæba Krka
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Izobrazbena struktura
Intenzivno vlaganje v razvoj, nove zmogljivosti in
zahtevne tehnologije ter zagotavljanje konkurenËno
sti na globalnih træiπËih zahtevata visoko usposoblje
ne strokovnjake na vseh podroËjih. Deleæ sodelavcev,
ki imajo najmanj univerzitetno izobrazbo, se nenehno
poveËuje in v skupini Krka predstavlja æe 46 % vseh
zaposlenih. Konec leta 2007 je bilo v skupini Krka
zaposlenih 3117 delavcev z najmanj univerzitetno izo
brazbo. Med njimi je 81 doktorjev znanosti in 161 ma
gistrov znanosti in specialistov.

Izobrazbena struktura v letu 2007
21 %
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doktorji
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izobrazba
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izobrazba, V. stopnja
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Izobraæevanje in usposabljanje
Vlaganje v znanje in razvoj vseh zaposlenih omo
goËa, da so naπi sodelavci med najboljπimi na svojih
podroËjih dela in se tako lahko sooËajo z izzivi, ki jih
pred posameznike, skupine in celotno druæbo posta
vlja globalna konkurenca.
VeËino izobraæevanj organiziramo v podjetju, v po
sebni sluæbi za izobraæevanje in razvoj kadrov, in v
podjetju jih tudi izvajamo. Pri tem sodelujejo πtevilni
Krkini strokovnjaki z razliËnih strokovnih podroËij.
Za ustrezno usposobljenost marketinπko-prodajnih
delavcev skrbi veË kot 40 internih trenerjev. Krkaπi se
izobraæujejo tudi na uglednih izobraæevalnih in znan
stvenih ustanovah v Sloveniji in tujini.
Zaposleni v Krki kaæejo velik interes za nadaljevanje
πolanja oziroma πtudija ter pridobivanje viπje izobraz
bene stopnje. Druæba jih pri tem podpira s sofinancira
njem πolnin in πtudijskim dopustom. V letu 2007 je ob
delu πtudiralo 386 delavcev, od tega 134 na podiplom

skih stopnjah za pridobitev magisterija ali doktorata.
84 jih je pridobilo novo, viπjo stopnjo izobrazbe. Edini
v Sloveniji preverjamo in potrjujemo znanje za prido
bitev nacionalne poklicne kvalifikacije za podroËje
farmacije. Do konca leta 2007 je nacionalno poklicno
kvalifikacijo pridobilo æe 244 sodelavcev, od tega 54 v
letu 2007, za pridobitev certifikata pa se jih pripravlja
πe 121.
KljuËna podroËja izobraæevanja so strokovna po
droËja, vodenje in osebni razvoj, uËenje tujih jezikov,
predvsem angleπËine in ruπËine, uporaba sodobne in
formacijske tehnologije in podroËje kakovosti.
V skupini Krka se je v letu 2007 vsak delavec veË
kot πtirikrat udeleæil razliËnih oblik izobraæevanja.
V povpreËju je svoje znanje izpopolnjeval 38 ur. Deleæ
vloæka v izobraæevanje v poslovnih prihodkih predsta
vlja 0,71 %.

Merjenje organizacijske klime
Ugodna organizacijska klima omogoËa zavzeto in
ustvarjalno delo ter doseganje ambicioznih ciljev,
zato redno merimo organizacijsko klimo in zadovolj
stvo zaposlenih. Na osnovi ugotovitev pripravimo in
izvajamo ukrepe, ki vodijo k izboljπanju notranje or
ganiziranosti, medsebojnih odnosov, vodenja, pogojev
za iniciativnost in razvoj zaposlenih ter enotnemu
razumevanju poslanstva, vizije in ciljev druæbe. S tem
æelimo sprostiti notranji potencial delavcev in tako za
gotoviti uresniËevanje naπih dolgoroËnih ciljev. Vzpo

redno z rastjo poslovnih rezultatov smo v letu 2007
zaznali tudi pomembno boljπe ocene organizacijske
klime in zadovoljstva zaposlenih. Vlaganja v razvoj
vodenja, izboljπanje informiranja, uËinkovitejπo or
ganiziranost, izobraæevanje, veËjo ciljno usmerjenost,
odliËnost na vseh podroËjih so obrodila sadove. Rezul
tati kaæejo, da delavci izraæajo pripadnost podjetju,
da so zavzeti za svoje delo in motivirani za osebni in
strokovni razvoj.
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Razvoj sodelavcev
Da bi zagotovili nenehno rast in razvoj druæbe Krka,
æe od leta 1987 gradimo sistem razvoja kadrov, v okvi
ru katerega ugotavljamo potenciale ter naËrtujemo ra
zvoj in izobraæevanje posameznikov in timov in na ta
naËin zagotavljamo tudi potreben portfelj kandidatov,
usposobljenih za vse kljuËne funkcije v podjetju.

V nabor kljuËnih in perspektivnih kadrov je zajetih
veË kot 650 delavcev, za katere naËrtujemo razvoj za
razliËne ravni vodenja ali v posameznih strokah. V sis
tem razvoja kadrov je vkljuËenih okrog 30 % zaposle
nih, razvoj ostalih sodelavcev pa naËrtujemo v okviru
Krkinih pogovorov in sistema vodenja.

Vodenje sodelavcev
Pomemben element Krkine kulture je tudi uËinkovi
to vodenje delavcev. Kakovost vodenja nadgrajujemo
s Krkino mednarodno πolo vodenja in πolo vodenja za
operativno raven in s kolegijskimi izobraæevanji vodij.
Naπ naËin delovanja zahteva tudi veliko povezovanja
in dela v timih. Da bi bili naπi delavci v takem naËi
nu dela Ëim bolj uspeπni, smo razvili tudi program
izobraæevanja za strokovne in projektne time. Na ta

naËin utrjujemo svojo multikulturnost in globalnost.
Pred leti uvedeni letni pogovori so se zelo dobro uvelja
vili. Opravljamo jih z zaposlenimi do vkljuËno srednje
stopnje izobrazbe. V pogovorih s kljuËnimi in perspek
tivnimi delavci jasno postavimo cilje dela in odgovor
nost ter priËakovanja o razvoju posameznika tako na
izobraæevalnem kot tudi na poklicnem podroËju.

Odnosi med zaposlenimi in vodstvom
V druæbi delujeta dva sindikata, ki sta reprezenta
tivna na obmoËju Slovenije: Sindikat KNG Krka Novo
mesto in Sindikat Krka. Vanju je vËlanjena pribliæno
polovica zaposlenih.
V druæbi prav tako æe tretje mandatno obdobje de
luje svet delavcev, ki πteje petnajst Ëlanov. Prek njega
vsi zaposleni sodelujejo pri upravljanju druæbe. Pred
sednik uprave je v letu 2007 sodeloval na vseh sejah
sveta delavcev kot tudi na vseh petnajstih zborih de
lavcev, ki so jih vodili Ëlani sveta delavcev, udeleæilo
pa se jih je prek 1750 krkaπev. NavzoËe je seznanil s
poslovnimi rezultati v letu 2006 in naËrti za leto 2007,
ob tem pa poudaril pomen vseh organizacijskih enot
in vseh zaposlenih ter dejstvo, da smo uËinkoviti lahko
le, Ëe bomo z medsebojnim sodelovanjem vsi usmerje
ni v naπ skupni cilj — razvoj in rast samostojne Krke.
»lani sveta delavcev se zavedajo svojih obveznosti in
sodelavce seznanjajo z vsemi informacijami in odgo
vori na dana vpraπanja in pobude. Svet delavcev zato
na spletni strani objavlja svoje aktivnosti, zapisnike
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sej sveta ter vse pobude in vpraπanja, ki so bila dana
na svetu delavcev ali na zborih delavcev. Prek spletne
strani lahko vsak krkaπ postavi vpraπanja ali da do
loËene pobude, strokovne sluæbe pa nanje odgovorijo.
Predsednik druæbe je vse delavce povabil, naj se s svo
jimi vpraπanji, pobudami in predlogi po elektronski
poπti obrnejo tudi neposredno nanj.
Novost v letnem poroËilu o delu sveta delavcev za
leto 2007 je pregled odgovornosti vodstva za dosled
no uresniËevanje Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (ZSDU) v druæbi. V prilogi poroËila je tabe
la vpraπanj, s pomoËjo katerih so Ëlani sveta podrobno
analizirali stanje na glavnih podroËjih uresniËevanja
ZSDU in celotnega sistema sodelovanja delavcev pri
upravljanju druæbe. »lani sveta ugotavljajo, da v Krki
pri praktiËnem uresniËevanju sistema soupravljanja
ni slabosti in pomanjkljivosti. Na doloËenih podroËjih
je celo veË ugodnosti, kot jih zagotavlja ZSDU, kar je
zapisano v Dogovoru o sodelovanju delavcev pri uprav
ljanju druæbe (participacijski dogovor).
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Nagrajevanje sodelavcev
Velik poudarek dajemo nagrajevanju delovne uspeπ
nosti, ki jo razumemo kot individualno ali skupinsko
doseganje vnaprej doloËenih oziroma priËakovanih re
zultatov. Na osnovi ugotovljene uspeπnosti druæbe in
meril, doloËenih v gospodarskem naËrtu, se dodatna
uspeπnost izplaËuje vsem sodelavcem dvakrat na leto.
Vodje pa imajo na voljo tudi druge moænosti nagraje
vanja.
V zadnjih letih smo razvili tudi sistem Krkinih pri
znanj. V Marketingu in v Prodaji æe od leta 1999 izbi
rajo in nagrajujejo najboljπe strokovne sodelavce na
terenu, kasneje so se izbori razπirili tudi na vodje tere

nov, produktne vodje, interne trenerje in vodje marke
tinga. V letu 2005 so se jim z izborom najuspeπnejπih
sodelavcev na podroËju registracij pridruæili tudi v
Razvoju in raziskavah. Leta 2005 smo vpeljali tudi
sistem izbora in nagrajevanja najboljπih sodelavcev
in najboljπih vodij na ravni organizacijskih enot in na
ravni celotne skupine Krka. Svojim najbolj zvestim de
lavcem pa æe desetletja podeljujemo jubilejne nagrade
in posebna priznanja. Jubilejne nagrade in Krkina pri
znanja na ravni skupine Krka podeljujemo enkrat na
leto na slovesnosti, ki smo jo poimenovali dan Krkinih
priznanj.

MnoæiËna inventivna dejavnost
Krkin sistem inventivne dejavnosti omogoËa, da
lahko vsak delavec spontano ali spodbujen s tematsko
akcijo predlaga izboljπavo obstojeËega stanja. Pri tem
imajo posebno vlogo vodje, ki so odgovorni za ustvar
janje pozitivne klime in spodbujanje zaposlenih k ino
vativnemu razmiπljanju ter za izvedbo in nagrajevanje
predlogov.
MnoæiËna inventivna dejavnost je sistem, ki se
vkljuËuje v sistem stalnih izboljπav v sistemu kakovo
sti in s tem v integrirani sistem vodenja. Vodje organi
zacijskih enot dvakrat na leto doloËijo podroËja inova
tivne dejavnosti za svoje organizacijske enote. To so
podroËja, na katerih naj bi ravno s pomoËjo koristnih

predlogov in izboljπav izboljπali procese ali pa odpra
vili teæave, ki v nekem obdobju obstajajo.
©tevilo predlogov se je v primerjavi z letom 2006
poveËalo za 12 %, πtevilo predlagateljev pa za 8 %.
MnoæiËna inventivna dejavnost postaja sistem, v ka
terega se vkljuËuje Ëedalje veË delavcev iz razliËnih or
ganizacijskih enot. Na ta naËin delavce spodbujamo k
razmiπljanju o boljπem in uËinkovitejπem delu in Ëim
manjπih stroπkih. Delavci k temu konkretno prispeva
jo s koristnimi predlogi in izboljπavami. Poleg denar
nih nagrad predlagatelji na dnevu Krkinih priznanj
dobijo tudi posebna priznanja, kar je dodatna vzpod
buda za inovativno razmiπljanje.

Skrb za zaposlene
Vlaganje v delavce je naπa dolgoroËna strateπka
usmeritev, kar dokazuje raven ugodnosti in bonitet, ki
so veËje, kot jih predvideva panoæna kolektivna pogod
ba. Vrste plaËil, kot so na primer nadure, deæurstva,
pripravljenost na domu, prevozi na delo, regres za letni
dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, precej presega
jo viπino, ki je doloËena zakonsko ali v panoæni kolek
tivni pogodbi. Za dolgoroËno socialno varnost zaposle
nih je Krka leta 2001 za vse delavce, ki so bili zaposleni
veË kot eno leto, zaËela plaËevati dodatno pokojninsko
zavarovanje, in sicer v najveËjem moænem znesku, ki
ga dovoljuje zakon.
Med zaposlenimi delavci je 6 % invalidov. S preven
tivnimi ukrepi predvsem prepreËujemo nastanek no

vih omejitev iz naslova invalidnosti. Poleg preventivne
in kurativne skrbi za zdravje invalidov zagotavljamo,
da svoje delo lahko nadaljujejo na delovnih mestih, ki
so prilagojena njihovim sposobnostim za delo. Poskr
bimo tudi za primerno prekvalifikacijo delavcev, ki
svojega osnovnega dela ne morejo veË opravljati.
Za dobro zdravje in dobre medsebojne odnose po
skrbimo na raznovrstnih πportnih in kulturnih do
godkih, organiziramo tudi preventivne, rekreativne
in druæabne programe. Trim klub Krka organizira
preventivne πportne dejavnosti, ki se jih udeleæuje veË
kot 800 delavcev. Imamo lastne poËitniπke zmogljivo
sti, v katerih lahko letujejo naπi delavci. Za letovanje
v Krkinih in drugih zmogljivostih lahko izkoristimo

77

Letno poroËilo 2007 | Trajnostni razvoj

popuste in obroËno odplaËevanje. Letovanje omogoËa
mo tudi naπim upokojencem. S stanovanjskimi krediti
in z moænostjo najema Krkinega stanovanja delavcem
pomagamo reπevati tudi stanovanjska vpraπanja.
Kulturno-umetniπko druπtvo Krka zdruæuje gale
rijsko dejavnost, pevski zbor, gledaliπki klub, ustvar
jalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev ter
tako bogati kakovost æivljenja delavcev.

Druæenje krkaπev je pomemben del Krkine kultu
re. SreËujemo se na Krkinem dnevu — druæabnem in
πportnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih
priznanj, na novoletnih sreËanjih po organizacijskih
enotah in drugod (sreËanja invalidov, krvodajalcev,
gasilcev idr.). Vsako leto organiziramo tudi sreËanje
upokojencev.

Varnost in zdravje pri delu
Sodelavcem zagotavljamo varno delovno okolje.
V vse nove projekte in nove tehnologije vkljuËujemo
najnovejπa dognanja s podroËja varnosti in zdravja pri
delu ter varstva pred poæarom. Za vsa delovna mesta in
tehnologije spremljamo tveganja za nastanek nezgod
in zdravstvenih okvar. Tveganja periodiËno ocenjuje
mo in jih s primernimi varstvenimi ukrepi ohranjamo
na sprejemljivi ravni ter tako dolgoroËno vplivamo na
nenehno izboljπevanje delovnih razmer.
V skrb za zdravje zaposlenih so vkljuËeni vodje
posameznih organizacijskih enot, osebni zdravnik,
zdravnik specialist medicine dela ter Sluæba za var
nost in zdravje pri delu. Za reπevanje socialnih in
zdravstvenih teæav imamo po organizacijskih enotah
organizirane bolniπke time. Bolniπka odsotnost se je
od uvedbe projekta Medsebojni odnosi in bolniπka
odsotnost bistveno zmanjπala in je leta 2007 znaπala
4,7 %. Dva pomembna projekta za izboljπevanje varno
sti in zdravja pri delu v letu 2007 sta bila tudi Ome
jevanje kajenja in NiË alkohola na delovnem mestu.
V prehodnem obdobju dveh let je bilo kajenje izjemo
ma omogoËeno le v manjπem πtevilu kadilnic. Kadil
cem smo ponudili svetovanje in pomoË pri odvajanju.
Projekt bo konËan s popolno ukinitvijo kajenja v sku
pini Krka aprila 2008. Spremljajo ga πtevilna strokov
na predavanja za delavce o zdravem naËinu æivljenja.
Za pomoË delavcem, ki imajo teæave z odvisnostjo,
imamo svoj Klub zdravljenih alkoholikov, ki ga vodita
Krkini socialni delavki.
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je
vkljuËen v integrirani sistem vodenja in je urejen v
skladu s standardom OHSAS 18001. Na ravni organi
zacijskih enot delujejo delovne skupine za varnost in
zdravje pri delu, v katerih sodeluje tudi pooblaπËeni
strokovni delavec za to podroËje. Na ravni druæbe
deluje tim za varnost in zdravje pri delu in pripra
vlja kljuËne cilje in programe, ki jih potrjuje uprava.
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Konec leta 2006 je uprava potrdila kljuËne cilje in pro
grame za dveletno obdobje.
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Sproti spremljamo podatke o nezgodah. Kazalnik
LTAR v grafu, ki pokaæe, koliko nezgod na delovnem
mestu, ki so zahtevale tri ali veË dni bolniπke odsotno
sti, se je pripetilo na en milijon opravljenih ur, je v letu
2007 dosegel vrednost 5,5.
Zadnje merjenje organizacijske klime je pokazalo,
da se je zadovoljstvo delavcev z delovnimi pogoji πe po
veËalo na 4,1 (lestvica od 1 do 5).
Sluæba za varnost in zdravje pri delu in Oddelek
za varstvo pred poæarom vkljuËujeta varstvo pred
poæarom æe pri projektiranju tehnologij in objektov.
Poklicni gasilci skrbijo za servisiranje protipoæarne
tehnike, stalno poæarno straæo in nadzor nad varstvom
pred poæarom v posameznih objektih.
Da se ob izrednih dogodkih lahko ustrezno odzove
mo, imamo organizirano in primerno opremljeno in
dustrijsko gasilsko enoto s 66 Ëlani. Vanjo je vkljuËen
tudi Oddelek za varstvo pred poæarom. NaËrt zaπËite
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in reπevanja, ki smo ga v letu 2007 prenovili, vkljuËu
je scenarije pravilnega ukrepanja ob poæarih, eksplo
zijah, razlitjih nevarnih snovi in potresih. Leta 2007
smo izvedli 12 vaj, od tega eno veËjih razseænosti.

V vaje so bili poleg Ëlanov industrijske gasilske enote
vkljuËeni tudi zaposleni in Gasilsko reπevalni center
Novo mesto.
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Komuniciranje
Komuniciranje z vlagatelji
Prizadevamo si redno, odkrito in natanËno komuni
cirati z obstojeËimi in potencialnimi delniËarji. Vse
bina komunikacij se nanaπa na uspeπnost poslovanja
v preteklosti ter na strategijo in razvoj druæbe v pri
hodnosti, pri Ëemer upoπtevamo politiko razkrivanja
informacij druæbe.
Glavni cilji so:
• doseganje poπtene vrednosti Krke na træiπËu,
• laæji in ugodnejπi dostop do virov financiranja po
slovanja,
• oblikovanje vplivnih skupin ljudi, ki podpirajo Krko
in verjamejo vanjo, in
• zadovoljiva likvidnost trgovanja z delnicami Krke.
Navedene cilje uresniËujemo:
• z rednimi sreËanji z vlagatelji na sedeæu druæbe,
• z udeleæbo na razliËnih konferencah za vlagatelje
doma in v tujini,
• z organizacijo rednih predstavitvenih sestankov v
finanËnih srediπËih po svetu (roadshow),
• z izdajanjem publikacij za vlagatelje (Ëasopis Utrip
prihodnosti in drugi, predstavitveno in promocijsko
gradivo za vlagatelje),
• z rednimi skupπËinami delniËarjev,
• z novinarskimi konferencami ob objavi poslovnih
rezultatov in
• s komuniciranjem s finanËnimi mediji.

Zagotavljanje Krkine verodostojnosti na sloven
skem in mednarodnih finanËnih trgih zahteva redno
obiskovanje finanËnih srediπË in predstavljanje Krki
ne poslovne zgodbe.
Na naπih spletnih straneh www.krka.si je objavljen
finanËni koledar, ki vsebuje predvidene datume objav
poroËil o poslovnih rezultatih in ostalih pomembnih
dogodkih.
Objave poslovnih rezultatov so na voljo v sloven
skem in angleπkem jeziku na spletnem portalu Lju
bljanske borze SEOnet (http://seonet.ljse.si). PoroËila
o poslovanju so dostopna na Krkinih spletnih straneh.
Krajπi povzetek letnega in polletnega poroËila objavi
mo v dnevniku Delo.
DelniËarji se za informacije lahko obrnejo na kon
taktno osebo: Peter Skubic, vodja Sluæbe za kapitalske
trge, FinanËni sektor, 07/331 22 87, 07/332 15 23.
Vpraπanja lahko posredujejo tudi na elektronski na
slov finance@krka.biz.

Komuniciranje z odjemalci
V Krki se zavedamo, kako pomembni so naπi odje
malci. RazvrπËamo jih v πtiri skupine:
• institucije (zdravstvene, regulatorne, za podroËje in
dustrijske lastnine, zdravstvene zavarovalnice itd.),
• neposredni kupci (distributerji, druga farmacevtska
podjetja),
• posredni kupci (lekarne, bolniπnice, farmacevti,
zdravniki, veterinarji),
• konËni potroπniki (bolniki, kupci).
Z institucijami sodelujemo v rednih delovnih po
stopkih in projektih in v razliËnih skupnih projektih.
Redni delovni obiski in inπpekcije posameznih regu
latornih organov nam pomagajo, da lahko nenehno
izboljπujemo procese in pristope ter svoje delovanje
prilagajamo zahtevam regulative in dobrih praks.
Z neposrednimi stiki z oblastmi in prek industrijskih
in strokovnih zdruæenj sooblikujemo regulatorno oko
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lje. Hitro se odzivamo na spremembe in se prilagaja
mo posebnostim posameznih træiπË.
Z neposrednimi in posrednimi odjemalci smo v
stalnih osebnih stikih. To nam omogoËa naπa zelo
razvejana marketinπko-prodajna mreæa, v katero je
vkljuËenih veË kot 2000 zaposlenih. Na vseh kljuËnih
in najpomembnejπih træiπËih srednje, vzhodne in
jugovzhodne Evrope je naπa marketinπko-prodajna
mreæa med najmoËnejπimi. Strokovni sodelavci, ki so
v stalnih stikih z zdravniki, farmacevti, lekarnami in
zdravstvenimi institucijami, so posebej usposoblje
ni tako na podroËju znanj o izdelkih kot tudi veπËin
komunikacije. Na leto opravijo veË kot 2,5 milijona
obiskov. V neodvisnih raziskavah med zdravniki in
farmacevti na posameznih træiπËih so naπi strokovni
sodelavci med najbolje ocenjenimi po znanju, komu
nikaciji in zanesljivosti. Med ponudniki zdravil se po
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prepoznavnosti, deleæu opaznosti in pomembnosti na
kljuËnih in najpomembnejπih træiπËih uvrπËamo na
vodilna mesta tako na ravni podjetja kot s posamezni
mi najpomembnejπimi izdelki.
Raziskava, ki je zajela sploπne zdravnike, kardiologe
in farmacevte na naπih kljuËnih træiπËih, ki so Sloveni
ja, Poljska, Hrvaπka in Ruska federacija, je pokazala,
da smo v Sloveniji in Ruski federaciji po ugledu med
prvimi tremi farmacevtskimi podjetji, na Poljskem in
Hrvaπkem pa med prvimi petimi farmacevtskimi in
med prvimi tremi generiËnimi podjetji. Najviπja me
sta zasedamo v Sloveniji, kjer smo bili v vseh skupi
nah vodilno generiËno podjetje, pri sploπnih zdravni
kih in farmacevtih pa vodilno farmacevtsko podjetje
nasploh. Vodilno generiËno podjetje pa smo bili po
ocenah kardiologov tudi v Ruski federaciji. Po sodelo
vanju s strokovno javnostjo smo na vseh træiπËih med
vodilnimi tremi generiËnimi podjetji.
Za naπe posredne odjemalce pripravljamo vrsto gra
div s podatki o naπih izdelkih in z aktualnimi stro
kovnimi podatki s podroËja medicine, farmacije in
zdravljenja, ki zagotavljajo pravilno uporabo naπih iz
delkov. Organiziramo tudi strokovna sreËanja v obliki
predavanj, simpozijev, okroglih miz ali delavnic in ak
tivno sodelujemo na konferencah in strokovnih sreËa
njih razliËnih nacionalnih, regionalnih, evropskih ali
svetovnih strokovnih zdruæenj in organizacij. Leta
2007 smo poleg vrste nacionalnih dogodkov organizi
rali velik mednarodni simpozij ob 10-letnici Krkinih
statinov v Sloveniji, mednarodni simpozij ob 10-letnici
Lanzula® na Poljskem ter skupaj z Lekarniπko zborni
co Slovenije ob slovenskem dnevu lekarn organizirali
mednarodni simpozij za farmacevte. Sodelovali smo
na vrsti nacionalnih in regionalnih strokovnih sreËanj,
od mednarodnih pa na srednjeevropskem sreËanju o
zviπanem krvnem tlaku in prepreËevanju srËno-æilnih
bolezni na Poljskem. Leta 2007 smo tako organizirali
veË kot 30.000 sreËanj, ki se jih je udeleæilo veË kot
800.000 zdravnikov, farmacevtov in veterinarjev. Za
dovoljstvo odjemalcev z naπimi strokovnimi sreËanji
stalno spremljamo. Visoke ocene potrjujejo visoko ra
ven organizacije, aktualnost izbranih tem in njihovo
uporabnost v praksi.

Tako zdravnikom kot farmacevtom s svojimi de
javnostmi in projekti pomagamo k boljπi obravnavi
njihovih bolnikov. V ta namen izdajamo tudi knjiæice
V skrbi za vaπe zdravje, ki obravnavajo posamezne
zdravstvene teæave, in knjiæice Zdravnik vam je pred
pisal, ki ponujajo bolnikom dodatne informacije o
predpisanih zdravilih ter zagotavljajo varnejπo in
uËinkovitejπo uporabo teh zdravil. Leta 2007 smo pr
viË izdali tudi atlas bolezni srca in æilja, ki je name
njen sploπnim zdravnikom, da svojim bolnikom laæje
razloæijo bolezni srca in æilja, dejavnike tveganja, ki
vodijo do njih, in moæne posledice.
KonËne potroπnike naslavljamo neposredno le v
zakonsko dovoljenih okvirih, torej za izdelke za sa
mozdravljenje in kozmetiËne izdelke, za katere pri
pravljamo tiskano gradivo ter radijske in televizijske
oglase. Za laiËno javnost izdajamo v Sloveniji revijo
V skrbi za vaπe zdravje, ki je dostopna v lekarnah in Ëa
kalnicah zdravnikov, imamo pa tudi æe veË kot 13.000
naroËnikov. Revija je tematska, posamezna πtevilka
obravnava doloËeno zdravstveno teæavo, ki jo osvetli
mo iz razliËnih zornih kotov in dodamo nasvete, kako
pravilno ravnati. Æe vrsto let pripravljamo elektronski
Ëasopis E-zdravje, v povezavi z njim pa imamo tudi
laiËno spletno stran e-zdravje.com, ki je namenjena
izobraæevanju in πirjenju znanja o bolj zdravem naËi
nu æivljenja. Temu namenjamo tudi razliËne akcije
na naπih træiπËih, ki vkljuËujejo merjenje holestero
la in krvnega tlaka ter akcije, povezane z duπevnim
zdravjem. Potroπnikom in bolnikom, ki nas v zvezi z
naπimi izdelki pokliËejo po telefonu ali nam poπljejo
vpraπanje po elektronski poπti, zagotovimo ustrezne
in pravoËasne odgovore.
Vse naπe publikacije so objavljene tudi na naπih
spletnih straneh www.krka.si, kjer so tudi informa
cije o naπih zdravilih za laiËno javnost, na straneh z
omejenim dostopom pa so tudi informacije za strokov
no javnost. Posamezni izdelki pa imajo tudi posebne
spletne strani.
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Komuniciranje z zaposlenimi
Zadovoljni in motivirani zaposleni so kljuËni de
javnik uspeha druæbe, kar pomembno vpliva na zado
voljstvo kupcev. Interno komuniciranje skrbno naËr
tujemo. Skrbimo za zdrave odnose med vodstvom in
zaposlenimi in za dobre medsebojne odnose nasploh
(veË v poglavju Zaposleni). Na vseh ravneh je vzpostav
ljeno vertikalno in horizontalno notranje komunici
ranje. S tem poveËujemo pripadnost in ustvarjamo
prijetno organizacijsko klimo. Pri tem uporabljamo
razliËna komunikacijska orodja.

πirjenju vizije, poslanstva, strategije razvoja, vrednot
in politike druæbe, namenjen pa je vsem zaposlenim,
upokojencem, πtipendistom in pomembnejπim po
slovnim partnerjem. V njem zaposlene seznanjamo
s poslovnimi odloËitvami vodstva, z doseæki na posa
meznih podroËjih delovanja ter z aktualnimi dogod
ki v druæbi in na naπih træiπËih. Spremlja ga priloga
Utrip zdravja, ki obravnava zdravstvene teme ter uËi
in spodbuja k zdravemu naËinu æivljenja. Utrip zadnji
dve leti izhaja tudi v poljskem jeziku.

Krkanet. Eno kljuËnih orodij komuniciranja, ki
ga zaposleni uporabljajo vsak dan, so interne sple
tne strani Krkanet v slovenskem in angleπkem jezi
ku. Na njem so poleg aktualnih informacij o dogaja
nju v druæbi zbrani razliËni dokumenti, interni akti,
obrazci in drugi pripomoËki za πe kakovostnejπe in
uËinkovitejπe opravljanje delovnih nalog. Na Krkane
tu imajo organizacijske enote in projektni timi tudi
svoja spletna mesta, ki so namenjena dokumentaciji
in komuniciranju med zaposlenimi.

M-Bulletin. Je meseËnik, ki ga v elektronski obli
ki in v angleπkem jeziku æe veË let pripravljamo v
okviru marketinga. Namenjen je vsem zaposlenim v
marketinπko-prodajni mreæi, predvsem pa strokovnim
sodelavcem, ki so najπtevilËnejπi in zelo razprπeni po
naπih træiπËih. V njem jih obveπËamo o zanimivih do
godkih v Krki in pomembnih marketinπkih dejavno
stih. Na veËini træiπË se prevaja v lokalni jezik.

Bilten. Tedensko ga izdajamo v elektronski in tiska
ni obliki. V njem zaposlene obveπËamo o aktualnem
dogajanju v druæbi in zunaj nje. Za potrebe Krkinih
delavcev v tujini izhaja tudi v poljskem, ruskem in
hrvaπkem jeziku.
Utrip. Æe veË kot 40 let vsak mesec izdajamo inter
ni Ëasopis, ki pomembno prispeva k poznavanju in

Informacijski zasloni. Na informacijskih zaslonih
zaposlene obveπËamo o dogodkih v Krki, kot so obiski
poslovnih partnerjev, seje uprav, nadzornega sveta,
kolegiji sektorjev, inπpekcije, izobraæevanja, razliËne
prireditve in kulturni dogodki.
Elektronsko obveπËanje. Vse zaposlene po elektron
ski poπti sproti obveπËamo tudi o nujnih informacijah,
povezanih predvsem z njihovim vsakdanjim delom na
raËunalnikih.

Komuniciranje z mediji
S predstavniki mnoæiËnih medijev vzpostavljamo
profesionalne odnose, ki temeljijo na korektnem so
delovanju in medsebojnem zaupanju ter prispevajo k
ohranjanju pozitivne medijske podobe Krke.
Za medije smo v letu 2007 vsako Ëetrtletje sklicali
poslovno novinarsko konferenco, sreËevali pa smo se
tudi na drugih formalnih in neformalnih dogodkih.
Aktivno in pravoËasno smo odgovarjali na njihova
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vpraπanja ter jih o pomembnejπih dogodkih in poslov
nih odloËitvah obveπËali v sporoËilih za javnost, ki
smo jih skrbno naËrtovali.
V letu 2007 so mediji objavili 57 razliËnih objav,
ki smo jih v podjetju naËrtovali. O Krki je poroËalo
193 medijev, od tega 145 tiskanih, 39 elektronskih in
9 spletnih. VeËina objav je bila naklonjena ali nevtral
na.
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Komuniciranje z druæbenim okoljem
Æiveti zdravo æivljenje je Krkino poslanstvo, ki ne
ostaja zapisano le na papirju. VsakiË znova ga radi
prenaπamo v vsakdan ljudi, s katerimi in ob kate
rih æivimo. Zdravo æivljenje namreË razumemo zelo
πiroko: od zdravja, za katerega skrbimo s svojimi iz
delki in storitvami, do zdravja, ki je posledica zado
voljnega æivljenja.

S sponzoriranci ustvarjamo partnerske odnose.
Poleg denarne pomoËi naπim partnerjem ponudimo
organizacijsko podporo in sodelovanje zaposlenih v
posameznih projektih. V zaËetku leta 2007 smo or
ganizirali tudi sreËanje Krkinih sponzorirancev, tj.
druπtev, ki nosijo Krkino ime, ter jim podrobneje pred
stavili podjetje in strategijo pojavljanja Krke.

Razvijamo in izdelujemo vrhunske izdelke, ob tem
pa se vseskozi spraπujemo, kaj πe lahko naredimo za
kakovost æivljenja. Prav zato s sponzorstvi in donaci
jami podpiramo projekte na zdravstvenem in humani
tarnem podroËju, vlagamo v πport, izobraæevanje, zna
nost in kulturo. Podpiramo tudi akcije za ohranjanje
Ëistega okolja in druge dejavnosti, ki prispevajo k dvi
gu kakovosti æivljenja v druæbi. V nekaterih primerih,
predvsem ob naravnih katastrofah, prizadetim podari
mo tudi naπe izdelke.

Zdravstvo. Leto za letom namenjamo sredstva za
posodobitev in boljπo opremljenost zdravstvenih usta
nov. Med drugim smo leta 2007 zdravstvenim ustano
vam podarili 52 aparatov za 24-urno merjenje krvne
ga tlaka. Za zdravstveno osebje smo organizirali tudi
izobraæevanje, kako napravo pravilno uporabljati in
odËitavati rezultate. S takimi donacijami pomembno
prispevamo k izboljπanju kakovosti spremljanja in
zdravljenja bolnikov z visokim krvnim tlakom.

Lani je druæba Krka za sponzorstva in donacije na
menila 3,7 milijona EUR, kar je 0,5 % celotne prodaje.
Od tega namenjamo dve tretjini sredstev za donacije
in eno tretjino za sponzorstva.

Smo tudi soustanovitelj Druπtva za zdravje srca in
oæilja Slovenije in vsa leta njegovega obstoja podpira
mo njegovo delovanje. Tudi leta 2007 smo bili general
ni pokrovitelj svetovnega dneva srca in tradicionalne
ga koncerta, ki ga organizira druπtvo.

Sponzorstva in donacije v Krki
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Znatna sredstva smo prispevali tudi Sploπni bol
niπnici Novo mesto za nakup ultrazvoËnega aparata in
KliniËnemu oddelku za gastroenterologijo KliniËnega
centra v Ljubljani za nakup programa za raËunalniπko
spremljanje bolnikov na preiskavah. Podprli smo tudi
izdajo knjige DiagnostiËne preiskave za vsakdanjo
rabo, ki sluæi kot priroËnik druæinskim zdravnikom.
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Ob zadnjem svetovnem dnevu hipertenzije smo sku
paj s Sekcijo za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem
zdravniπkem druπtvu æe tretjiË zapored pripravili ak
cijo, v kateri smo mimoidoËim po slovenskih mestih
merili krvni tlak. VkljuËili smo æe deset mest.
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VeËino sredstev za sponzorstvo in donacije namenja
mo spodbujanju neprofitnih dejavnosti. Usmerjamo
jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni, podpiramo
pa tudi posamezne dejavnosti zunaj Slovenije. Pred
nost dajemo sodelovanju pri dolgoroËnih projektih, ki
lahko pripomorejo k boljπemu æivljenju Ëim veËjega
πtevila ljudi.

Humanitarnost. Æe vrsto let smo najveËji donator
novomeπkega druπtva Soæitje za pomoË osebam z
motnjami v duπevnem razvoju. Z donacijami, bodisi v
Sloveniji bodisi v drugih dræavah, se vedno odzovemo
na pobudo RdeËega kriæa Slovenije. Na razliËne naËi
ne pomagamo tistim, ki jo potrebujejo, ob naravnih
katastrofah prizadetim podarimo tudi svoje izdelke.
Tako smo se leta 2007 odloËili, da sredstva, ki smo jih
nameravali porabiti za boæiËno-novoletne voπËilnice,
podarimo pomoËi potrebnim v Æeleznikih, ki jih je sep
tembra prizadelo hudo neurje.
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Znanost in izobraæevanje. V Krki verjamemo v zna
nje. Od leta 1956 vsako leto πtipendiramo πtevilne
πtudente in dijake (veË v poglavju Zaposleni), za ure
sniËevanje naπe razvojne strategije pa so posebej po
membne tudi Krkine nagrade, ki jih mladim razisko
valcem podeljujemo æe skoraj 40 let. Ker menimo, da
je treba pri najbolj nadarjenih zgodaj poskrbeti za
razvoj in jih usmerjati, mlade spodbujamo k ustvar
jalnemu in raziskovalnemu delu prek sklada Krkinih
nagrad. Imamo æe 2189 nagrajencev. V letu 2007 smo
podelili æe 37. Krkine nagrade, in sicer 5 nagrad za po
sebne doseæke na podroËju raziskovalnega dela in 32
nagrad πtudentom in srednjeπolcem. Krkine nagrade
so namenjene spodbujanju mladih raziskovalcev, nji
hovim mentorjem in institucijam, kjer πtudirajo in
raziskujejo. Na ta naËin æe desetletja spletamo vezi z
bodoËimi zaposlenimi ali poslovnimi partnerji na raz
iskovalnem podroËju. Z izborom in nagrajevanjem del
usmerjamo tudi delo mladih raziskovalcev, z novimi
metodami, kot so e-Krkine nagrade pa odpiramo vra
ta novim generacijam dijakov in πtudentov. Leta 2007
smo prviË podprli tudi akcijo izbora najboljπe sloven
ske znanstvenice. Sodelujemo tudi s πtevilnimi znan
stvenimi in izobraæevalnimi ustanovami.
©port. Skrb za zdravo in kakovostno æivljenje se
odraæa tudi v naπem odnosu do πporta. Sponzoriramo
predvsem projekte oziroma druπtva, ki izpostavljajo
mnoæiËnost in delo z mladimi. Æe vrsto let podpiramo
tekmovanje v smuËarskih poletih v Planici in sloven
sko tekmovalno jadrnico Maxi Jena, znatna sredstva
pa namenjamo tudi razliËnim πportnim klubom. Tako

æe vrsto let namenjamo sredstva Koπarkaπkemu klubu
Krka, Moπkemu rokometnemu klubu Krka, Æenskemu
rokometnemu klubu Krka, Moπkemu odbojkarskemu
klubu Krka, Æenskemu nogometnemu klubu Krka,
Moπkemu nogometnemu klubu Krka, Atletskemu klu
bu Krka in drugim.
Kultura. Æe od ustanovitve podpiramo tudi kultu
ro. Vrsto let podpiramo delovanje Pihalnega orkestra
Krka, Glasbene πole Marjana Kozina, Dolenjskega mu
zeja in drugih kulturnih ustanov. Od ustanovitve leta
2006 podpiramo tudi novomeπko gledaliπËe Anton
Podbevπek Teater. Leta 2007 smo bili tudi ekskluzivni
pokrovitelj opere Boris Godunov skladatelja Modesta
PetroviËa Musorgskega, ki jo je v Cankarjevem domu
uprizoril Dræavni akademski Bolπoj teater iz Ruske
federacije.
Zaposleni in druæbena skupnost. Krko predstav
ljamo v javnosti tudi zaposleni, ki smo vËlanjeni v
razliËna strokovna zdruæenja in organizacije in se
ukvarjamo s prostovoljnimi dejavnostmi. ©tevilni so
delujejo v panoænih organizacijah, na strokovnih po
svetih, seminarjih, kongresih ali delujejo v razliËnih
nepridobitnih organizacijah. S prostovoljnim delom
in svojim znanjem smo Krkini delavci tesno povezani
z druæbeno skupnostjo in s svojim delovanjem vsak na
svoj naËin pripomoremo k razvoju druæbenega okolja
in izboljπanju kakovosti æivljenja v okolici. DolgoroËno
sodelovanje z druæbeno skupnostjo in spodbuden pri
spevek k njenemu razvoju sta namreË pomemben del
Krkine tradicije.

Okoljsko komuniciranje
Z lokalno in πirπo druæbeno skupnostjo razvijamo
odprto okoljsko komunikacijo, ki temelji na dialogu,
izmenjavi idej in staliπË. Zavedamo se, da so okoljski
projekti in trajnostno izboljπanje stanja okolja odvisni
tudi od kakovostnih odnosov vseh zainteresiranih jav
nosti. Leta 2007 smo pripravili sreËanje s krajani, na
katerem smo predstavili svoje dejavnosti, rezultate in
naËrte, povezane z varovanjem okolja. S krajani smo
v odprtem dialogu izmenjali mnenja in pridobili po
membne informacije o njihovih pogledih in naπi vlogi
pri varovanju okolja. Pozvali smo jih k stalnemu okolj
skemu komuniciranju na naËin, ki je v Krki opredeljen
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s celovitim sistemom obvladovanja okolja. Pridoblje
ne informacije smo upoπtevali pri pripravi okoljskih
ciljev in programov.
Z vodstvom in predstavniki krajevne skupnosti so
delujemo tudi pri pripravi prostorskih ureditvenih
naËrtov. Z najbliæjim sosedom, ki je hkrati zastopnik
krajevne skupnosti za vplive na okolje, imamo redna
sreËanja. ©irπo javnost smo v letu 2007 o svojih dejav
nostih, napredku in naËrtih pri varovanju okolja se
znanjali v medijih (Delo, Nedeljski dnevnik, Dolenjski
list, Vaπ kanal).
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Varovanje okolja
Varovanje okolja se je v Krki nenehno razvijalo in
doæivljalo sistematiËne spremembe. Sedanje stanje,
ki se odraæa v celovitem obvladovanju tega podroËja,
je posledica dolgoletnega intenzivnega vkljuËeva
nja varovanja okolja v vse segmente naπega poslova
nja. KratkoroËni in dolgoroËni cilji varovanja okolja
so usmerjeni k vzpodbujanju sonaravnega razvoja,

ohranjanju zdravega okolja za æivljenje ljudi kot tudi
ohranjanju biotske raznovrstnosti. To pomeni, da
bomo tudi v prihodnje odgovorno ravnali z naravni
mi dobrinami, stalno zmanjπevali emisije v okolje ter
glede okoljskih vpraπanj dejavno sodelovali z oæjim in
πirπim druæbenim okoljem.

Izboljπevanje stanja okolja
Okoljsko politiko smo v interni akt Poslovnik ka
kovosti vkljuËili æe ob uvedbi standarda ISO 14001
leta 2001. S celovitim pristopom k varovanju okolja,
z realizacijo okoljskih ciljev in programov, s podporo

najviπjega vodstva Krke in vseh zaposlenih dosegamo
trajnostno izboljπevanje stanja okolja. S sistematiËno
skrbjo za okolje smo pripomogli, da se kakovost reke
Krke v zadnjih 10 letih nenehno izboljπuje.

Okoljski standard in zakonodaja
V letu 2007 je bila v farmacevtski industriji prviË
uvedena uredba, ki opredeljuje emisije v vode. Zahte
ve uredbe smo v vseh merjenih parametrih izpolnili
æe pred njenim sprejetjem, saj so naπa prizadevanja
usmerjena k trajnostnemu izboljπanju kakovosti reke
Krke. Trajnostni koncept varovanja okolja, kot ga na
rekuje okoljski standard, upoπtevamo tudi pri odpad
kih, emisijah v zrak, hrupu …

V skladu z zahtevami Uredbe o vrsti dejavnosti, ki
lahko povzroËajo onesnaæevanje okolja veËjega obsega
(direktiva IPPC), smo v Krki preverili in potrdili skla
dnost naπih tehnologij z najboljπimi razpoloæljivimi
tehnikami (Best Available Technique, BAT).

Izobraæevanje na podroËju varovanja okolja
Prizadevamo si, da z izobraæevanjem, informira
njem in osveπËanjem vplivamo na zaposlene tako, da
je delovanje vsakega posameznika v prid varovanju
okolja. Leta 2007 smo pripravili in izpeljali program
izobraæevanj s podroËja varovanja okolja, v katerega
smo v prvi fazi vkljuËili sodelavce tistih proizvodnih
enot, ki pomembneje vplivajo na okolje. VkljuËujemo
se tudi v programe izobraæevanj, ki jih Krka organizira
za nove sodelavce. Sodelavce izobraæujemo tudi z obja
vami v internem Ëasopisu. Leta 2007 smo objavili πest
obseænejπih Ëlankov, ki obravnavajo problematiko va
rovanja okolja na globalni ravni. Do aktualnih vsebin
(okoljski vidiki, okoljski cilji in programi, register za

konodaje), ki jih objavljamo in redno usklajujemo na
intranetnih straneh, lahko dostopajo vsi zaposleni.
VkljuËujemo se tudi v πirπa prizadevanja za Ëi
sto in zdravo okolje ter sodelujemo z razliËnimi
izobraæevalnimi ustanovami. ©tudentje in mladi ra
ziskovalci konËujejo svoje naloge pod mentorstvom
strokovnjakov, ki so v Krki zadolæeni za podroËje va
rovanja okolja. V sklopu akcije Zemljo so nam poda
rili otroci, ki jo razpisujeta ARSO in Zveza prijateljev
mladine, smo leta 2007 prejeli prvo nagrado za kako
vosten odnos do voda.
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Najpomembnejπi doseæki na podroËju varovanja okolja
v letu 2007
• Zmanjπanje skupne obremenitve reke Krke za 4 %.
• Zmanjπanje koliËine odloæenih odpadkov za 54 %.
• Zmanjπanje specifiËne rabe elektriËne energije pri

• Zniæanje ravni hrupa na meji z najbliæjim stanovanj
skim naseljem za 5 dB.

proizvodnji hladu za 24 %.

Cilji in programi varovanja okolja v letu 2008
• Zmanjπanje koliËine odloæenih meπanih odpadkov
•
•

za 20 %.
Ohranjanje majhnih obremenitev iztoka iz Ëistilne
naprave ne glede na predvideno rast proizvodnje.
Zmanjπanje emisij hlapnih organskih spojin v zrak
pod 5 % glede na letno porabo hlapnih organskih
spojin.

• Priprava tehnoloπkih izhodiπË filtracije iztoka iz Ëi
stilne naprave.

• Izobraæevanje in informiranje zaposlenih o temah s
podroËja varovanja okolja.

• Priprava krovnega sistema ciljnega spremljanja
rabe energije na vseh proizvodnih lokacijah v Slove
niji.

Stroπki varovanja okolja
Vlaganje v varovanje okolja
3.500
3.000

v tisoËih EUR

V zadnjih petih letih smo v varovanje okolja (tekoËi
stroπki in naloæbe) vloæili veË kot 23 milijonov EUR.
Vrednost naloæb v posameznem letu niha glede na
obseg projektov na podroËju varovanja okolja. V letu
2007 so tekoËi stroπki varovanja okolja znaπali 2,8 mi
lijona EUR, vrednost naloæb pa je znaπala 1,3 milijona
EUR.
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Raba naravnih virov

Vodi namenjamo v Krki posebno pozornost, saj je
nemotena oskrba z njo pogoj za izvajanje naπe dejav
nosti.

Raba pitne in reËne vode
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VeËino reËne vode uporabljamo za hlajenje, zlasti
fermentorjev, in za druga hlajenja prek prenosni
kov toplote. Ker je izstopna hladilna voda le nekoliko
ogreta, njena kakovost pa ostaja nespremenjena, smo
leta 2005 izpeljali projekt zajemanja hladilnih vod v
fermentaciji in njihovo ponovno uporabo. Zajete hla
dilne vode uporabljamo v razliËne tehnoloπke namene:
napajanje hidrantnega omreæja, priprava kotlovskih
vod, hlajenje fermentorjev. Skupno smo v letih 2006
in 2007 naËrpali 504.724 m3 manj reËne vode, kot bi jo,
Ëe se ne bi odloËili za projekt. Vzrok veËje porabe reËne
vode v letu 2007 je znatno poveËana fermentacijska
proizvodnja. Poraba pitne vode pa je kljub poveËanemu
obsegu proizvodnje ostala praktiËno nespremenjena.

Leta 2005 smo v Krki zaËeli ciljno spremljati pora
bo energije (CSRE) v centralnem hladilnem sistemu.
Uvedli smo dodatne meritve porabe elektriËne ener
gije in hladu in s tem omogoËili ustrezno vrednotenje
specifiËne rabe elektriËne energije za proizvodnjo hla
du. SpecifiËna raba elektriËne energije pri proizvodnji
hladu se je glede na posamezna leta pred uvedbo siste
ma CSRE v povpreËju zniæala za 24 %. Tako smo glede
na leto 2005 v letu 2006 prihranili 1,01 GWh, v letu
2007 pa 1,78 GWh elektriËne energije.

SpecifiËna raba elektriËne energije pri
proizvodnji hladu
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Kot glavne vire energije v Krki uporabljamo:
zemeljski plin,
utekoËinjen naftni plin,
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SpecifiËna raba energije
Pomemben kazalnik za vrednotenje uËinkovitosti
proizvodnje je tudi specifiËna raba energije, ki pred
stavlja porabo energije na stroπkovno vrednost pro
izvodnje. Poraba v zadnjih letih pada, kar je posledica
πtevilnih ukrepov za uËinkovito rabo energije, kot so
ciljno spremljanje porabe elektriËne energije, izraba
odpadne toplote in vgradnja energetsko uËinkovitih
naprav. V primerjavi z letom 2006 smo v letu 2007
specifiËno rabo energije zmanjπali za 5 %.

Leta 2006 smo na lokaciji LoËna dogradili omreæje
za distribucijo ogrevne vode. Prednost tako zasno
vanega toplovodnega daljinskega ogrevanja je v eno
stavni izrabi odpadne toplote, ki nastane kot stranski
produkt doloËenih tehnoloπkih procesov. Zaradi izra
be odpadne toplote smo porabo zemeljskega plina na
lokaciji LoËna leta 2006 zmanjπali za 4 %, leta 2007 pa
πe za 4 %, kar znaπa pribliæno 130.000 EUR prihranka
na leto.

SpecifiËna raba energije
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Emisije

Zbrani uporabni odpadki
1200
1000
800

v tonah

Zmanjπevanje onesnaæenosti odpadnih voda ostaja
πe naprej eno izmed pomembnejπih podroËij varova
nja okolja. Dogradili smo Ëistilno napravo na lokaci
ji LoËna, v letu 2005 pa smo uvedli novo tehnologijo
ËiπËenja odpadnih voda z odstranjevanjem duπiËnih
snovi. V zadnjih treh letih smo obremenjenost izto
ka iz Ëistilne naprave v reko Krko zmanjπali za 57 %.
UËinkovitost tehnologije bomo v prihodnjih dveh letih
πe izboljπali z namestitvijo naprave za ultrafiltracijo
na iztoku iz Ëistilne naprave. Odpadne vode iz disloci
ranih obratov Ljutomer in Brπljin Ëistimo na skupnih
komunalnih Ëistilnih napravah. Obremenitev iztokov
iz teh Ëistilnih naprav je v letu 2007 ostala na ravni
iz leta 2006. Nekoliko se je poveËala le obremenitev
iztoka iz obrata ©entjernej v javno kanalizacijo, ki pa
se bo bistveno zmanjπala, ko bo v obËini ©entjernej do
grajena komunalna Ëistilna naprava. Skupno obreme
nitev iztokov (izraæeno v enotah obremenitve, EO), ki
vkljuËuje ËiπËenje odpadnih voda na lokaciji LoËna ter
v obratih Brπljin, Ljutomer in ©entjernej, smo v letu
2007, izkljuËno zaradi veËjih obremenitev iztoka v
obratu ©entjernej, poveËali za 2,6 %.

roma za 12 %, zmanjπali koliËino odpadkov, odloæenih
na odlagaliπËe, za 2268 ton oziroma za 54 % ter
zmanjπali πtevilo odvozov odpadkov na odlagaliπËe.
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UËinkovitost tehnologije ËiπËenja odpadnih vod na
lastni Ëistilni napravi bomo v prihodnjih dveh letih πe
poveËali z dograditvijo ultrafiltracije na iztoku iz Ëi
stilne naprave.
Odpadki
S posodabljanjem opreme za ravnanje z odpadki in
izboljπevanjem postopkov loËenega zbiranja odpadkov
smo leta 2007 v primerjavi z letom prej poveËali koliËi
no loËeno zbranih uporabnih odpadkov za 123 ton ozi
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Vzdræevanje hrupa na ravni, ki ni moteËa za okoliπko
prebivalstvo, dosegamo s sodobno opremo, ki oddaja
manj hrupa, ter vgradnjo prezraËevalnih naprav v za
prtih prostorih. S sanacijo treh virov hrupa smo raven
hrupa na meji z najbliæjim stanovanjskim naseljem
zniæali na 43 dB, kar je za 5 dB manj od zakonsko do
voljene meje.
Emisije v zrak
S prvimi meritvami emisij v zrak iz novih obratov
(Pelete IV, Sinteza 4), ki smo jih opravili v letu 2007,
smo potrdili visoko uËinkovitost ËiπËenja odpadnega
zraka s termiËno oksidacijo in kondenzacijo hlapnih
organskih snovi. Z absolutno filtracijo vseh praπnih iz
pustov zmanjπujemo emisijo prahu pod 0,5 mg/m3, kar
predstavlja manj kot 0,3 % zakonsko doloËene mejne
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vrednosti. Posebno pozornost namenjamo emisijam
neprijetnih vonjav, ki obËasno nastajajo na obmoËju
Ëistilne naprave in fermentacijske proizvodnje. Leta

2007 smo posodobili sistem ËiπËenja odpadnega zraka
na Ëistilni napravi ter optimizirali delovanje pralnika
zraka v fermentacijski proizvodnji.

Varovanje okolja v Krkinih odvisnih druæbah zunaj Slovenije
Vse Krkine odvisne druæbe v tujini delujejo v skla
du z lokalno okoljevarstveno zakonodajo. Pri projek
tiranju in nabavi opreme upoπtevamo iste standarde,
zato tudi emisije v okolje obvladujemo na enak naËin
kot v Sloveniji. Emisije, ki nastajajo v teh druæbah, so
majhne, saj gre za manj obremenjujoËo farmacevtsko
dejavnost.

Sistem loËenega zbiranja odpadkov je vzpostavljen
tudi v vseh odvisnih druæbah v tujini. Nevarne odpadke
zbiramo loËeno in jih predajamo v ustrezno uniËenje.
Emisije praπnih delcev v zrak zmanjπujemo z vgradnjo
najsodobnejπih filtracijskih naprav, ki odstranijo vse
praπne delce.
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»as je tisti, ki daje rezultate.

RaËunovodski izkazi

Dimenzije naπe rasti se merijo skozi Ëas.
Ta kaæe, kako visoko smo se povzpeli,
kako πiroko smo razprostrli svoje veje in
kako daleË so segle naπe ideje.
Veselimo se prihodnosti,
saj nas navdihuje z novimi izzivi.
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RaËunovodski izkazi skupine Krka in Krke, d. d., Novo
mesto s pojasnili
Uvodna pojasnila k pripravi raËunovodskih izkazov
RaËunovodski del letnega poroËila sestavljata dve
vsebinsko zaokroæeni poglavji.
V prvem poglavju so objavljeni konsolidirani raËu
novodski izkazi s pojasnili skupine Krka (v nadalje
vanju skupina), v drugem poglavju pa raËunovodski
izkazi s pojasnili Krke, d. d., Novo mesto (v nadalje
vanju druæba). Vsi izkazi so po sklepu 11. skupπËine
delniËarjev z dne 6. 7. 2006 pripravljeni v skladu z
Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja
(v nadaljevanju MSRP). Glede na ta sklep Krka, d. d.,
Novo mesto ne pripravlja veË poroËil v skladu s Sloven
skimi raËunovodskimi standardi.

Revizijska druæba KPMG SLOVENIJA, podjetje za
revidiranje, d. o. o., je revidirala vsak sklop izkazov po
sebej in pripravila dve loËeni poroËili, ki sta vkljuËeni
vsako v svoje poglavje.
Izjava o odgovornosti uprave, objavljena v nadalje
vanju, vkljuËuje odgovornost za vse raËunovodske iz
kaze druæbe in skupine Krka.
RaËunovodski izkazi druæbe in skupine Krka so se
stavljeni v evrih.

Izjava o odgovornosti uprave
Uprava druæbe je odgovorna za pripravo letnega po
roËila druæbe in skupine Krka ter raËunovodskih izka
zov na naËin, ki zainteresirani javnosti daje resniËno
in poπteno sliko premoæenjskega stanja in izidov po
slovanja druæbe Krka in njenih odvisnih druæb v letu
2007.
Uprava izjavlja:

• da so raËunovodski izkazi pripravljeni ob domnevi,
•

da bodo druæba Krka in njene odvisne druæbe nada
ljevale poslovanje tudi v prihodnosti;
da dosledno uporablja izbrane raËunovodske poli
tike in da razkriva morebitne spremembe v raËuno
vodskih politikah;

• da so raËunovodske ocene pripravljene poπteno in
•

premiπljeno ter v skladu z naËeli previdnosti in do
brega gospodarjenja;
da so raËunovodski izkazi s pojasnili za druæbo in
skupino Krka pripravljeni v skladu z veljavno zako
nodajo in v skladu z MSRP.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi
zagotavlja ohranjanje vrednosti premoæenja druæbe in
skupine Krka ter za prepreËevanje in odkrivanje pre
var in drugih nepravilnosti.

Uprava druæbe
Krka, d. d., Novo mesto

Novo mesto, 18. februar 2008
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Konsolidirani raËunovodski izkazi skupine Krka
Konsolidirana bilanca stanja
v tisoËih EUR

Pojasnila

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Sredstva
NepremiËnine, naprave in oprema

12

572.244

506.929

Neopredmetena sredstva

13

129.854

23.500

Naloæbe v pridruæene druæbe

14

0

2.023

Odloæene terjatve za davek

17

32.687

31.840

Dana posojila

15

3.531

3.564

FinanËne naloæbe

16

10.981

6.737

410

253

Druga dolgoroËna sredstva

749.707

574.846

Zaloge

18

171.647

115.925

Terjatve do kupcev in druge terjatve

19

179.834

153.891

Dana posojila

15

1.510

1.095

FinanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti

16

2.936

22.972

Denar in denarni ustrezniki

20

15.784

10.399

371.711

304.282

1.121.418

879.128

Skupaj dolgoroËna sredstva

Skupaj kratkoroËna sredstva
Skupaj sredstva
Kapital
Osnovni kapital

21

59.126

59.132

Lastne delnice

21

-19.489

-19.489

Rezerve

21

157.094

151.295

Zadræani dobiËki

21

474.146

372.060

670.877

562.998

10.036

7.907

680.913

570.905

Kapital veËinskih lastnikov
Kapital manjπinskih lastnikov

21

Skupaj kapital
Obveznosti
Posojila

23

87.183

34.584

Rezervacije

24

143.641

122.554

Dræavne podpore in sredstva Evropske unije

25

3.099

2.778

Odloæene obveznosti za davek

17

Skupaj dolgoroËne obveznosti

19.850

4.025

253.773

163.941

Poslovne obveznosti

26

78.462

60.888

Posojila

23

62.528

48.769

3.612

7.020

27

42.130

27.605

Skupaj kratkoroËne obveznosti

186.732

144.282

Skupaj obveznosti

440.505

308.223

1.121.418

879.128

Obveznosti za davek iz dobiËka
Ostale kratkoroËne obveznosti

Skupaj kapital in obveznosti
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida
2007

2006

780.918

667.955

Proizvajalni stroπki prodanih proizvodov

-282.833

-248.985

Bruto dobiËek

498.085

418.970

v tisoËih EUR

Prihodki od prodaje

Pojasnila
5

4.216

3.564

Stroπki prodajanja

-198.051

-165.844

Stroπki razvijanja

-59.071

-52.650

Drugi poslovni prihodki

7

Stroπki sploπnih dejavnosti
DobiËek iz poslovanja

-62.246

-53.545

182.933

150.495

FinanËni prihodki

10

17.355

15.500

FinanËni odhodki

10

-25.354

-17.239

Neto finanËni izid
DobiËek pred davkom
Davek iz dobiËka

11

»isti dobiËek obdobja

-7.999

-1.739

174.934

148.756

-42.081

-36.670

132.853

112.086

132.552

111.682

301

404

Od tega:
—za veËinske lastnike
—za manjπinske lastnike
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR)

22

3,92

3,30

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR)

22

3,92

3,30
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Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
Rezerve

v tisoËih EUR
Stanje 1. 1. 2006

Vpoklicani
kapital

Zadræani dobiËki

»isti
Rezerva
Druge
dobiËek Preneseni
Kapital
Kapital
Ëisti veËinskih manjπinskih
Lastne Kapitalske Zakonske Statutarne za poπteno Prevedbene rezerve iz poslovnega
rezerve
rezerve
rezerve
vrednost
rezerve dobiËka
leta
dobiËek lastnikov
lastnikov
delnice

59.132

-19.489

120.986

14.990

9.597

2.345

Vnos Ëistega
dobiËka
poslovnega leta

0

0

0

0

0

0

0

Oblikovanje
statutarnih rezerv

0

0

0

0

2.086

0

Oblikovanje drugih
rezerv iz dobiËka
po sklepu uprave
in nadzornega
sveta druæbe Krka

0

0

0

0

0

Prenos Ëistega
dobiËka preteklega
leta v preneseni
Ëisti dobiËek

0

0

0

0

Prenos v druge
rezerve iz
dobiËka po sklepu
skupπËine

0

0

0

IzplaËilo dividend
in udeleæb
v dobiËku

0

0

Prevedbena
rezerva

0

Sprememba
poπtene vrednosti
finanËnih naloæb,
razpoloæljivih za
prodajo
Vpliv odloæenih
davkov in davËni
uËinek prehoda na
MSRP
VraËilo plaËanih
zamudnih obresti
v povezavi z davki

19 225.254

Kapital
skupaj

66.719

-7.665 471.888

7.568 479.456

0

111.682

0 111.682

405 112.087

0

0

-2.086

0

0

0

0

0

0

20.030

-20.030

0

0

0

0

0

0

0

0

-66.719

66.719

0

0

0

0

0

0

0

30.512

0

-30.512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23.499

-23.499

-65

-23.564

0

0

0

0

0

135

0

0

0

135

0

135

0

0

0

0

0

1.136

0

0

0

0

1.136

0

1.136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.378

1.378

0

1.378

0

277

277

0

277

0

0

0

0

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2006

59.132

-19.489

120.986

14.990

11.683

3.481

154 275.796

89.566

6.698 562.997

7.908 570.905

Stanje 1. 1. 2007

154 275.796

89.566

6.698 562.997

7.908 570.905

59.132

-19.489

120.986

14.990

11.683

3.481

Vnos sprememb
preteklih dobiËkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vnos Ëistega
dobiËka
poslovnega leta

0

0

0

0

0

0

0

0

132.552

Vnos kapitala
manjπinskih
lastnikov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.929

1.929

Oblikovanje
statutarnih rezerv

0

0

0

0

2.500

0

0

0

-2.500

0

0

0

0

Oblikovanje drugih
rezerv iz dobiËka
po sklepu uprave
in nadzornega
sveta druæbe Krka

0

0

0

0

0

0

0

43.000

-43.000

0

0

0

0

Prenos Ëistega
dobiËka preteklega
leta v preneseni
Ëisti dobiËek

0

0

0

0

0

0

0

0

-89.566

89.566

0

0

0

Prenos v druge
rezerve iz
dobiËka po sklepu
skupπËine

-6

0

6

0

0

0

0

38.149

0

-38.149

0

0

0

IzplaËilo dividend
in udeleæb
v dobiËku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-27.040

-27.040

-102

-27.142

Prevedbena
rezerva

0

0

0

0

0

0

-50

0

0

0

-50

0

-50

Sprememba
poπtene vrednosti
finanËnih naloæb,
razpoloæljivih za
prodajo

0

0

0

0

0

3.344

0

0

0

0

3.344

0

3.344

0

0

0

-733

-733

0

-733

104 356.945

87.052

Vpliv odloæenih
davkov in davËni
uËinek prehoda na
MSRP

0

0

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2007

59.126

-19.489

120.992

14.990

14.183

6.825

-193

-193

0 132.552

30.149 670.877

0

-193

301 132.853

10.036 680.913
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Konsolidirani izkaz finanËnega izida
2007

2006

»isti dobiËek poslovnega leta

132.853

112.086

Prilagoditve za:

101.809

85.622

− amortizacijo

56.944

47.704

− pozitivne teËajne razlike

-5.078

-1.962

− negativne teËajne razlike

5.407

4.147

− prihodke od naloæbenja

-8.201

-9.831

− odhodke od naloæbenja

4.594

3.636

− odhodke za obresti in ostale finanËne odhodke

4.325

4.980

42.081

36.670

v tisoËih EUR

Pojasnila

FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU

− davek iz dobiËka

1.737

278

234.662

197.708

Sprememba stanja poslovnih terjatev

-13.452

-18.880

Sprememba stanja zalog

-32.117

4.950

4.059

2.615

16.367

23.874

− ostalo (sprememba kapitala manjπinskih lastnikov)
DobiËek iz poslovanja pred spremembami Ëistih kratkoroËnih sredstev

Sprememba stanja poslovnih dolgov
Sprememba stanja rezervacij
Sprememba stanja prejetih dræavnih podpor in sredstev Evropske unije
Sprememba stanja ostalih kratkoroËnih obveznosti
PlaËani davek iz dobiËka
»isti finanËni tok iz poslovanja

321

917

14.459

-5.039

-49.096

-65.511

175.203

140.634

FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU
Prejete obresti
Prejemki iz prodaje kratkoroËnih naloæb
Prejete dividende
Prejemki od odtujitve nepremiËnin, naprav in opreme

356

768

1.263

1.014

216

201

1.212

1.565

Pridobitev neopredmetenih sredstev

13

-7.381

-7.298

Nakup nepremiËnin, naprav in opreme

12

-107.742

-100.625

Nakup odvisnih druæb

6

-96.043

0

Dana dolgoroËna posojila

15

-1.590

-1.609

1.618

1.529

-308

-1.110

Prejeta odplaËila danih dolgoroËnih posojil
Izdatki za pridobitev dolgoroËnih finanËnih naloæb
Prejemki od prodaje dolgoroËnih finanËnih naloæb
Izdatki za pridobitev kratkoroËnih finanËnih naloæb in posojil
Prejemki od prodaje kratkoroËnih finanËnih naloæb in vraËil kratkoroËnih posojil
Izdatki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov
Prejemki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov
»isti finanËni tok iz naloæbenja

44

15

-21.662

-18.499

22.876

10.696

-63

-586

2.250

2.403

-204.954

-111.536

FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Izdatki za dane obresti
Izdatki za odplaËila prejetih dolgoroËnih posojil

-3.868

-4.764

-14.283

-18.570

104.000

0

-318.566

-148.128

Prejeta kratkoroËna posojila

295.150

164.029

Izdatki za izplaËila dividend in drugih deleæev v dobiËku

-27.075

-23.534

»isti finanËni tok iz financiranja

35.358

-30.967

Prejeta dolgoroËna posojila
Izdatki za odplaËila kratkoroËnih finanËnih posojil

»isto poveËanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaËetku obdobja
UËinki sprememb menjalnih teËajev na denarna sredstva in njihove ustreznike
KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
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5.607

-1.869

10.399

12.635

-222

-367

15.784

10.399
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Pojasnila h konsolidiranim raËunovodskim izkazom
Krka, d. d., Novo mesto je obvladujoËa druæba sku
pine Krka s sedeæem na ©marjeπki cesti 6, 8501 Novo
mesto, Slovenija. Konsolidirani raËunovodski izkazi

za leto, ki se je konËalo 31. 12. 2007, se nanaπajo na
skupino Krka, ki jo sestavljajo obvladujoËa druæba in
njene odvisne druæbe v Sloveniji in v tujini.

1. Podlage za pripravo raËunovodskih izkazov
Izjava o skladnosti

Uporaba ocen in presoj

Konsolidirani raËunovodski izkazi so pripravljeni
v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega
poroËanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela
Evropska unija, in v skladu z doloËili Zakona o gospo
darskih druæbah.

V skladu z MSRP mora poslovodstvo pri pripravi
raËunovodskih izkazov podati presoje, ocene in pred
postavke, ki vplivajo na uporabo raËunovodskih usme
ritev kot tudi na izkazane vrednosti sredstev in obvez
nosti ter prihodkov in odhodkov. Dejanski rezultati
lahko od teh ocen odstopajo.

Uprava druæbe je konsolidirane raËunovodske izka
ze odobrila 18. 2. 2008.
Podlage za merjenje
Konsolidirani raËunovodski izkazi so pripravljeni
ob upoπtevanju izvirne vrednosti, razen pri izvede
nih finanËnih inπtrumentih, finanËnih inπtrumentih
po poπteni vrednosti skozi poslovni izid in pri fi
nanËnih inπtrumentih, razpoloæljivih za prodajo, kjer
je upoπtevana poπtena vrednost. Metode, uporabljene
za merjenje poπtene vrednosti, so opisane v pojasnilu
πt. 3.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Konsolidirani raËunovodski izkazi so sestavlje
ni v evrih, torej v funkcijski valuti druæbe Krka. Vse
raËunovodske informacije, predstavljene v evrih, so
zaokroæene na tisoË enot.

Ocene in navedene predpostavke je treba redno pre
gledovati. Popravki raËunovodskih ocen se pripozna
jo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, Ëe vpliva
zgolj na to obdobje in za prihodnja obdobja, na katera
vplivajo popravki.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in od
loËilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v
procesu izvrπevanja raËunovodskih usmeritev in ki
najbolj vplivajo na zneske v raËunovodskih izkazih, so
opisani v naslednjih pojasnilih:
− v pojasnilu 6 — poslovne zdruæitve,
− v pojasnilu 24 — merjenje obvez za doloËene za
sluæke,
− v pojasnilu 24 — rezervacije za toæbe in pogojne ob
veznosti,
− v pojasnilu 29 — vrednotenje finanËnih inπtrumen
tov.

2. Pomembne raËunovodske usmeritve
Skupina uporablja iste raËunovodske usmeritve za
vsa obdobja, ki so predstavljena v priloæenih konsoli
diranih raËunovodskih izkazih.

Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvi
jo informacij v tekoËem letu. Kadar je bilo potrebno,
smo primerjalne podatke prilagodili, tako da so v skla
du s predstavitvijo informacij v tekoËem letu.

Druæbe v skupini uporabljajo enotne raËunovodske
usmeritve. RaËunovodske usmeritve odvisnih druæb
so bile po potrebi spremenjene in prilagojene usmerit
vam skupine.
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Podlaga za konsolidacijo
Odvisne druæbe
Odvisne druæbe so podjetja, ki jih obvladuje obvla
dujoËa druæba. Obvladovanje obstaja, ko ima skupina
zmoænost odloËati o finanËnih in poslovnih usmerit
vah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega delo
vanja. Pri ocenjevanju vpliva se upoπteva obstoj in uËi
nek potencialnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno
moË uveljaviti oziroma zamenjati. RaËunovodski izka
zi odvisnih druæb so vkljuËeni v konsolidirane raËuno
vodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje zaËne,
do datuma, ko preneha.
Posli, izvzeti iz konsolidacije
V konsolidiranih raËunovodskih izkazih so izloËena
stanja, nerealizirani dobiËki in izgube oziroma pri
hodki in odhodki, ki izhajajo iz poslov znotraj skupi
ne. Nerealizirane izgube se izloËijo na enak naËin kot
dobiËki, pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi.

ni sestavini kapitala − prevedbenih rezervah. Pri odtu
jitvi podjetja v tujini (delni ali celotni) se obravnavani
znesek v prevedbeni rezervi prenese v izkaz poslovne
ga izida.
FinanËni inπtrumenti
Osnovni finanËni inπtrumenti
Osnovni finanËni inπtrumenti vkljuËujejo naloæbe
v kapital in dolæniπke vrednostne papirje, poslovne
in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustrez
nike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge
obveznosti.
Osnovni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pri
poznajo po njihovi poπteni vrednosti. Vrednost in
πtrumenta, ki ni pripoznana po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid, se poveËa πe za stroπke posla, ki neposre
dno izhajajo iz nakupa ali izdaje inπtrumenta. Po za
Ëetnem pripoznanju se osnovni finanËni inπtrumenti
izmerijo na naËin, ki je opredeljen v nadaljevanju.

Tuje valute
Posli v tuji valuti
Posli (transakcije in stanja), izraæeni v tuji valuti,
se preraËunajo v ustrezno funkcijsko valuto druæb
znotraj skupine po menjalnem teËaju na dan posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izraæena v tuji valu
ti na dan bilance stanja, se preraËunajo v funkcijsko
valuto po takrat veljavnem menjalnem teËaju. Nede
narne postavke in obveznosti, katerih izvirna vred
nost je izraæena v tuji valuti in izmerjena po poπteni
vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjal
nem teËaju, ko je doloËena poπtena vrednost. TeËajne
razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar
pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preraËunu ka
pitalskih inπtrumentov, razvrπËenih na razpolago za
prodajo, ali za nefinanËno obveznost, ki je doloËena
kot varovanje pred tveganjem, ali za denarno-tokovna
varovanja pred tveganji, ki se pripoznajo neposredno
v kapitalu.
RaËunovodski izkazi druæb v tujini
Sredstva in obveznosti druæb v tujini, vkljuËno z
dobrim imenom in popravkom poπtene vrednosti ob
konsolidaciji, se preraËunajo v evrih po menjalnem
teËaju, ki velja na dan bilance stanja. Prihodki in od
hodki druæb v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih
gospodarstvih, se preraËunajo v evrih po povpreËnem
letnem teËaju, ki glede na dinamiko poslov najbolje
ustreza teËaju na dan posla. TeËajne razlike, ki nasta
nejo pri preraËunu, se neposredno pripoznajo v poseb
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Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo
denar v blagajni in vloge na vpogled. PrekoraËitve na
tekoËem raËunu pri banki, ki jih je mogoËe poravnati
na poziv in so sestavni del vodenja denarnih sredstev
v skupini, so v izkazu finanËnega izida vkljuËene med
sestavine denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
ObraËunavanje finanËnih prihodkov in odhodkov je
opisano v okviru raËunovodskih usmeritev v poglavju
FinanËni prihodki in odhodki.
FinanËna sredstva na razpolago za prodajo
Naloæbe skupine v kapitalske vrednostnice in do
loËene dolæniπke vrednostne papirje so razvrπËene
kot finanËna sredstva, ki so na razpolago za prodajo.
Po zaËetnem pripoznanju so te naloæbe izmerjene po
poπteni vrednosti. Spremembe poπtene vrednosti so
pripoznane neposredno v kapitalu. Ko se pripoznanje
naloæbe odpravi, se s tem povezani dobiËek ali izguba
prenese v poslovni izid. Izgube zaradi oslabitve ter
pozitivne in negativne teËajne razlike pri denarnih
sredstvih na razpolago za prodajo so pripoznane v po
slovnem izidu.
Naloæbe po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
Inπtrument je razvrπËen po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid, Ëe je v posesti za trgovanje ali Ëe je kot
takπen doloËen po zaËetnem pripoznanju. FinanËni
inπtrumenti so doloËeni po poπteni vrednosti sko
zi poslovni izid pod pogojem, da je skupina zmoæna
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upravljati te naloæbe kot tudi odloËati o nakupih in
prodajah na podlagi poπtene vrednosti in v skladu s
sprejeto strategijo za podroËje naloæb. Po zaËetnem
pripoznanju se pripadajoËi stroπki posla pripoznajo
v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. FinanËni
inπtrumenti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
so merjeni po poπteni vrednosti, znesek spremembe
poπtene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu.

Osnovni kapital
Odkup lastnih delnic ali deleæev
Ob odkupu lastnih delnic ali deleæev, ki se izkazujejo
kot del osnovnega kapitala, se znesek plaËanega nado
mestila, vkljuËno s stroπki, ki se neposredno nanaπajo
na odkup, pripozna kot sprememba v kapitalu. Odkup
ljene delnice ali deleæi se izkazujejo kot lastne delnice
in se odπtejejo od kapitala.

Terjatve in posojila
Ostali osnovni finanËni inπtrumenti so merjeni po
odplaËni vrednosti z uporabo metode efektivnih obres
ti in zmanjπani za znesek izgub zaradi oslabitve.

Dividende
Dividende se pripoznajo v raËunovodskih izkazih
skupine v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep
skupπËine delniËarjev o izplaËilu dividend.

Izvedeni finanËni inπtrumenti
Skupina uporablja izvedene finanËne inπtrumente
za varovanje pred izpostavljenostjo valutnim in ob
restnim tveganjem. Vgrajene izvedene finanËne in
πtrumente je treba loËiti od gostiteljske pogodbe in jih
obraËunati kot izvedeni finanËni inπtrument, samo Ëe
gospodarske znaËilnosti in tveganja vgrajenega izve
denega finanËnega inπtrumenta niso tesno povezana
z gospodarskimi znaËilnostmi in tveganji gostiteljske
pogodbe, Ëe poseben inπtrument z enakimi doloËbami
kot vgrajeni izvedeni finanËni inπtrument zadoπËa
opredelitvi izvedenega finanËnega inπtrumenta in Ëe
se sestavljeni inπtrument ne izmeri po poπteni vredno
sti skozi poslovni izid.
Izvedeni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pripo
znajo po poπteni vrednosti. S poslom povezani stroπki
se pripoznajo v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem
nastanku. Po zaËetnem pripoznanju se izvedeni fi
nanËni inπtrumenti merijo po poπteni vrednosti, pri
padajoËe spremembe pa se obravnavajo, kot je opisano
v nadaljevanju.
Gospodarska varovanja pred tveganji
Z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti, ki ne izpol
njujejo pogojev za posebno raËunovodsko obraËuna
vanje varovanja pred tveganji (hedge accounting),
skupina izvaja gospodarsko varovanje pred tveganji.
Te izvedene finanËne inπtrumente uporablja za varo
vanje denarnih sredstev in obveznosti, izraæenih v tuji
valuti, in za varovanje sredstev, ki so izpostavljena tve
ganju spremembe obrestnih mer. Spremembe poπtene
vrednosti teh izvedenih finanËnih inπtrumentov so v
izkazu poslovnega izida pripoznane kot del finanËnih
prihodkov in odhodkov.

NepremiËnine, naprave in oprema
NepremiËnine, naprave in oprema so izkazane po
svoji nabavni vrednosti oziroma po nabavni vredno
sti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti
in nabrano izgubo zaradi oslabitve (gl. raËunovodsko
usmeritev Oslabitve sredstev). NepremiËnine, napra
ve in oprema, ki so bili na njihovo poπteno vrednost
prevrednoteni 1. 1. 2004 oziroma na dan prehoda na
MSRP, se izmerijo na osnovi njihove poπtene vredno
sti na ta datum.
Nabavna vrednost zajema stroπke, ki se neposred
no pripisujejo nabavi sredstev. Nabavna vrednost v
druæbi izdelanega sredstva zajema stroπke materia
la, neposredne stroπke dela in ostale stroπke, ki jih je
mogoËe neposredno pripisati usposobitvi sredstva za
nameravano uporabo, ter (po potrebi) zaËetno oceno
stroπkov razgradnje in odstranitve sredstva ter obno
vitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo. Na
bavljeno programsko opremo, ki pomembno prispeva
k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del
opreme.
Deli nepremiËnin, naprav in opreme, ki imajo raz
liËne dobe koristnosti, se obraËunavajo kot posame
zna sredstva.
DobiËek ali izguba ob odsvojitvi nepremiËnin, na
prav in opreme se doloËi kot razlika med prihodki iz
odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vredno
stjo in izkaæe v izkazu poslovnega izida med "drugimi
poslovnimi prihodki" oziroma med "drugimi poslovni
mi odhodki".
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Kasnejπi stroπki
Skupina v knjigovodski vrednosti nepremiËnin, na
prav in opreme ob nastanku pripoznava tudi stroπke
zamenjave posameznega dela tega sredstva, Ëe je ver
jetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, poveza
ne s sredstvom, pritekale v skupino, in Ëe je nabavno
vrednost mogoËe zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knji
govodske vrednosti zamenjanega dela se odpravi. Vsi
ostali stroπki so v poslovnem izidu ob nastanku pripo
znani kot odhodki, takoj ko do njih pride.
Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega
Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe korist
nosti vsakega posameznega sredstva oziroma njego
vih sestavnih delov. ZemljiπËa in sredstva v pridobiva
nju se ne amortizirajo.

-	
-	
-	
-	
-	

Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
za zgradbe 15 do 60 let,
za naprave in opremo 2 do 20 let,
za pohiπtvo 5 let,
za raËunalniπko opremo 4 do 6 let,
za transportna sredstva 5 do 15 let.

Neopredmetena sredstva
Dobro ime
Dobro ime, nastalo ob prevzemu odvisne druæbe, se
nanaπa na preseæek oziroma razliko med stroπkom na
bave in deleæem skupine v Ëisti poπteni vrednosti ugo
tovljenih sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti
prevzete druæbe.
Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti,
zmanjπani za morebitno izgubo zaradi oslabitve.
Raziskovanje in razvijanje
Med neopredmetenimi sredstvi so v zvezi z razvoj
no-raziskovalno dejavnostjo pripoznani le stroπki
nakupa registracijske dokumentacije. Vsi stroπki,
povezani z lastnim razvojno-raziskovalnim delom v
skupini, se v poslovnem izidu pripoznajo kot odhodek
takoj ob nastanku.
Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila
skupina in katerih dobe koristnosti so omejene, so
izkazana po nabavni vrednosti, zmanjπani za amorti
zacijski popravek vrednosti in za izgube, nabrane za
radi oslabitve (gl. raËunovodsko usmeritev Oslabitve
sredstev).
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Poraba za znotraj skupine ustvarjene blagovne
znamke in dobro ime se v izkazu poslovnega izida
pripozna kot odhodek takoj ob nastanku.
Kasnejπi stroπki
Kasnejπi izdatki v zvezi z neopredmetenimi dolgo
roËnimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko po
veËujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo
iz sredstva, na katero se izdatki nanaπajo. Vsi ostali
stroπki, vkljuËno z znotraj skupine ustvarjenim do
brim imenom in blagovnimi znamkami, so v poslov
nem izidu pripoznani kot odhodki, takoj ko do njih
pride.
Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega
Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe korist
nosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena,
blagovnih znamk in podatkovne baze kupcev) in se za
Ëne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.
Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
-	 za pripoznane stroπke razvoja (registracijska doku
mentacija) 10 let,
-	 za programsko opremo 2 do 10 let,
-	 za ostala neopredmetena sredstva 10 let.
Zaloge
Zaloge surovin in materiala ter pomoænega in em
balaænega materiala so ovrednotene po nabavnih ce
nah z vsemi odvisnimi stroπki nabave. Pri izkazovanju
zalog materiala skupina uporablja drseËo nabavno
ceno. Zaloge nedokonËane proizvodnje, polizdelkov in
konËnih izdelkov se vrednotijo po standardnih cenah,
ki poleg neposrednih stroπkov materiala vkljuËujejo
tudi proizvajalne stroπke ob normalni uporabi pro
izvajalnih sredstev, in sicer: neposredne stroπke dela,
neposreden stroπek amortizacije, neposredne stroπke
storitev, energetskih virov, vzdræevanja, kakovosti.
Pri izkazovanju zalog nedokonËane proizvodnje, pol
izdelkov in konËnih izdelkov skupina uporablja stan
dardne cene. KoliËinske enote trgovskega blaga so
ovrednotene po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna
cena, uvozne dajatve in neposredni stroπki nabave in
je zmanjπana za morebitne popuste. Pri izkazovanju
zalog trgovskega blaga skupina uporablja drseËe na
bavne cene.
V bilanci stanja se zaloge vrednotijo po izvirni vred
nosti ali Ëisti iztræljivi vrednosti, in sicer po manjπi
izmed njiju.
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Oslabitve sredstev
FinanËna sredstva
Skupina na datum poroËanja oceni vrednost fi
nanËnega sredstva, da presodi, ali obstaja kakπno
objektivno znamenje oslabitve sredstva. FinanËno
sredstvo se πteje za oslabljeno, Ëe obstajajo objektiv
ni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali
veË dogodkov priπlo do zmanjπanja priËakovanih pri
hodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sred
stvom, izkazanim po odplaËni vrednosti, se izraËuna
kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in
priËakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, raz
obrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba
zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sredstvom, na
menjenim za prodajo, se izraËuna glede na njegovo
trenutno poπteno vrednost.
Pri pomembnih finanËnih sredstvih se ocena osla
bitve izvede posamiËno. Ocena oslabitve preostalih fi
nanËnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove
skupne znaËilnosti pri izpostavljenosti tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaæe v poslov
nem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo v zvezi
s finanËnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo,
pripoznano neposredno v kapitalu, se prenese na po
slovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je odpravo iz
gube zaradi oslabitve mogoËe nepristransko povezati z
dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri fi
nanËnih sredstvih, izkazanih po odplaËni vrednosti, in
finanËnih sredstvih, namenjenih za prodajo, ki so dol
govni inπtrumenti, se odprava izgube zaradi oslabitve
izkaæe v poslovnem izidu. Odpravo finanËnih sredstev,
namenjenih za prodajo, ki so lastniπki vrednostni pa
pirji, skupina izkazuje neposredno v kapitalu.
NefinanËna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poroËanja preveri knji
govodsko vrednost nefinanËnih sredstev skupine (ra
zen zalog in odloæenih terjatev za davke) z namenom,
da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. »e takπni
znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sred
stva. Ocena slabitve dobrega imena se izvede vsakiË
na datum poroËanja.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoËe enote se
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vred
nost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabi

tev se izkaæe v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se
pri denar ustvarjajoËi enoti pripozna zaradi oslabitve,
se razporedi tako, da se najprej zmanjπa knjigovod
ska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar
ustvarjajoËo enoto, nato pa na druga sredstva enote
(skupine enot), in to sorazmerno s knjigovodsko vred
nostjo vsakega sredstva v enoti.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvar
jajoËe enote je njena vrednost pri uporabi ali poπtena
vrednost, zmanjπana za stroπke prodaje, in sicer tista,
ki je viπja. Pri doloËanju vrednosti sredstva pri upora
bi se priËakovani prihodnji denarni tokovi diskontira
jo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne
mere pred obdavËitvijo, ki odraæa sprotne træne ocene
Ëasovne vrednosti denarja in tveganja, ki so znaËilna
za sredstvo. Za namene preizkusa oslabitve se sred
stva zdruæijo v najmanjπe denar ustvarjajoËe enote, ki
so najmanjπe skupine sredstev, ki ustvarjajo finanËne
pritoke, v veliki meri neodvisne od finanËnih pritokov
iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Za potrebe pre
izkusa oslabitve se dobro ime, pridobljeno v poslovni
zdruæitvi, razporedi na denar ustvarjajoËe enote, za
katere se priËakuje, da bodo pridobile koristi od siner
gij zdruæitve.
Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne od
pravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina izgube
zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilan
ce stanja ovrednoti in tako ugotovi, ali je priπlo do
zmanjπanja izgube ali ta celo ne obstaja veË. Izguba
zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je priπlo do spremembe
ocen, na podlagi katerih skupina doloËi nadomestljivo
vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se
odpravi do viπine, do katere poveËana knjigovodska
vrednost sredstva ne preseæe knjigovodske vrednosti,
ki bi bila ugotovljena po odπtetju amortizacijskega od
pisa, Ëe pri sredstvu v prejπnjih letih ne bi bila pripo
znana izguba zaradi oslabitve.
DolgoroËni zasluæki zaposlenih
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Skupina je v skladu z lokalnimi zakonskimi predpi
si dræav, v katerih se nahajajo obvladujoËa druæba in
odvisne druæbe, zavezana k izplaËilu jubilejnih nagrad
zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar
so oblikovane dolgoroËne rezervacije. Druge pokojnin
ske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v viπini ocenjenih prihod
njih izplaËil za odpravnine in jubilejne nagrade, dis
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kontirane na dan bilance stanja, za zaposlene v tistih
dræavah, kjer obstaja zakonska obveza za izplaËilo od
pravnin in jubilejnih nagrad. V izraËunu so upoπtevani
stroπki odpravnin ob upokojitvi in stroπek vseh priËa
kovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana letna
diskontna obrestna mera znaπa 5,85 % in predstavlja
donos 10-letnih podjetniπkih obveznic z visoko bonite
to v evroobmoËju. Pri izraËunu je uporabljena metoda
projicirane enote. Aktuarski dobiËki oziroma aktuar
ske izgube tekoËega poslovnega leta se ob ugotovitvi
v celoti pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, Ëe ima skupina zaradi
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih
je mogoËe zanesljivo oceniti, in Ëe je verjetno, da bo
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogoËajo gospodarske koristi. Skupina rezervacije
doloËi z diskontiranjem priËakovanih prihodnjih de
narnih tokov po meri pred obdavËitvijo, ki odraæa ob
stojeËe ocene Ëasovne vrednosti denarja in po potrebi
tveganja, ki so znaËilna za obveznost.
Rezervacije za toæbe
Skupina izkazuje rezervacije za toæbe, ki potekajo in
so povezane z domnevnimi krπitvami patentov. Vsako
leto preveri upraviËenost oblikovanih rezervacij gle
de na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne
reπitve spora. Viπina rezervacij se doloËi glede na zna
no viπino πkodnega zahtevka ali glede na priËakovano
moæno viπino, Ëe dejanski zahtevek πe ni znan.
Prihodki od prodaje izdelkov in opravljenih storitev
Prihodki od prodaje izdelkov se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida v trenutku, ko je kupec prevzel vsa
pomembna tveganja in koristi, povezane z lastniπtvom
izdelkov. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokonËa
nosti posla na datum bilance stanja.
Prenos tveganj in koristi je odvisen od doloËil po
samezne kupoprodajne pogodbe, praviloma pa do
prenosa pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz
skladiπËa skupine.
Prihodki se ne pripoznajo, Ëe se pojavi negotovost
glede poplaËljivosti nadomestila, z njim povezanih
stroπkov ali moænosti vraËila izdelkov ali pa glede na
nadaljnje odloËanje o prodanih izdelkih. Prihodki iz
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prodaje izdelkov in opravljanja storitev se merijo na
podlagi prodajnih cen, navedenih v raËunih ali drugih
listinah, zmanjπanih za vraËila in popuste, odobrene
ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejπega pla
Ëila.
Dræavne podpore
Dræavne podpore se v zaËetku pripoznajo kot od
loæeni prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo,
da bo skupina podpore prejela in da bo izpolnila po
goje v zvezi z njimi. Dræavne podpore, prejete za kritje
stroπkov, se pripoznavajo dosledno kot prihodki v ob
dobjih, v katerih nastajajo zadevni stroπki, ki naj bi jih
le-te nadomestile. S sredstvi povezane dræavne podpo
re se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo dosledno
med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti
posameznega sredstva.
FinanËni prihodki in finanËni odhodki
FinanËni prihodki obsegajo obresti od naloæb, pri
hodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo
razpoloæljivih finanËnih sredstev, spremembe poπtene
vrednosti finanËnih sredstev po poπteni vrednosti sko
zi poslovni izid, pozitivne teËajne razlike in dobiËke od
inπtrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pri
poznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki od obresti
se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo efek
tivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena
delniËarjeva pravica do plaËila, kar je pri podjetjih, ki
kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do te
koËe dividende preneha biti povezana z delnico.
FinanËni odhodki obsegajo stroπke izposojanja, ne
gativne teËajne razlike, spremembe poπtene vrednosti
finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi poslov
ni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finanËnih
sredstev in izgube od inπtrumentov za varovanje pred
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Stroπki izposojanja se v izkazu poslovnega izida pri
poznajo po metodi efektivnih obresti.
Davek od dobiËka
Davek od dobiËka oziroma izgube poslovnega leta
vkljuËuje odmerjeni in odloæeni davek. Davek od do
biËka se izkaæe v izkazu poslovnega izida, razen v
delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposre
dno v kapitalu.
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Odmerjeni davek se obraËuna od obdavËljivega do
biËka za poslovno leto po davËnih stopnjah, ki veljajo
na datum bilance stanja, in od morebitne prilagoditve
davËnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovni
mi leti.

sih. Informacije po odsekih so izkazane po obmoËnih
in podroËnih odsekih skupine. PoroËanje skupine po
odsekih temelji na obmoËnih odsekih, ki jih podpirata
tudi naËin vodenja v okviru skupine in sistem notra
njega poroËanja.

Pri izkazovanju odloæenega davka se uporablja
metoda obveznosti po bilanci stanja, pri Ëemer se
upoπtevajo zaËasne razlike med knjigovodsko vred
nostjo sredstev in obveznosti za potrebe finanËnega
poroËanja in vrednostmi za potrebe davËnega poroËa
nja. Pri tem so izvzete naslednje zaËasne razlike: za
Ëetno pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslu,
kjer ne gre za poslovne zdruæitve in ki ne vpliva niti
na raËunovodski niti na obdavËljivi dobiËek, in raz
like v zvezi z naloæbami v odvisna podjetja in skupaj
obvladovana podjetja v tisti viπini, za katero obstaja
verjetnost, da ne bo popravljena v predvidljivi prihod
nosti. Prav tako se odloæeni davek ne izkaæe, ko gre za
obdavËljive zaËasne razlike ob zaËetnem pripoznanju
dobrega imena. Znesek odloæenega davka temelji na
priËakovanem naËinu povraËila oziroma poravnave
knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob upo
rabi davËnih stopenj, veljavnih na datum bilance sta
nja.

Cene prenosov med odseki so doloËene na Ëisti po
slovni podlagi.

Odloæena terjatev za davek se pripozna v viπini ver
jetnega razpoloæljivega prihodnjega obdavËljivega
dobiËka, v breme katerega bo v prihodnje mogoËe upo
rabiti odloæeno terjatev. Odloæene terjatve za davek se
zmanjπajo za znesek, za katerega ni veË verjetno, da
bo zanj mogoËe uveljaviti davËno olajπavo, povezano
s sredstvom.
»isti dobiËek na delnico
Skupina izkazuje osnovno dobiËkonosnost delni
ce, ki jo izraËuna tako, da dobiËek oziroma izgubo, ki
pripada navadnim delniËarjem, deli s tehtanim pov
preËnim πtevilom navadnih delnic v poslovnem letu.
Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico je enak osnovne
mu dobiËku, ker vse delnice skupine pripadajo istemu
razredu navadnih imenskih kosovnih delnic.

ObmoËni odseki skupine so Evropska unija, Jugo
vzhodna Evropa in Vzhodna Evropa. Med podroËnimi
odseki ima odsek izdelkov za humano uporabo tako po
vrednosti prodaje kot tudi po vrednosti uporabljenih
sredstev veË kot 90-odstotni deleæ v skupini.
Poslovni izidi, sredstva in obveznosti po obmoËnih
odsekih vsebujejo tiste postavke, ki jih je mogoËe pri
pisati neposredno odseku, in tiste, ki jih je mogoËe
utemeljeno razporediti na odsek. Nerazporejene po
stavke vkljuËujejo predvsem finanËne naloæbe in z nji
mi povezane prihodke, dana in prejeta posojila ter z
njimi povezane odhodke, skupna sredstva in odhodke
centrale, obveznosti iz rezervacij za toæbe ter terjatve
in obveznosti za davek iz dobiËka.
Naloæbe odseka v dolgoroËna sredstva obsegajo ce
lotne stroπke, nastale v tekoËem poslovnem letu iz
naslova pridobitve nepremiËnin, naprav in opreme ter
neopredmetenih sredstev, brez dobrega imena.
Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili
v veljavo
V nadaljevanju navajamo nove standarde, dopolni
tve standardov in pojasnila k standardom, ki za leto,
ki se je konËalo 31. 12. 2007, πe niso veljala, zato jih
skupina pri pripravi konsolidiranih raËunovodskih iz
kazov ni upoπtevala.

PoroËanje po odsekih

MSRP 8 Poslovni odseki
V poroËanje po odsekih uvaja t. i. poslovodni pristop,
ki ga bo skupina morala upoπtevati pri pripravi raËu
novodskih izkazov za poslovno leto 2009. Informacije
o odsekih skupina trenutno prikazuje po obmoËnih in
podroËnih odsekih (glej pojasnilo πt. 5).

Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se
ukvarja z doloËenimi izdelki ali storitvami (podroËni
odsek) ali z izdelki in storitvami v posebnem, geograf
sko definiranem gospodarskem okolju (obmoËni od
sek) ter se med seboj razlikujejo po tveganjih in dono

MRS 23 Stroπki izposojanja
Prenovljeni MRS 23 ne daje veË moænosti pripozna
vanja stroπkov izposojanja kot odhodkov in zahteva,
da podjetje stroπke izposojanja, ki jih je mogoËe pri
pisati neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji
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sredstva v pripravi, usredstvi kot del nabavne vredno
sti zadevnega sredstva. Skupina ga bo morala zaËeti
uporabljati pri pripravi konsolidiranih raËunovodskih
izkazov za poslovno leto 2009, kar bo predstavljalo
spremembo v raËunovodskih usmeritvah skupine.
V skladu s prehodnimi doloËbami bo skupina preno
vljeni MRS 23 uporabila pri tistih sredstvih, pri kate
rih se bo usredstvenje stroπkov izposojanja zaËelo na
dan, ko bo sprememba stopila v veljavo, ali pozneje.
OPMSRP 11, MSRP 2 Transakcije z delnicami skupine
in z lastnimi delnicami
DoloËa, da se plaËila z delnicami, pri katerih podjet
je prejme blago ali storitve kot plaËilo za lastne ka
pitalske inπtrumente, obraËuna kot poravnava s ka
pitalom, ne glede na to, kako so bili lastni kapitalski
inπtrumenti pridobljeni. OPMSRP 11 bo skupina mo
rala upoπtevati pri pripravi raËunovodskih izkazov za
poslovno leto 2008, pri Ëemer ga bo morala uporabiti
za nazaj. Na konsolidirane raËunovodske izkaze ne bo
vplival.
OPMSRP 12 Dogovori o storitvenih koncesijah
Daje navodila glede doloËenih vpraπanj pri izkazo
vanju in vrednotenju v zvezi s koncesijami za javne
storitve. Skupina ga bo morala upoπtevati pri pripravi

izkazov za poslovno leto 2008, vendar ne priËakujemo,
da bo vplival na konsolidirane raËunovodske izkaze.
OPMSRP 13 Programi zvestobe kupcev
Nanaπa se na raËunovodstvo podjetij, ki izvajajo pro
grame zvestobe kupcev ali so v njih drugaËe udeleæena.
Nanaπa se na tiste programe zvestobe, v katerih kupci
pridobijo pravico do nagrade, kot je na primer brez
plaËno ali cenovno ugodnejπe blago ali storitve. Sku
pina ga bo morala upoπtevati pri pripravi izkazov za
poslovno leto 2009, ne bo pa pomembneje vplival na
konsolidirane raËunovodske izkaze.
OPMSRP 14, MRS 19 Omejitve v zvezi s sredstvi doloËenih zasluækov, minimalne stopnje kapitaliziranosti in
njihove medsebojne povezanosti
Pojasnjuje, kdaj se πteje, da so povraËila ali zmanj
πanja prihodnjih prispevkov v zvezi s sredstvi dolo
Ëenih zasluækov na voljo, ter daje navodila glede vpli
va zahteve po minimalni stopnji kapitaliziranosti
(MFR) na takπna sredstva. Pojasnjuje tudi, kdaj lahko
MFR privede do obveznosti. Skupina ga bo morala
upoπtevati pri pripravi izkazov za poslovno leto 2008,
vendar ne priËakujemo, da bo vplival na konsolidirane
raËunovodske izkaze.

3. DoloËanje poπtene vrednosti
Glede na raËunovodske usmeritve skupine in zah
tevana razkritja je treba v πtevilnih primerih doloËiti
poπteno vrednost tako finanËnih kot tudi nefinanËnih
sredstev in obveznosti. Poπtene vrednosti posameznih
skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poroËa
nja je skupina doloËila po metodah, ki so opisane v na
daljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi
s predpostavkami za doloËitev poπtenih vrednosti, so
ta navedena v razËlenitvah k posameznim postavkam
sredstev oziroma obveznostim skupine.

Neopredmetena sredstva
Poπtena vrednost patentov in blagovnih znamk, pri
dobljenih pri poslovnih zdruæitvah, temelji na ocenje
ni diskontirani prihodnji vrednosti licenËnin, katerih
plaËilo zaradi lastniπtva patenta oziroma blagovne
znamke ne bo potrebno. Poπtena vrednost ostalih ne
opredmetenih sredstev se doloËi kot sedanja vrednost
ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, za katere se
priËakuje, da bodo izhajali iz njihove uporabe in mo
rebitne prodaje.

NepremiËnine, naprave in oprema
Poπtena vrednost nepremiËnin, naprav in opreme iz
poslovnih zdruæitev je njihova træna vrednost. Træna
vrednost nepremiËnin je enaka ocenjeni vrednosti, po
kateri bi se lahko nepremiËnina na dan cenitve in po
ustreznem træenju izmenjala v premiπljenem poslu
med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri Ëe
mer so stranke dobro obveπËene in ravnajo razumno,
neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction).
Træna vrednost naprav, opreme in inventarja temelji
na ponujeni træni ceni podobnih predmetov.

Zaloge
Poπtena vrednost zalog v poslovnih zdruæitvah se
doloËi na podlagi njihove priËakovane prodajne vred
nosti pri rednem poslovanju, zmanjπane za ocenjene
stroπke dokonËanja in prodaje ter primeren pribitek
glede na koliËino dela, vloæenega v dokonËanje posla
in prodajo zalog.
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Naloæbe v lastniπke in dolæniπke vrednostne papirje
Poπtena vrednost finanËnih sredstev po poπteni
vrednosti skozi poslovni izid, finanËnih naloæb v po
sesti do zapadlosti v plaËilo in za prodajo razpoloælji
vih finanËnih sredstev se za vrednostne papirje tujih
izdajateljev doloËa glede na zakljuËno ceno (close pri
ce), za slovenske naloæbe pa po enotnem teËaju na dan
poroËanja. Poπtena vrednost finanËnih naloæb v poses
ti do zapadlosti v plaËilo se doloËa samo za potrebe
poroËanja.
Poslovne in druge terjatve
Poπtena vrednost poslovnih in drugih terjatev se
izraËuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih
tokov, razobrestenih po træni obrestni meri na datum
poroËanja.
Izvedeni inπtrumenti
Poπtena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi
ponujeni træni ceni na datum poroËanja, Ëe je ta na
voljo. »e ta ni na voljo, se poπtena vrednost doloËi kot
razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla

in trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob
upoπtevanju preostale dospelosti posla z obrestno
mero brez tveganja (na podlagi dræavnih obveznic).
Poπtena vrednost obrestne zamenjave je enaka træni
ceni na dan bilance stanja.
Osnovne finanËne obveznosti
Poπtena vrednost se za potrebe poroËanja izraËuna
na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplaËil glav
nice in obresti, diskontiranih po træni obrestni meri
na datum poroËanja.
Izkaz finanËnega izida
Izkaz finanËnega izida je pripravljen po posredni
metodi na podlagi postavk v bilanci stanja dne 31. 12.
2007 in 31. 12. 2006, izkaza poslovnega izida za leto, ki
se je konËalo 31. 12. 2007, in dodatnih podatkov, ki so
potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov.

4. Obvladovanje finanËnega tveganja
Hitra rast poslovanja in πiroka mednarodna pri
sotnost skupine Krka pomeni tudi izpostavljenost
razliËnim vrstam tveganj. V skupini Krka zato vsa ob
vladljiva tveganja upravljamo z ustreznimi mehaniz
mi, za njihovo obvladovanje pa so zadolæene razliËne
organizacijske enote.
Poslovna tveganja obvladujemo decentralizirano, fi
nanËna tveganja pa spremlja FinanËni sektor druæbe,
ki jih centralizirano obvladuje. Vodstvo druæbe odobri
ustrezne ukrepe in mehanizme za obvladovanje tve
ganj, prav tako pa je seznanjeno tudi z uËinkovitostjo
sprejetih ukrepov.
Vsa tveganja sistematiËno spremljamo, pri fi
nanËnih tveganjih pa uporabljamo tudi ustrezne
kvantitativne metode za prouËevanje izpostavljenosti
in velikosti potencialne πkode. Zaradi velike pozorno
sti, ki jo skupina namenja obvladovanju tveganj, smo v
letu 2007 uËinkovito upravljali z navedenimi tveganji
in zmanjπali njihov negativni vpliv na poslovanje.
V nadaljevanju navajamo kratek povzetek politike
upravljanja s finanËnimi tveganji, kar je podrobneje
razloæeno v poslovnem delu letnega poroËila.

Kreditno tveganje
Izpostavljenost skupine Krka kreditnemu tveganju
je odvisna od posameznih kupcev in od gospodarskih
razmer v posameznih dræavah. Skupina dosega pri
hodke od prodaje na petih, po prodajnem deleæu dokaj
uravnoteæenih regijah, tako da koncentracija kredit
nega tveganja z geografskega vidika ni izrazita. Za
radi velikega πtevila razliËnih kupcev se tveganje ne
koncentrira na posameznem poslovnem partnerju.
Kreditno kontrolo za skupino Krka centralizirano
izvaja Sluæba za upravljanje s tveganji. Za kupce od
visnih druæb in obvladujoËe druæbe so uveljavljeni
enotni postopki in pravila. Pri novih kupcih pa najprej
opravi analizo njihove kreditne sposobnosti, preden
jim ponudi standardne pogoje dobave in plaËil.
UËinki kreditne kontrole so pozitivni in se kaæejo
v zmanjπevanju skupne vsote zapadlih terjatev, iz
boljπevanju starostne strukture zapadlih in celotnih
terjatev ter ugodnejπem razmerju med povpreËnim
stanjem terjatev do kupcev in vrednostjo prodaje.
Ocenjujemo, da je kreditno tveganje dobro obvla
dovano. V letu 2007 nismo zabeleæili vrednostno
pomembnejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kup
cev.
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Likvidnostno tveganje
Pri obvladovanju likvidnostnega tveganja prouËuje
mo, ali je skupina zmoæna poravnavati tekoËe poslov
ne obveznosti in ali je z ustvarjenim denarnim tokom
zmoæna poravnavati obveznosti iz financiranja.
Potrebo po likvidnih sredstvih ugotavljamo s teden
skim, meseËnim in veËmeseËnim naËrtovanjem de
narnih tokov, pri Ëemer morebitne primanjkljaje v de
narnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pokriti iz tekoËega
poslovanja, zagotavljamo z vnaprej dogovorjenimi
kreditnimi linijami pri bankah, medtem ko morebitne
preseæke denarnih sredstev vlagamo v likvidne kratko
roËne finanËne naloæbe. V letu 2007 smo za izboljπanje
kratkoroËne in dolgoroËne likvidnosti optimizirali
spremljanje stanja denarnih sredstev v skupini in do
delali sistem naËrtovanja likvidnosti.
Kazalniki tekoËe likvidnosti (kratkoroËni, hitri in
pospeπeni koeficient), skupaj s kazalniki, ki prikazu
jejo upravljanje s kratkoroËnimi sredstvi in obveznost
mi, so primerljivi s kazalniki ostalih podjetij iz pano
ge. Zmanjπuje se deleæ obratnega kapitala v prihodkih
od prodaje skupine Krka, kar kaæe na uspeπnejπe upra
vljanje s terjatvami in obveznostmi.
Poleg vidika poravnavanja tekoËih obveznosti ugo
tavljamo tudi, ali je skupina z ustvarjenim denarnim
tokom sposobna poravnavati obveznosti iz najetih
posojil in ostale obveznosti iz financiranja. Vrednost
kazalnikov prikazuje zelo majhno likvidnostno tvega
nje skupine.
Valutno tveganje
Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je
skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb de
viznih teËajev. KljuËno teËajno tveganje za skupi
no je spremenljivost teËaja ameriπkega dolarja, kot
pomembnejπe pa smo identificirali tudi valute, ki so
definirane z lokacijo naπih kljuËnih druæb v tujini.
Mednje uvrπËamo poljski zlot, ruski rubelj, hrvaπko
kuno in makedonski denar.
V letu 2007 smo aktivno upravljali tveganje spre
memb vrednosti ameriπkega dolarja, tveganja spre
membe vrednosti preostalih valut pa nismo varovali.
Del naËrtovane odprte pozicije v ameriπkih dolar
jih za posamezna obdobja smo v skladu s politiko
upravljanja teËajnega tveganja zavarovali z uporabo
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izvedenih finanËnih inπtrumentov, del pa je ostal ne
zavarovan. Za zavarovanje smo uporabili enostavne
izvedene finanËne inπtrumente, kot so navadne ter
minske pogodbe in valutne opcije.
Skupina Krka je v letu 2007 zaradi padca vrednosti
ameriπkega dolarja ustvarila negativne teËajne razli
ke iz naslova plaËil in iz naslova prevrednotenja dolar
skih sredstev. Z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti
smo ustvarili pozitivne finanËne uËinke, vendar pre
majhne, da bi lahko v celoti nevtralizirali negativne
teËajne razlike.
Tveganje spremembe obrestne mere
Konec leta 2007 je imela skupina za vsa dolgoroËna
posojila, vezana na 6-meseËni LIBOR za ameriπki do
lar, v celoti zavarovano tveganje spremembe obrestne
mere.
Za dve novi dolgoroËni posojili, vezani na 6-meseËni
EURIBOR, pa tveganja spremembe obrestne mere
do konca leta 2007 nismo zavarovali, saj se trend
zviπevanja kljuËne obrestne mere evropske centralne
banke zaustavlja. Konec leta 2007 imamo tako zavaro
vano samo petino glavnice dolgoroËnih posojil, veza
nih na 6-meseËni EURIBOR.
Upravljanje s kapitalom
Uprava se je odloËila za ohranjanje velikega kapi
talskega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje vseh
deleænikov in nadaljnji razvoj skupine Krka. Kot ene
ga od strateπkih kazalnikov je skupina opredelila do
nosnost kapitala kot razmerje med doseæenim Ëistim
dobiËkom veËinskih lastnikov in povpreËno vrednost
jo lastniπkega kapitala veËinskih lastnikov. Skupina
si prizadeva za ohranjanje ravnoteæja med veËjimi do
nosi, ki bi jih omogoËili z veËjo zadolæenostjo, ter pred
nostmi in varnostjo moËne kapitalske strukture.
Skupina Krka sledi politiki zmernega poveËevanja
viπine dividend, ki jih izplaËuje enkrat na leto. Predlog
viπine dividende oblikujeta uprava in nadzorni svet ob
vladujoËe druæbe. Dividende se izplaËajo iz bilanËnega
dobiËka obvladujoËe druæbe, ki se oblikuje v skladu z
veljavnimi predpisi v Sloveniji, sklep o njegovi upora
bi pa sprejme skupπËina delniËarjev.
ObvladujoËa druæba skupine Krka ima v skladu s
sklepom skupπËine delniËarjev oblikovan sklad last
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nih delnic do viπine 5 % osnovnega kapitala. Na dan
31. 12. 2007 je bilo lastnih delnic 1.626.620, kar je 4,6 %
osnovnega kapitala.
Skupina Krka nima posebnih ciljev glede deleæa
lastniπtva zaposlenih in nima nobenega programa

delniπkih opcij. V letu 2007 v skupini ni priπlo do
spremembe v naËinu upravljanja s kapitalom. Niti ob
vladujoËa druæba niti njene odvisne druæbe niso pred
met kapitalskih zahtev, ki bi jih doloËili regulatorni
organi.

5. ObmoËni in podroËni odseki
Skupina poroËa po obmoËnih in podroËnih odsekih.
Kot primarne je opredelila obmoËne odseke. Prihodki
obmoËnih odsekov so prikazani glede na geografsko
lokacijo kupcev. Tudi sredstva so prikazana glede na
dejansko geografsko lokacijo. Velik del nepremiËnin
in premiËnin je lociran na sedeæu obvladujoËe druæbe.
Pri tem je treba upoπtevati, da so sredstva obvladujo
Ëe druæbe v veliki meri namenjena tudi za dejavnosti

(proizvodnja, skladiπËenje, kontrola kakovosti ...), ki
so povezane z drugimi geografskimi obmoËji.
Prihodki, stroπki, sredstva in obveznosti, ki jih ni
mogoËe neposredno pripisati odsekom ali jih ni moæno
zanesljivo razdeliti na odseke glede na doloËene krite
rije, so prikazani v okviru postavke "nerazporejeno".

ObmoËni odseki
Evropska unija
v tisoËih EUR
Prihodki od
prodaje zunaj
skupine
Prodaja znotraj
skupine

2007

Jugovzhodna
Evropa

2006

2007

489.086 399.521
79.648

62.458

2006

Vzhodna
Evropa
2007

Ostalo

Nerazporejeno

Skupaj

2007

2006

2007

2006

2007

2006

86.095

73.926 182.974 180.685 22.763 13.823

0

0

0

0

780.918

667.955

52.291

41.946

0 -168.472 -133.316

0

0

0

0

28.912

2007

IzloËitve

2006

36.533

2006

0

Skupaj prodaja

568.734 461.979 138.386 115.872 219.507 209.597 22.763 13.823 -168.472 -133.316

0

0

780.918

667.955

Rezultat odseka

150.482

0

0

192.702

167.942

4.216

3.564

4.216

3.564

-13.985 -21.011

-13.985

-21.011

182.933

150.495

96.224

27.542

29.771

13.409

41.490

1.269

457

0

0

Drugi poslovni
prihodki
Nerazporejeni
stroπki
DobiËek iz
poslovanja
Neto finanËni
prihodki/odhodki

-1.739

-7.999

-1.739

-42.081 -36.670

-42.081

-36.670

132.853

112.086

92.092 1.121.418

879.128

-7.999

Davek iz dobiËka
»isti dobiËek
poslovnega leta
Skupaj sredstva

715.390 589.708

Neopredmetena
sredstva

119.439

13.003

3.083

2.926

6.538

Skupaj obveznosti

284.690 183.915

44.275

30.851

99.040

Investicije

105.769

98.426

4.270

2.970

5.042

2.513

0

Amortizacija
nepremiËnin,
naprav in opreme

27.317

23.865

3.695

2.993

7.747

7.697

Amortizacija
neopredmetenih
sredstev

3.570

2.595

657

622

1.287

1.352

Slabitve
nepremiËnin,
naprav in opreme,
neopredmetenih
sredstev ter ostalih
dolgoroËnih
sredstev

80.769

71.167 132.113 119.706 11.239

6.455

0

0 181.907

794

526

0

0

0

0

129.854

23.500

86.776 12.500

6.681

0

0

0

0

440.505

308.223

0

0

0

0

0

115.081

103.909

401

227

0

0

12.119

8.251

51.279

43.033

154

102

0

0

0

0

5.668

4.671

55

60

55

60

7.045
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PodroËni odseki
Izdelki za humano uporabo

Investicije
Sredstva

Skupaj

2007

2006

2007

2006

2007

2006

724.544

616.483

56.374

51.472

780.918

667.955

108.515

100.244

6.566

3.665

115.081

103.909

1.054.799

827.857

66.619

51.271

1.121.418

879.128

v tisoËih EUR

Prodaja

Ostalo

6. Pridobitev odvisnih druæb
Prevzem druæbe TAD Pharma
Krka, d. d., Novo mesto kot obvladujoËa druæba sku
pine je 15. 11. 2007 prevzela nemπko druæbo TAD Phar
ma. To je Krkin prvi prevzem, ki pomeni dopolnitev do
sedanje organske rasti in hkrati izboljπanje Krkinega
poloæaja v generiËni farmacevtski industriji v zahodni
Evropi. Pred prevzemom je bila druæba Krka v NemËi
ji prisotna prek svojih partnerjev, s prevzemom TAD
Pharme pa na nemπkem træiπËu, ki je najveËje træiπËe
farmacevtskih izdelkov v Evropi, nastopa neposred
no.
Druæba je osredotoËena na zdravila za zdravljenje
bolezni srca in æilja, osrednjega æivËevja in seËil. TAD
Pharma ima v svoji ponudbi 296 izdelkov, od tega 185

v tisoËih EUR

izdelkov za domaËe træiπËe in 111 izdelkov za izvoz.
Razpolaga z registracijami izdelkov za 115 molekul.
Vse to se dobro dopolnjuje s Krkino bogato ponudbo
obstojeËih izdelkov in izdelkov v razvoju, ki so rezul
tat vertikalno integriranega poslovnega modela.
Krka je s prevzemom pridobila 100-odstotni lastniπki
deleæ TAD Pharme − vse njene poslovne dejavnosti,
opremo in nepremiËnine. Pridobila je tudi 2,5 hektara
dodatnega zemljiπËa za morebitno πiritev. Kupnina je
znaπala 97 milijonov EUR.
V nadaljevanju je prikazana razporeditev ugotovlje
nih razlik med knjigovodsko in poπteno vrednostjo
sredstev in obveznosti prevzete druæbe na njena posa
mezna razpoznavna sredstva.

Pojasnila

NepremiËnine, naprave in oprema

12

Neopredmetena sredstva

13

− registracijska dokumentacija

Knjigovodska
vrednost pred
prevzemom

Prilagoditev
na poπteno
vrednost

Pripoznana
vrednost po
prevzemu

6.729

1.623

8.352

8.514

54.208

62.722

6.666

9.807

16.473

− seznam lokalnih kupcev

0

376

376

− registracijska dokumentacija v pridobivanju

0

1.998

1.998

1.848

0

1.848

0

42.027

42.027

Zaloge

18.035

5.569

23.604

Terjatve

13.133

0

13.133

957

0

957

Posojila

-17.444

0

-17.444

Obveznosti do dobaviteljev

-14.915

0

-14.915

− avans
− blagovna znamka TAD

Denar in denarni ustrezniki

Rezervacije
Odloæena terjatev/obveznost za davek

17

Neto razpoznavna sredstva in obveznosti skupaj z alokacijo
Dobro ime ob prevzemu
Kupnina/nabavna vrednost
Denarna sredstva, pridobljena ob prevzemu
Neto odliv/finanËni tok

110

13

-4.935

215

-4.720

655

-17.622

-16.967

10.729

43.993

54.722
42.278
97.000
-957
96.043
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Razlika, ki je ni bilo moË pripisati posameznim vr
stam prevzetih sredstev in obveznosti, predstavlja do
bro ime, pripoznano ob akviziciji, in znaπa 42.278 ti
soË EUR. Dobro ime je moæno pripisati dejstvu, da ima
prevzeta druæba TAD Pharma razvito marketinπko-prodajno mreæo in proizvodno-razvojne zmogljivosti
ter izkuπeno vodstveno ekipo, zato priËakujemo dobro
sodelovanje in dobre sinergijske uËinke po prevzemu.
Druæba TAD Pharma ima pogojne obveznosti, ki so
konec leta 2007 znaπale 4.033 tisoË EUR. Preteæni del
predstavlja banËna garancija za prejeto predplaËilo za
registracijsko dokumentacijo.
Stroπki storitev v skupni vrednosti 142 tisoË EUR,
ki so jih v povezavi s prevzemom druæbe TAD Pharma
opravile zunanje svetovalne druæbe, so v celoti pripo
znani v izkazu poslovnega izida skupine za leto 2007.
Knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti druæ
be TAD Pharma pred prevzemom je izkazana v skladu
z MSRP. Metode doloËitve poπtene vrednosti prevzetih
sredstev in obveznosti so opisane v nadaljevanju.
NepremiËnine, naprave in oprema
Prilagoditev na poπteno vrednost je vezana na
zemljiπËa in zgradbe. Poπtena vrednost teh sredstev je
enaka ocenjeni vrednosti, ki bi jih ta sredstva imela
v transakciji, ki bi jo prostovoljno in s poznavanjem
vseh potrebnih dejstev sklenile nepovezane osebe
(arm's length transaction). Træna vrednost posamez
nih zemljiπË in zgradb temelji na ponujeni træni ceni
podobnih sredstev.
Neopredmetena sredstva
Pri doloËitvi poπtene vrednosti neopredmetenih
sredstev je bilo upoπtevano naslednje:
• Poπtena vrednost registracijske dokumentacije je
bila doloËena po metodi neto sedanje vrednosti. Oce
na temelji na projekciji poslovanja za 5 let za vsako
aktivno substanco, pri izraËunu je bila uporabljena
diskontna stopnja 9,64 %.

• Pri doloËitvi poπtene vrednosti seznama kupcev je

•

bila uporabljena veËobdobna metoda preseæne vred
nosti (multi-period-excess-earnings-method). Ocena
temelji na projekciji poslovanja za 5 let, pri izraËunu
je bila uporabljena diskontna stopnja 4,48 %.
Blagovna znamka TAD je bila ovrednotena po meto
di sproπËene licenËne pristojbine (relief-from-royal
ty-method), ta pa temelji na vrednosti hipotetiËne
licenËne pristojbine, ki bi jo bilo treba plaËati, Ëe bi
sredstvo prejeli od tretje stranke. HipotetiËna pri
stojbina se oceni za vsako leto preostale dobe korist
nosti in se diskontira na sedanjo vrednost. Ocena
temelji na projekciji poslovanja za 5 let, pri izraËu
nu je bila uporabljena diskontna stopnja 8,14 %, ob
upoπtevanju 1-odstotne stopnje rasti.

Zaloge
Poπtena vrednost zalog je bila ugotovljena za zaloge
konËnih izdelkov in je doloËena po priËakovani vele
prodajni vrednosti zalog konËnih izdelkov, zmanjπani
za prodajne stroπke, stroπke obresti, stroπke odpisa
zalog in morebitne druge sploπne stroπke, ki so obiËaj
no povezani s prodajo izdelkov.
Izguba druæbe TAD Pharma v obdobju od prevzema
(od 15. 11. 2007) do konca leta 2007, ki je vkljuËena v
poslovni izid skupine, je znaπala 576 tisoË EUR.
PoveËanje deleæa v druæbi Golf Grad OtoËec
PoveËanje deleæa v naloæbo Terme Krka v druæbi
Golf Grad OtoËec z 49,71 % v letu 2006 na 56,37 % ko
nec leta 2007 je posledica dokapitalizacije v vredno
sti 613 tisoË EUR. Viπina naloæbe in deleæ v kapitalu
sta skladna s sklepom skupπËine odvisne druæbe, pri
Ëemer znaπa viπina nevplaËanega kapitala 416 tisoË
EUR.
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7. Drugi poslovni prihodki
2007

2006

Odprava dolgoroËnih rezervacij ter dræavnih podpor in sredstev EU

392

365

Odprava popravkov vrednosti terjatev

490

658

v tisoËih EUR

787

982

Ostali poslovni prihodki

2.547

1.559

Skupaj drugi poslovni prihodki

4.216

3.564

DobiËek pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme

8. Stroπki dela
v tisoËih EUR

Stroπki bruto plaË in nadomestil
Stroπki prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplaËane plaËe
Ostali stroπki dela
Odpravnine in jubilejne nagrade
Skupaj stroπki dela

2007

2006

140.187

121.664

29.164

26.775

8.880

7.213

3.644

3.762

181.875

159.414

Ostali stroπki dela v letu 2007 vkljuËujejo predvsem regres za letni dopust in stroπke prevoza na delo.

9. Drugi poslovni odhodki
2007

2006

Dotacije, pomoËi

2.608

2.239

Izdatki za varstvo okolja

1.843

1.477

Ostale dajatve

5.824

2.244

Izguba pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme

1.564

1.265

Odpisi in popravki vrednosti zalog

7.063

4.124

Slabitve in odpisi terjatev

1.199

1.242

v tisoËih EUR

Ostali poslovni odhodki
Skupaj drugi poslovni odhodki

4.713

1.760

24.814

14.351

Drugi poslovni odhodki so v izkazu poslovnega izida vkljuËeni v stroπke sploπnih dejavnosti.
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10. FinanËni prihodki in odhodki
v tisoËih EUR

2007

2006

TeËajne razlike

10.210

7.234

410

733

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid

1.793

1.656

DobiËki od prodaje vrednostnih papirjev

2.064

1.081

Prihodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov

2.626

4.595

− prilivi

2.369

2.404

− sprememba poπtene vrednosti

257

2.191

Prihodki iz dividend in drugih deleæev v dobiËku

252

201

Prihodki od obresti

Skupaj finanËni prihodki

17.355

15.500

TeËajne razlike

-18.315

-10.888

Odhodki za obresti

-4.109

-3.842

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid

-1.694

-550

-302

-753

-63

-586

-239

-167

Odhodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov
− odlivi
− sprememba poπtene vrednosti
Ostali odhodki
Skupaj finanËni odhodki
Neto finanËni izid

-933

-1.206

-25.353

-17.239

-7.998

-1.739

11. Davek iz dobiËka
v tisoËih EUR

2007

2006

Davek

44.366

42.972

Odloæeni davek

-2.285

-6.302

Skupaj davek iz dobiËka

42.081

36.670

DobiËek pred obdavËitvijo

174.934

148.756

40.235

37.189

6.175

3.188

DavËne olajπave

-3.836

-5.987

Prihodki, ki zmanjπujejo davËno osnovo

-1.231

-120

Davek, obraËunan po 23-odstotni davËni stopnji
(za leto 2006 25-odstotni)
DavËno nepriznani odhodki

Prihodki, ki poveËujejo davËno osnovo

156

0

UËinek razliËnih davËnih stopenj in ostale postavke

582

2.400

42.081

36.670

Skupaj davek iz dobiËka

NajveËji deleæ davËnih olajπav predstavljajo vlaga
nja v raziskave in razvoj ter ostale olajπave (dodatno

pokojninsko zavarovanje, donacije, del plaË zaposle
nih invalidov ipd.).
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12. NepremiËnine, naprave in oprema
v tisoËih EUR

31. 12. 2007

ZemljiπËa

25.234

22.641

Zgradbe

263.249

251.023

Oprema

203.816

171.532

4.696

108

71.277

55.589

3.972

6.036

572.244

506.929

Vlaganja v tuja osnovna sredstva
NepremiËnine, naprave in oprema v pridobivanju
Predujmi za nepremiËnine, naprave in opremo
Skupaj nepremiËnine, naprave in oprema

NajveËja naloæba v skupini v letu 2007, vredna
18.431 tisoË EUR, je bila tretja faza projekta Notol, v
kateri bomo pakirnico poveËali v obsegu, ki bo omo
goËal vgradnjo novih linij. Projekt bo predvidoma
konËan v letu 2008. Naloæba v gradnjo novih tehtalnic
in priroËnih skladiπË ter rekonstrukcijo skladiπËa su
rovin je bila vredna 8.999 tisoË EUR, za novi del obrata
za proizvodnjo injekcij pa je bilo namenjenih 6.390 ti
soË EUR.

31. 12. 2006

V druæbi Krka-Rus v Ruski federaciji smo kupili pro
izvodno in laboratorijsko opremo v vrednosti 4.055 tisoË EUR. V skupini Terme Krka smo obnovili grad
OtoËec, v Strunjanu smo zgradili prizidek k zdravstve
nemu delu, v Dolenjskih Toplicah pa smo zaËeli graditi
prizidek k hotelu Kristal. Za vse tri naloæbe smo name
nili 6.056 tisoË EUR.

Tabela gibanja nepremiËnin, naprav in opreme (NNO) v letu 2007

v tisoËih EUR

Nabavna vrednost 1. 1. 2007
PoveËanje ob prevzemu druæb
Nabava
Aktiviranje − prenos s sredstev
v pridobivanju
Odtujitve, manki, viπki
Prenosi z neopredmetenih sredstev
in ostali prenosi

ZemljiπËa

Zgradbe

Oprema

Vlaganja
v tuja
osnovna
sredstva

22.641

421.950

420.290

131

1.836

7.504

2.303

0

52

0

11.695

0

0

0

0

107.562

-1.792

105.770

NNO v
pridobivanju

Predujmi

Skupaj

56.158

6.036

927.206

911

22.945

62.985

4.592

-91.086

-493

-146

-158

-1.640

-9.681

0

0

0

-11.479

4

-14

211

0

-160

221

262

25.234

450.745

476.108

4.723

72.526

3.972

1.033.308

Popravek vrednosti 1. 1. 2007

0

-170.927

-248.758

-23

-569

0

-420.277

Amortizacija

0

-18.559

-32.716

-4

0

0

-51.279

Odtujitve, manki, viπki in ostalo

0

1.873

9.346

0

-680

0

10.539

Prenosi z neopredmetenih sredstev
in ostali prenosi

0

117

-164

0

0

0

-47

Popravek vrednosti 31. 12. 2007

0

-187.496

-272.292

-27

-1.249

0

-461.064

Neodpisana vrednost 1. 1. 2007

22.641

251.023

171.532

108

55.589

6.036

506.929

Neodpisana vrednost 31. 12. 2007

25.234

263.249

203.816

4.696

71.277

3.972

572.244

Nabavna vrednost 31. 12. 2007
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Tabela gibanja nepremiËnin, naprav in opreme (NNO) v letu 2006

v tisoËih EUR

Nabavna vrednost 1. 1. 2006

ZemljiπËa

Zgradbe

Oprema

Vlaganja
v tuja
osnovna
sredstva

Predujmi

Skupaj

21.567

376.202

370.130

131

65.447

4.159

837.638

0

0

0

0

96.633

3.885

100.518

1.131

47.878

58.921

0

-107.930

0

0

-57

-1.942

-8.943

0

0

0

-10.942

Nabava
Aktiviranje − prenos s sredstev
v pridobivanju
Odtujitve, manki, viπki
Prenosi na neopredmetena sredstva
in ostali prenosi

NNO v
pridobivanju

0

-191

182

0

2.008

-2.008

-9

22.641

421.950

420.290

131

56.158

6.036

927.206

Popravek vrednosti 1. 1. 2006

0

-156.155

-229.989

-19

0

0

-386.163

Amortizacija

0

-16.218

-26.811

-4

0

0

-43.033

Odtujitve, manki, viπki in ostalo

0

1.444

8.035

0

-569

0

8.910

Nabavna vrednost 31. 12. 2006

Prenosi na neopredmetena sredstva
in ostali prenosi

0

2

7

0

0

0

9

Popravek vrednosti 31. 12. 2006

0

-170.927

-248.758

-23

-569

0

-420.277

Neodpisana vrednost 1. 1. 2006

21.567

220.047

140.141

112

65.447

4.159

451.475

Neodpisana vrednost 31. 12. 2006

22.641

251.023

171.532

108

55.589

6.036

506.929

Na osnovi sklenjenih pogodb, ki so povezane z nada
ljevanjem naloæb v teku, je bilo konec leta 2007 stanje

znanih prihodnjih obveznosti, povezanih s pridobitvi
jo nepremiËnin, naprav in opreme, 53.410 tisoË EUR.

13. Neopredmetena sredstva
v tisoËih EUR

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Dobro ime

42.278

0

Stroπki razvijanja
DolgoroËne premoæenjske pravice
Neopredmetena sredstva v pridobivanju
Skupaj neopredmetena sredstva

Skupina je v letu 2007 izkazala dobro ime iz naslova
nakupa odvisne druæbe TAD Pharma, ki je bila prviË
vkljuËena v uskupinjevanje.

2.784

2.847

76.398

16.596

8.394

4.057

129.854

23.500

Med neopredmetenimi dolgoroËnimi sredstvi v pri
dobivanju so zajeta predvsem plaËila za registracijsko
dokumentacijo za nova zdravila.

DolgoroËne premoæenjske pravice vkljuËujejo bla
govno znamko TAD v viπini 42.027 tisoË EUR ter regi
stracijsko dokumentacijo in programsko opremo.
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Tabela gibanja neopredmetenih sredstev (NS) v letu 2007

v tisoËih EUR

DolgoroËne
Stroπki premoæenjske
NS
razvijanja
pravice v pridobivanju

Dobro ime
0

Nabavna vrednost 1. 1. 2007

7.156

26.583

Skupaj

4.057

37.796

42.278

0

60.327

2.367

104.972

Nabava

0

0

30

7.489

7.519

Prenosi s sredstev v pridobivanju

0

1.584

5.741

-7.325

0

Odtujitve

0

-466

-33

0

-499

PoveËanje ob prevzemu druæb

Prenosi na nepremiËnine, naprave in
opremo

0

0

-247

-6

-253

42.278

8.274

92.401

6.582

149.535

Popravek vrednosti 1. 1. 2007

0

-4.309

-9.987

0

-14.296

Amortizacija

0

-1.186

-4.464

-15

-5.665

Odtujitve

0

1

33

0

34

Nabavna vrednost 31. 12. 2007

Prenosi na nepremiËnine, naprave in
opremo

0

4

242

0

246

Popravek vrednosti 31. 12. 2007

0

-5.490

-14.176

-15

-19.681

0

2.847

16.596

4.057

23.500

42.278

2.784

78.225

6.567

129.854

Neodpisana vrednost 1. 1. 2007
Neodpisana vrednost 31. 12. 2007

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev (NS) v letu 2006

v tisoËih EUR

Stroπki
razvijanja

DolgoroËne
premoæenjske
pravice

NS
v pridobivanju

Skupaj

5.587

21.561

3.519

30.667

0

0

7.276

7.276

1.739

5.020

-6.738

21

-170

-7

0

-177

Nabavna vrednost 1. 1. 2006
Nabava
Prenosi s sredstev v pridobivanju
Odtujitve

0

9

0

9

Nabavna vrednost 31. 12. 2006

7.156

26.583

4.057

37.796

Popravek vrednosti 1. 1. 2006

-3.068

-6.601

0

-9.669

Amortizacija

-1.243

-3.428

0

-4.671

Odtujitve

2

51

0

53

Prenosi z nepremiËnin, naprav in opreme

0

-9

0

-9

Popravek vrednosti 31. 12. 2006

-4.309

-9.987

0

-14.296

Neodpisana vrednost 1. 1. 2006

2.519

14.960

3.519

20.998

Neodpisana vrednost 31. 12. 2006

2.847

16.596

4.057

23.500

Prenosi z nepremiËnin, naprav in opreme

14. Naloæbe v pridruæene druæbe
V skupini Krka konec leta 2007 ni veË nobene pri
druæene druæbe, ker je druæba Terme Krka svoj deleæ v
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pridruæeni druæbi Golf Grad OtoËec, d. o. o., poveËala
na 56,37 %.

RaËunovodski izkazi | Letno poroËilo 2007

15. Dana posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

DolgoroËno dana posojila

3.531

3.564

KratkoroËno dana posojila

1.510

1.095

Skupaj dana posojila

5.041

4.659

v tisoËih EUR

ObvladujoËa druæba in nekatere druæbe v sku
pini dajejo v skladu z internimi akti svojim delav
cem posojila, predvsem za stanovanjske namene.
Posojila obvladujoËe druæbe se obrestujejo po letni
obrestni meri, ki je enaka v Ëasu sklenitve pogod

be priznani obrestni meri, ki jo doloËi minister za
finance na podlagi zakona, ki ureja davek od do
hodkov pravnih oseb za potrebe doloËanja obresti
med povezanimi osebami. OdplaËilna doba je najveË
15 let.

16. FinanËne naloæbe
31. 12. 2007

31. 12. 2006

DolgoroËne finanËne naloæbe

10.981

6.737

− delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo

10.721

6.477

260

260

2.936

22.972

538

11.890

0

3.774

1.583

1.564

v tisoËih EUR

− druge dolgoroËne finanËne naloæbe
KratkoroËne finanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi
inπtrumenti
− delnice in deleæi za trgovanje
− kratkoroËne finanËne naloæbe, ki se obrestujejo
− izvedeni finanËni inπtrumenti
− druge kratkoroËne finanËne naloæbe
Skupaj finanËne naloæbe

Med delnicami in deleæi, razpoloæljivimi za prodajo,
je bilo za 1.582 tisoË EUR naloæb v Sloveniji, za 9.139
tisoË EUR pa naloæb v tujini.
Med druge dolgoroËne finanËne naloæbe spadajo
predmeti kulturnozgodovinske vrednosti.
Stanje kratkoroËnih finanËnih naloæb se je glede
na leto 2006 zmanjπalo za 20.036 tisoË EUR, in sicer

815

5.744

13.917

29.709

predvsem zaradi financiranja prevzema druæbe TAD
Pharma.
Izvedeni finanËni inπtrumenti sestavljajo opcije
v viπini 910 tisoË EUR in zamenjava obrestne mere v
viπini 673 tisoË EUR. Med drugimi kratkoroËnimi fi
nanËnimi naloæbami so najveËja sredstva v upravlja
nju v viπini 496 tisoË EUR in toËke slovenskih vzajem
nih skladov v viπini 315 tisoË EUR.
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Tabela gibanja dolgoroËnih finanËnih naloæb
Delnice in deleæi,
razpoloæljivi za
prodajo

Druge dolgoroËne
finanËne naloæbe

Skupaj

5.082

260

5.342

1

0

1

Prilagoditev na træno vrednost

1.394

0

1.394

Stanje 31. 12. 2006

6.477

260

6.737

25

0

25

-10

0

-10

v tisoËih EUR

Stanje 1. 1. 2006
PoveËanje

Nakup
PoveËanje

4.229

0

4.229

10.721

260

10.981

Prilagoditev na træno vrednost
Stanje 31. 12. 2007

17. Odloæene terjatve in obveznosti za davek
Terjatve

Obveznosti

Terjatve − obveznosti

2007

2006

2007

2006

2007

Naloæbe, nepremiËnine, naprave in oprema ter
neopredmetena sredstva

186

678

18.264

1.038

-18.078

Terjatve in zaloge

107

880

1.306

-30

-1.199

910

Rezervacije za toæbe

19.177

16.832

0

0

19.177

16.832

Rezervacije za odpravnine

10.025

10.528

-276

0

10.301

10.528

3.192

2.922

556

3.017

2.636

-95

32.687

31.840

19.850

4.025

12.837

27.815

Pripoznano
Pridobljeno
Stanje
v izkazu
ob prevzemu
31. 12. poslovnega Pripoznano
(TAD
2006
izida v kapitalu
Pharma)

Stanje
31. 12.
2007

v tisoËih EUR

DavËni uËinek prehoda in prilagoditev na MSRP
Skupaj

v tisoËih EUR

NepremiËnine,
naprave in oprema
ter neopredmetena
sredstva
FinanËna sredstva po
poπteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida
FinanËna sredstva za
prodajo
Izvedeni finanËni
inπtrumenti
Zaloge
Terjatve
Rezervacije za toæbe
Rezervacije za
odpravnine
Ostale postavke —
prehod na MSRP
Prenos davËne izgube
Skupaj
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Pripoznano
v izkazu
Stanje poslovnega Pripoznano
1. 1. 2006
izida v kapitalu

2006
-360

502

99

-87

514

-126

-63

-16.479

-16.154

-32

126

32

126

-126

0

0

0

-781

0

-258

-1.039

0

-885

0

-1.924

-18

38

18

38

-38

0

0

0

551

644

-583

612

-641

38

-1.429

-1.420

487

285

-474

298

-272

-61

256

221

13.043

4.832

-1.043

16.832

2.345

0

0

19.177

1.632

-214

9.110

10.528

358

-861

276

10.301

0

0

-2.914

-2.914

0

1.520

0

-1.394

3.365

493

-1.038

2.820

784

16

410

4.030

18.749

6.303

2.763

27.815

2.284

-296

-16.966

12.837

RaËunovodski izkazi | Letno poroËilo 2007

18. Zaloge
31. 12. 2007

31. 12. 2006

Material

52.906

38.230

NedokonËana proizvodnja

45.531

30.452

KonËni izdelki

58.824

48.282

Trgovsko blago

20.221

2.008

v tisoËih EUR

146

269

-5.981

-3.316

171.647

115.925

Predujmi za zaloge
Popravek vrednosti zalog
Skupaj zaloge

Stroπki materiala, vkljuËno s spremembo zalog kon
Ënih izdelkov in nedokonËane proizvodnje, ki so pripo
znani v okviru proizvajalnih stroπkov prodanih proi
zvodov, so v letu 2007 znaπali 127.194 tisoË EUR, v letu
2006 pa 113.865 tisoË EUR.

Popravek vrednosti zalog na neto iztræljivo vrednost
je znaπal 3.104 tisoË EUR (824 tisoË EUR v letu 2006),
odpisi zalog pa 3.959 tisoË EUR (3.300 tisoË EUR v letu
2006). Popravek vrednosti in odpisi zalog so vkljuËeni
med druge poslovne odhodke (gl. pojasnilo 9).

19. Terjatve do kupcev in druge terjatve
v tisoËih EUR

KratkoroËne terjatve do kupcev
KratkoroËne terjatve do drugih
Skupaj terjatve

31. 12. 2007

31. 12. 2006

160.295

140.563

19.539

13.328

179.834

153.891

V letu 2007 je bilo odpisov in slabitev terjatev prek poslovnega izida za 1.199 tisoË EUR, v letu 2006 pa za
1.242 tisoË EUR.
KratkoroËne terjatve do kupcev

v tisoËih EUR

Bruto vrednost

Slabitev
za sporne
in dvomljive
terjatve

»ista vrednost
31. 12. 2007

»ista vrednost
31. 12. 2006

KratkoroËne terjatve do kupcev v dræavi

11.941

298

11.643

12.101

KratkoroËne terjatve do kupcev v tujini

152.082

3.430

148.652

128.462

Skupaj kratkoroËne terjatve do kupcev

164.023

3.728

160.295

140.563

KratkoroËne terjatve do kupcev so nezavarovane.
KratkoroËne terjatve do drugih
KratkoroËne terjatve do drugih se v veËjem delu nanaπajo na terjatve do dræave, predvsem iz naslova davka na
dodano vrednost.
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20. Denar in denarni ustrezniki
v tisoËih EUR

31. 12. 2007

31. 12. 2006

230

664

Denarna sredstva v banki

15.554

9.735

Skupaj denar in denarni ustrezniki

15.784

10.399

Gotovina v blagajni in prejeti Ëeki

21. Kapital
Osnovni kapital
Osnovni kapital sestavlja 35.426.120 navadnih kosov
nih imenskih delnic obvladujoËe druæbe z nominalno
vrednostjo 1,67 EUR. Imamo le en razred delnic, prva in
edina izdaja delnic pa je potekala v letu 1995. Osnovni
kapital obvladujoËe druæbe, ki je znaπal 14.170.448.000
SIT, je bil po sklepu 12. skupπËine delniËarjev z dne
5. 7. 2007 preraËunan v EUR na naËin iz 1. odstavka
693. Ëlena ZGD-1 in znaπa 59.126.194,28 EUR. Razlika
v viπini 6.037,40 EUR, ki nastane pri preraËunu po na
vedenem doloËilu, se je prenesla v kapitalske rezerve,
za toliko pa se je zmanjπal osnovni kapital.
V zaËetku septembra 2007 je obvladujoËa druæba iz
vedla cepitev delnic v razmerju 1 : 10 glede na stanje
vpisov v registru delniËarjev na dan 31. 8. 2007.
Lastne delnice
Na dan 31. 12. 2007 je imela obvladujoËa druæba
1.626.620 lastnih delnic. Nominalna vrednost lastnih
delnic je znaπala 2.715 tisoË EUR, kar je 4,6 % vred
nosti osnovnega kapitala. ©tevilo lastnih delnic je v
primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2006 ostalo nespre
menjeno.
Rezerve
Rezerve skupine sestavljajo kapitalske, zakonske
in statutarne rezerve, rezerva za poπteno vrednost ter
prevedbene rezerve. Nobene od navedenih vrst rezerv
ni moæno uporabiti za izplaËilo dividend in drugih
udeleæb v dobiËku.
Rezerve so se v letu 2007 poveËale za 6 tisoË EUR
zaradi preraËuna osnovnega kapitala iz slovenskih to
larjev v evre (gl. pojasnilo Osnovni kapital). V skladu
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z doloËili statuta je uprava obvladujoËe druæbe v letu
2007 poveËala statutarne rezerve za 2.500 tisoË EUR.
Rezerva za poπteno vrednost se je poveËala za 3.294 ti
soË EUR, in sicer za znesek prilagoditve vrednosti
naloæb v dolgoroËne deleæe na træno vrednost. Preved
bene rezerve so nastale zaradi teËajnih razlik med
rezultati izida poslovanja odvisnih druæb, izkazanih
v izkazu poslovnega izida skupine (povpreËni teËaj)
oziroma v bilanci stanja (teËaj na dan 31. 12.).
Zadræani dobiËki
Zadræani dobiËki so se poveËali za dobiËek veËinske
ga lastnika tekoËega leta v viπini 132.552 tisoË EUR.
Zmanjπanje zadræanih dobiËkov pa je bilo posledica
uporabe bilanËnega dobiËka za dividende in udeleæbe
v dobiËku po sklepu 12. skupπËine delniËarjev, ki je bila
5. 7. 2007, v viπini 27.040 tisoË EUR, dodatnega obli
kovanja statutarnih rezerv v viπini 2.500 tisoË EUR,
popravka preteklih dobiËkov v viπini 193 tisoË EUR in
neto odhodkov v viπini 733 tisoË EUR, ki so pripozna
ni neposredno v zadræanih dobiËkih in predstavljajo
zmanjπanje terjatve za odloæeni davek.
Znesek izplaËanih dividend in udeleæb v dobiËku, ki
je prikazan v izkazu finanËnega izida, se od zneska,
ki ga je potrdila skupπËina in je vkljuËen v izkaz gi
banja kapitala, razlikuje za znesek spremembe med
zaËetnim in konËnim stanjem obveznosti za izplaËilo
dividend.
Dividende na delnico
V letu 2007 je bruto dividenda na delnico znaπala
0,80 EUR, v letu 2006 pa 0,69 EUR. Zaradi primerlji
vosti podatkov je pri izraËunu za obe leti upoπtevano
novo πtevilo delnic po izvedeni cepitvi v razmerju 1 : 10
v zaËetku septembra 2007.
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Kapital manjπinskih lastnikov
Kapital manjπinskih lastnikov vkljuËuje deleæe manjπinskih lastnikov v odvisni druæbi Terme Krka.

22. »isti dobiËek na delnico
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je znaπal 3,92 EUR
in je bil za 19 % veËji kot v letu 2006, ko je znaπal 3,30
EUR. Pri izraËunu je bil upoπtevan Ëisti dobiËek te
koËega leta, ki pripada veËinskim lastnikom. Za obe
leti je upoπtevano πtevilo delnic po cepitvi v razmerju
1 : 10, izvedeni septembra 2007. Tako je bilo upoπteva

nih 33.799.500 delnic (1.626.620 lastnih delnic obvla
dujoËe druæbe je izkljuËenih). ©tevilo delnic je bilo
v obeh letih enako. Vse delnice, ki jih je obvladujoËa
druæba izdala, so navadne imenske delnice, zato je
kazalnik "popravljeni Ëisti dobiËek na delnico" enak
osnovnemu Ëistemu dobiËku na delnico.

23. Posojila
v tisoËih EUR

DolgoroËna posojila

31. 12. 2007

31. 12. 2006

87.183

34.584

− dolgoroËna posojila, dobljena pri domaËih bankah

87.183

34.584

KratkoroËna posojila

62.528

48.769

− kratkoroËna posojila, dobljena pri domaËih bankah

53.094

24.838

320

11.756

− kratkoroËna posojila, dobljena od podjetij

7.824

11.366

− kratkoroËne obveznosti za obresti

1.290

809

149.711

83.353

− kratkoroËna posojila, dobljena pri tujih bankah

Skupaj posojila

DolgoroËna posojila so bila najeta pri treh domaËih
bankah. Nominirana so v EUR in USD, in sicer za
dobo do najveË sedmih let, namenjena pa so za finan
ciranje naloæb in kratkoroËnih sredstev. Skupina je v
letu 2007 najela dve novi dolgoroËni posojili v skupni
viπini 104.000 tisoË EUR, namenjeni pa sta bili za na
kup druæbe TAD Pharma in financiranje poslovanja
obvladujoËe druæbe v tujini ter za potrebe po kratko
roËnih sredstvih.

DolgoroËna posojila, dobljena pri bankah, niso za
varovana s hipoteko ali banËno garancijo. Z nakupi
navadnih obrestnih zamenjav se je skupina v preteklo
sti zavarovala pred moænimi spremembami obrestnih
mer. Z navadnimi obrestnimi zamenjavami je trenut
no zavarovana dobra petina dolgoroËnih obveznosti
do bank.
Stanje prejetih kratkoroËnih posojil vkljuËuje tudi
odplaËila dolgoroËnega banËnega posojila, ki bodo za
padla v plaËilo v letu 2008 v viπini 48.780 tisoË EUR.
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24. Rezervacije

Odprava

Stanje
31. 12.
2007

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

45.775

3.644

1.999

12

47.408

Druge rezervacije:

76.779

19.637

14

169

96.233

− rezervacije za toæbe

76.254

14.103

1

0

90.356

− rezervacije za ekoloπko sanacijo

360

0

29

169

162

− druge rezervacije

165

5.534

-16

0

5.715

Skupaj rezervacije

122.554

23.281

2.013

181

143.641

v tisoËih EUR

Stanje
31. 12.
2006 Oblikovanje

Viπina rezervacij za toæbe s podroËja intelektualne
lastnine je doloËena glede na viπino πkodnega zahtev
ka ali ocenjena glede na priËakovano moæno viπino, Ëe
dejanski zahtevek πe ni znan. Pri doloËitvi priËakova
ne moæne viπine uprava sodeluje tudi z zunanjimi stro
kovnjaki za toæbe na podroËju intelektualne lastnine
in vsako leto preveri izraËunani znesek rezervacije
za posamezno toæbo, ki πe teËe. Skupina je oblikovala
dodatne rezervacije za toæbe v viπini 14.103 tisoË EUR,
in to predvsem zaradi domnevne krπitve patentov, ki
se nanaπajo na zdravilo atorvastatin. Novo oblikovane
in sproπËene rezervacije so v izkazu poslovnega izida
vkljuËene med druge poslovne odhodke oziroma med
druge poslovne prihodke. Zaradi narave toæb rezerva
cije za toæbe niso diskontirane.
IzraËun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz
naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na ak
tuarskem izraËunu, v katerem so bile upoπtevane na
slednje predpostavke:
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KoriπËenje

• 5,85-odstotna diskontna stopnja, ki temelji na do
•
•
•
•

nosnosti 10-letnih podjetniπkih obveznic z visoko
boniteto v evroobmoËju;
trenutno veljavne viπine odpravnin in jubilejnih na
grad, kot so doloËene v internih aktih posameznih
druæb oziroma jih opredeljujejo lokalni predpisi;
fluktuacija zaposlenih, ki je odvisna predvsem od
njihove starosti;
smrtnost na osnovi zadnjih razpoloæljivih tablic
smrtnosti lokalne populacije;
rast plaË zaradi uskladitve z inflacijo in zaradi kari
ernega napredovanja.

Predpostavke odraæajo dejansko stanje v Ëasu pri
prave aktuarskega izraËuna in kratkoroËno ni priËako
vati bistvenih odstopanj od uporabljenih predpostavk.
IzraËun je bil narejen z uporabo projicirane enote. Za
jubilejne nagrade in za odpravnine so nastali aktuar
ski primanjkljaji (preseæki), ki so bili v izkazu poslov
nega izida takoj pripoznani kot odhodki (prihodki).
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25. Dræavne podpore in sredstva Evropske unije

v tisoËih EUR

Stanje
31. 12. 2006

Prejete nove
dræavne
podpore in
sredstva EU

Odprava
dræavnih
podpor in
sredstev EU

Stanje
31. 12. 2007

10

0

-10

0

302

0

-44

258

2.329

0

-143

2.186

Prejeta sredstva iz proraËuna za odvisno druæbo
Krka-Rus
Prejeta sredstva iz proraËuna za proizvodni obrat
Beta v ©entjerneju
Prejeta sredstva iz proraËuna za zdraviliπËi
Dolenjske in ©marjeπke Toplice
Prejeta sredstva iz evropskega sklada
za regionalni razvoj
BrezplaËno pridobljene nepremiËnine, naprave in oprema
Skupaj dræavne podpore in sredstva EU

26

17

-4

39

111

516

-11

616

2.778

533

-212

3.099

Vrednost dræavnih podpor in sredstev Evropske unije se knjigovodsko zmanjπuje za znesek amortizacije
osnovnih sredstev, za katera so bila prejeta.

26. Poslovne obveznosti
31. 12. 2007

31. 12. 2006

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev v dræavi

36.633

35.703

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini

41.145

24.719

v tisoËih EUR

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Skupaj poslovne obveznosti

684

466

78.462

60.888

27. Ostale kratkoroËne obveznosti
31. 12. 2007

31. 12. 2006

VraËunani pogodbeni popusti na prodane izdelke drugim kupcem

14.263

7.416

Obveznosti do delavcev − bruto plaËe, drugi prejemki in dajatve

20.966

17.241

6.901

2.948

42.130

27.605

31. 12. 2007

31. 12. 2006

5.290

1.170

v tisoËih EUR

Ostalo
Skupaj ostale kratkoroËne obveznosti

28. Pogojne obveznosti
v tisoËih EUR

Dane garancije
Ostalo
Skupaj pogojne obveznosti

952

670

6.242

1.840
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29. FinanËni inπtrumenti
Stabilnost poslovanja na daljπi rok zagotavljamo z
aktivnim upravljanjem s tveganji, ki je podrobno opi
sano v poglavju Upravljanje s tveganji. Zaradi medna
rodne razvejanosti izvoznih in uvoznih poslov smo iz
postavljeni zlasti tveganju zaradi sprememb deviznih
teËajev in obrestnih mer ter kreditnemu tveganju. Za
varovanje pred tveganjem zaradi sprememb deviznih
teËajev in obrestnih mer uporabljamo izvedene fi
nanËne inπtrumente.

v tisoËih EUR

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

Kreditno tveganje
Kreditno izpostavljenost obvladujemo s pomoËjo
bonitetnega ocenjevanja kupcev in z aktivno izter
javo terjatev. V letu 2007 nismo imeli vrednostno
pomembnejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kup
cev.
Izpostavljenost kreditnemu tveganju
Knjigovodska vrednost finanËnih sredstev predsta
vlja najveËjo izpostavljenost kreditnemu tveganju, ki
je bila na dan poroËanja naslednja:
Pojasnilo

31. 12. 2007

31. 12. 2006

10.721

6.477

1.353

21.408

5.041

4.659

16

FinanËna sredstva za trgovanje po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid
Posojila

15

Terjatve

19

− od tega terjatve do kupcev

179.834

153.891

160.295

140.563

Denar in denarni ustrezniki

20

15.784

10.399

Obrestni izvedeni finanËni inπtrumenti (sredstva)

16

673

723

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti (sredstva)

16

Skupaj

Med finanËnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditne
mu tveganju, so po vrednosti najveËja postavka terja

910

841

214.316

198.398

tve. Njihova maksimalna izpostavljenost kreditnemu
tveganju je bila po geografskih regijah naslednja:

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Slovenija

21.514

20.777

Jugovzhodna Evropa

47.737

43.026

Vzhodna Evropa

48.095

49.373

Srednja Evropa

24.968

26.234

v tisoËih EUR

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa
Skupaj

KratkoroËne terjatve do kupcev so nezavarovane.
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37.520

14.481

179.834

153.891
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Analiza starosti terjatev na dan poroËanja
Bruto vrednost
2007

Popravek
2007

Bruto vrednost
2006

Popravek
2006

143.001

499

126.947

180

Terjatve z rokom zapadlosti do 20 dni

18.590

183

9.984

-2

Terjatve z rokom zapadlosti od 21 do 50 dni

10.133

208

6.482

78

Terjatve z rokom zapadlosti od 51 do 180 dni

8.205

338

10.006

570

v tisoËih EUR

Nezapadle terjatve

Terjatve z rokom zapadlosti, veËjim od 180 dni
Skupaj

3.633

2.500

4.656

3.358

183.562

3.728

158.075

4.184

Gibanje popravka terjatev
v tisoËih EUR

2007

2006

Stanje 1. 1.

4.185

4.951

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu

1.652

988

-2.282

-1.644

-24

-110

Odprava popravka
UËinek teËajnih razlik
PoveËanje za popravek na novo vkljuËenih druæb
Stanje 31. 12.

197

0

3.728

4.185

Likvidnostno tveganje
Zaradi ustreznega naËrtovanja denarnih tokov in
vnaprej dogovorjenih kratkoroËnih posojilnih linij
pri bankah je bilo likvidnostno tveganje v letu 2007
majhno.

Zapadlost finanËnih obveznosti
V tabelah v nadaljevanju so prikazane finanËne
naloæbe glede na rok zapadlosti.

Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2007
Pogodbeni denarni tokovi
Knjigovodska
vrednost

Skupaj

Do pol leta

Pol leta do
1 leto

1-2 leti

2-5 let

135.963

151.613

40.010

14.617

26.104

70.882

Prejeta kratkoroËna banËna posojila

4.634

4.773

4.773

0

0

0

Prejeta ostala kratkoroËna posojila

7.824

8.211

5.121

3.090

0

0

124.204

124.204

124.204

0

0

0

v tisoËih EUR

Neizvedene finanËne obveznosti
Prejeta dolgoroËna banËna posojila

Poslovne in druge obveznosti
Izvedene finanËne obveznosti
Ostale terminske pogodbe za zavarovanje
prilivov
Skupaj

910

916

916

0

0

0

273.535

289.717

175.024

17.707

26.104

70.882
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Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12 .2006
Pogodbeni denarni tokovi
Knjigovodska
vrednost

Skupaj

Do pol leta

Pol leta do
1 leto

1-2 leti

2-5 let

Prejeta dolgoroËna banËna posojila

47.962

53.238

7.875

7.763

13.014

24.586

Prejeta kratkoroËna banËna posojila

23.216

24.181

24.181

0

0

0

Prejeta ostala kratkoroËna posojila

11.366

11.565

11.315

250

0

0

Poslovne in druge obveznosti

95.513

95.513

95.513

0

0

0

v tisoËih EUR

Neizvedene finanËne obveznosti

Izvedene finanËne obveznosti
Ostale terminske pogodbe za zavarovanje
prilivov
Skupaj

841

841

841

0

0

0

178.898

185.338

139.725

8.013

13.014

24.586

Valutno tveganje
Izpostavljenost valutnemu tveganju
31. 12. 2007
v tisoËih EUR

Terjatve do kupcev in druge terjatve
BanËna posojila
Poslovne obveznosti
Bruto izpostavljenost bilance stanja

EUR

USD

PLN

HRK

RUB

57.016

45.444

19.814

26.675

22.682

-145.702

-2.719

0

0

0

-61.856

-9.998

-2.266

-1.155

-569

-150.542

32.727

17.548

25.520

22.113
73.167

Ocenjena prodaja

550.000

99.178

110.199

49.926

Ocenjeni nakupi

-460.000

-78.120

-8.334

0

0

Bruto izpostavljenost

90.000

21.058

101.865

49.926

73.167

Neto izpostavljenost

-60.542

53.785

119.413

75.446

95.280

31. 12. 2006
v tisoËih EUR

Terjatve do kupcev in druge terjatve

EUR

USD

PLN

HRK

RUB

36.668

39.058

22.875

28.014

22.239

BanËna posojila

-75.829

-6.715

0

0

0

Poslovne obveznosti

-49.066

-7.297

-2.098

-188

-456

Bruto izpostavljenost bilance stanja

-88.227

25.046

20.777

27.826

21.783

Ocenjena prodaja

367.388

240.617

89.325

44.287

12.889

Ocenjeni nakupi

-386.320

-73.386

-1.804

-23

0

-18.932

167.231

87.521

44.264

12.889

-107.159

192.277

108.298

72.090

34.672

Bruto izpostavljenost
Neto izpostavljenost

Ocenjena prodaja in nakupi za leto 2008 temeljijo
na planu poslovanja skupine za leto 2008, ocenjena
prodaja in nakupi za leto 2006 pa vsebujejo dejansko
vrednost prodaje in nakupov skupine v letu 2007. Krka
126

bo v letu 2008, predvsem v regiji Vzhodna Evropa, iz
dosedanjega fakturiranja v USD preπla na fakturiranje
v EUR. Zato se bo odprta pozicija v USD v primerjavi z
letom 2007 bistveno zmanjπala.
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Pomembni devizni teËaji
PovpreËni teËaj*

KonËni teËaj*

2007

2006

2007

2006

USD

1,37

1,25

1,47

1,32

PLN

3,78

3,89

3,59

3,83

HRK

7,34

7,32

7,33

7,34

RUB

35,02

34,13

35,99

34,68

* πtevilo enot nacionalne valute za en evro

Analiza obËutljivosti
Enoodstotno poveËanje vrednosti EUR glede na
navedene valute na dan 31. 12. bi Ëisti poslovni izid
poveËalo/zmanjπalo za spodaj navedene vrednosti.
Analiza predpostavlja, da vse ostale spremenljivke,

predvsem obrestne mere, ostanejo nespremenjene.
Analiza je za leto 2006 pripravljena na enak naËin. Ker
nimamo terminskih pogodb za πËitenje pred valutnim
tveganjem, ki ustrezajo zahtevam za varovanje pred
tveganji, vpliva na kapital ni.

Vpliv na poslovni izid
2007

2006

USD

-533

-1.904

PLN

-1.182

-1.072

HRK

-747

-714

RUB

-943

-343

v tisoËih EUR

Enoodstotno zmanjπanje vrednosti EUR glede na na
vedene valute na dan 31. 12. bi povzroËilo enak uËinek
v nasprotno smer, ob predpostavki, da vse ostale spre
menljivke ostanejo nespremenjene.

Tveganje sprememb obrestnih mer
V letu 2004 smo z nakupi navadnih obrestnih zame
njav zavarovali tri dolgoroËna posojila, dve nominira
ni v USD in eno v EUR, v letu 2007 pa nismo sklepali
dodatnih zavarovanj. Pogodbena vrednost osnovnega
inπtrumenta je na dan 31. 12. 2007 znaπala 27.156 tisoË
EUR, poπtena vrednost obrestne zamenjave v bilanci
stanja pa 673 tisoË EUR.

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere
v tisoËih EUR

FinanËni inπtrumenti po fiksni obrestni meri
FinanËna sredstva
FinanËne obveznosti
FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri
FinanËna sredstva
FinanËne obveznosti

2007

2006

-24.869

-12.091

3.300

3.256

-28.169

-15.347

-120.021

-66.888

231

308

-120.252

-67.196
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Analiza obËutljivosti poπtene vrednosti finanËnih
inπtrumentov po fiksni obrestni meri
Skupina nima finanËnih inπtrumentov po fiksni
obrestni meri, opredeljenih po poπteni vrednosti sko
zi poslovni izid, in izpeljanih finanËnih inπtrumentov,
opredeljenih za πËitenje poπtene vrednosti pred tve
ganjem. Sprememba obrestne mere na dan poroËanja
tako ne bi vplivala na Ëisti poslovni izid.

Analiza obËutljivosti denarnega toka pri inπtru
mentih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 100 baziËnih toËk na
dan poroËanja bi Ëisti poslovni izid poveËala/zmanj
πala za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpo
stavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni teËaj,
ostanejo nespremenjene in je na enak naËin narejena
tudi za leto 2006.

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2007
PoveËanje za 100
baziËnih toËk

Zmanjπanje za 100
baziËnih toËk

-1.200

1.200

Pogodba o zamenjavi obrestne mere

760

-760

Neto variabilnost denarnega toka

-440

440

v tisoËih EUR

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2006
v tisoËih EUR

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri
Pogodba o zamenjavi obrestne mere
Neto variabilnost denarnega toka

PoveËanje za 100
baziËnih toËk

Zmanjπanje za 100
baziËnih toËk

-669

669

1.139

-1.143

470

-474

Podrobnejπi pregled dolgoroËnih in kratkoroËnih posojil je prikazan v naslednjih tabelah.

DolgoroËna posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

135.963

47.962

− od tega kratkoroËni del

48.780

13.378

PovpreËno stanje dolgoroËnih posojil

91.963

58.005

2.657

2.172

2,89 %

3,74 %

6%

18 %

94 %

82 %

− USD

2%

14 %

− EUR

98 %

84 %

− SIT

0%

2%

100 %

100 %

v tisoËih EUR

DolgoroËna posojila

Obresti v poslovnem letu
PovpreËna efektivna obrestna mera dolgoroËnih posojil
(poslovno leto)
Zapadlost do vkljuËno treh let
Zapadlost nad tremi leti
Valutna struktura dolgoroËnih posojil

Sestava dolgoroËnih posojil glede na vrsto obrestne mere
− spremenljiva
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KratkoroËna posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

KratkoroËna posojila, vkljuËno s kratkoroËnim delom dolgoroËnih
posojil, ki zajema:

61.238

47.960

− banËna posojila

53.414

36.594

v tisoËih EUR

7.824

11.366

KratkoroËna posojila brez kratkoroËnega dela dolgoroËnih posojil

12.458

34.582

PovpreËno stanje kratkoroËnih posojil (poslovno leto)

23.520

26.337

1.285

1.206

− druga posojila

Obresti v poslovnem letu
Drugi stroπki najemanja kratkoroËnih posojil
PovpreËni efektivni stroπek kratkoroËnih posojil (poslovno leto)

6

3

5,49 %

4,59 %

Valutna struktura kratkoroËnih posojil
100 %

68 %

0%

32 %

− spremenljiva

54 %

68 %

− fiksna

46 %

32 %

− EUR
− SIT
Sestava kratkoroËnih posojil glede na vrsto obrestnih mer

Poπtena vrednost
Knjigovodska
vrednost
2007

Poπtena
vrednost
2007

Knjigovodska
vrednost
2006

Poπtena
vrednost
2006

3.531

3.531

3.564

3.564

DolgoroËne finanËne naloæbe

10.981

10.981

6.737

6.737

− delnice in deleæi

10.721

10.721

6.477

6.477

v tisoËih EUR

Dana dolgoroËna posojila

260

260

260

260

Dana kratkoroËna posojila

1.510

1.510

1.095

1.095

KratkoroËne finanËne naloæbe

1.353

1.353

21.407

21.407

− delnice in deleæi za trgovanje

538

538

11.890

11.890

0

0

3.774

3.774

− druge dolgoroËne finanËne naloæbe

− kratkoroËne finanËne naloæbe, ki se obrestujejo
− druge kratkoroËne finanËne naloæbe
Terjatve do kupcev in druge terjatve

815

815

5.743

5.743

179.834

179.834

153.891

153.891

15.784

15.784

10.399

10.399

Obrestni izvedeni finanËni inπtrumenti

673

673

723

723

− sredstva

673

673

723

723

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti

910

910

841

841

Denar in denarni ustrezniki

910

910

841

841

-149.711

-139.560

-83.353

-82.881

Obveznosti do dobaviteljev in ostalih

-78.462

-78.462

-60.888

-60.888

Skupaj

-13.597

-3.446

54.416

54.888

− sredstva
Posojila
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Ocenitev poπtene vrednosti
V nadaljevanju je naveden naËin ocenitve træne vred
nosti za posamezne vrste finanËnih inπtrumentov.
Vrednostni papirji za trgovanje
Poπtena vrednost je izraËunana na osnovi borznega
teËaja na dan bilance stanja brez zmanjπanja za more
bitne stroπke pri prodaji oziroma nakupu vrednostnih
papirjev.
Opcije, terminski posli in obrestne zamenjave
Poπtene vrednosti kupljenih in prodanih opcij, ter
minskih poslov in obrestnih zamenjav nam na zadnji
dan vsakega Ëetrtletja relevantnega poslovnega leta
posreduje banka, pri kateri smo kupili ali prodali po
samezen inπtrument, oziroma druga banka, s katero
imamo sklenjeno krovno pogodbo za poslovanje z iz
vedenimi finanËnimi inπtrumenti.
Deleæi, razpoloæljivi za prodajo
»e se z deleæi trguje na borzi, je osnova za izraËun

poπtene vrednosti borzni teËaj na dan bilance stanja
brez zmanjπanja za morebitne stroπke pri prodaji ozi
roma nakupu deleæev. Ostali deleæi, razpoloæljivi za
prodajo, so izkazani po knjigovodski vrednosti na dan
bilance stanja, ki je ocena poπtene vrednosti.
Prejeta in dana posojila
Poπtena vrednost je izraËunana na osnovi diskon
tiranega denarnega toka glavnice in obresti. Za dis
kontno obrestno mero je vzeta donosnost dræavnih
vrednostnih papirjev v Evropi za roËnost dveh let, ki je
bila razvidna iz poroËila Abanke o stanju na finanËnih
trgih na dan 31. 12. 2007. Donosnost do dospetja teh
papirjev je bila 3,997−odstotna. Viπina uporabljene di
skontne stopnje po naπem mnenju dobro odraæa raz
mere na slovenskem in evropskih finanËnih trgih.
Terjatve in obveznosti
KratkoroËne terjatve in obveznosti so izkazane po
knjigovodski vrednosti, ki se upoπteva kot poπtena
vrednost.

30. Posli s povezanimi osebami
Podatki o skupinah oseb
Konec leta so imeli Ëlani uprave druæbe Krka v las
ti 58.990 delnic druæbe Krka, kar predstavlja 0,167 %
celotnega kapitala, direktorji odvisnih druæb pa 7.655
delnic oziroma 0,022 % celotnega kapitala. »lani upra

ve in ostali vodstveni in vodilni delavci vsako leto iz
polnijo vpraπalnik o povezanih strankah, s katerim
skupina preverja obstoj morebitnih drugih poslovnih
povezav med posamezno druæbo in zaposlenimi. V letu 2007 takπnih povezav ni bilo.

Prejemki skupin oseb v letu 2007
Skupaj bruto prejemki

v tisoËih EUR

2.653

»lani uprave obvladujoËe druæbe in direktorji odvisnih druæb

184

»lani nadzornih svetov/upravnih odborov
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

19.341

Skupaj prejemki skupin oseb

22.178

Prejemki Ëlanov uprave obvladujoËe druæbe in direk
torjev odvisnih druæb ter prejemki zaposlenih vkljuËu
jejo plaËe, bonitete in morebitne druge prejemke.
Prejemki Ëlanov nadzornega sveta obvladujoËe
druæbe vkljuËujejo prejemke za opravljanje funkcije v
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okviru nadzornega sveta. Prejemki Ëlanov nadzornih
svetov odvisnih druæb, ki so hkrati Ëlani uprave ob
vladujoËe druæbe ali zaposleni na podlagi pogodb, za
katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, ravno
tako vkljuËujejo samo prejemke za opravljanje funkci
je v okviru nadzornih svetov.
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Posojila skupinam oseb
v tisoËih EUR

Posojila na dan
31. 12. 2007

OdplaËila
v letu 2007

14

4

1

1

»lani uprave
»lani nadzornih svetov/upravnih odborov (predstavniki zaposlenih)
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne
pogodbe

353

87

Skupaj posojila skupinam oseb

368

92

Posojila tem osebam so bila namenjena za reπevanje stanovanjskih vpraπanj.

31. Druæbe v skupini Krka
Druæbe skupine so s povezanimi osebami poslovale
na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri Ëe

mer so bile v medsebojnih prometih povezanih oseb
uporabljene træne cene izdelkov in storitev.

Deleæ
lastniπtva
31. 12.
2007

Vrednost
osnovnega
kapitala

©tevilo
zaposlenih
31. 12.
2007

©tevilo
zaposlenih
31. 12.
2006

Valuta

100 %

59.126.194

EUR

4891

4272

ObvladujoËa druæba
KRKA, d. d., Novo mesto
Odvisne druæbe
Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

100 %

14.753.239

EUR

646

630

KRKA-FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka

100 %

143.027.200

HRK

141

115

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija

100 %

111.080

RSD

9

9

KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija

100 %

49.060.618

MKD

25

23

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija

100 %

1.111.374.765

RUB

105

83

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija

100 %

3.874.800

RUB

24

17

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

100 %

17.490.000

PLN

649

507

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska

100 %

12.600.000

HUF

101

98

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika

100 %

100.000

CZK

0

0

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska

100 %

1.000

EUR

0

0

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska

100 %

150.000

SEK

5

5

KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija

100 %

255.646

EUR

0

0

KRKA PHARMA, Frankfurt, NemËija*, GmbH

100 %

25.000

EUR

0

KRKA FARMACÉUTICA, Unipessoal Lda., Estoril,
Portugalska*

100 %

10.000

EUR

13

KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA*

100 %

10.000

USD

0

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija*

100 %

6.650.000

EUR

168

* druæbe, ki so bile ustanovljene oziroma prevzete v letu 2007, zato zanje ne prikazujemo podatka o πtevilu zaposlenih konec leta 2006

Odvisna druæba Terme Krka ima lastniπka deleæa v druæbah Terme Krka − Strunjan, d. o. o., (51 %) in Golf Grad
OtoËec, d. o. o., (56,37 %).
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Izobrazbena struktura zaposlenih v skupini
2007

2006

©tevilo
zaposlenih

Deleæ
v%

©tevilo
zaposlenih

Deleæ
v%

63

1,0

56

1,0

Doktorji znanosti

166

2,7

156

2,8

2720

43,8

2232

40,6

Visokostrokovna izobrazba

371

6,0

266

4,8

Viπjeπolska izobrazba

226

3,6

214

3,9

Srednjeπolska izobrazba

1214

19,6

1120

20,4

Kvalificirani delavci

1232

19,8

1202

21,9

Magistri znanosti
Univerzitetna izobrazba

Nekvalificirani delavci
Skupaj (letno povpreËje)

217

3,5

248

4,5

6209

100,0

5494

100,0

32. Posli z revizorskimi druæbami
Znesek, ki ga je skupina v letu 2007 namenila za sto
ritve revidiranja, je bil 326 tisoË EUR. Revizijske hiπe

so dodatno opravile πe svetovalne storitve v vrednosti 58 tisoË EUR.

33. Dogodki po datumu bilance stanja
V januarju 2008 sta zaËeli delovati odvisni druæbi
KRKA »R, s. r. o., v »eπki republiki in KRKA Sloven
sko, s. r. o., na Slovaπkem, ki sta v 100-odstotni lasti
druæbe Krka. Druæba na Slovaπkem je novoustanovlje
na, druæba na »eπkem pa je bila v preteklosti nedelu
joËa.
V zaËetku letoπnjega leta so se zaËele tudi aktivno
sti za pripojitev druæb KRKA Aussenhandels GmbH,
München in KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt k druæ
bi TAD Pharma. Druæbi bosta izbrisani iz sodnega re
gistra, druæba TAD Pharma pa bo prevzela vsa njuna
sredstva, kapital, pravice in obveznosti.
Krka je 1. 2. 2008 prejela zaËasno odredbo Okroæne
ga sodiπËa v Ljubljani, s katero nam je v Sloveniji pre
povedalo izdelavo in træenje zdravila Zolrix® ali druge
ga izdelka, ki vsebuje zdravilno uËinkovino olanzapin.
SodiπËe je s tem ugodilo zahtevi druæbe Eli Lilly Com
pany Limited, Hampshire, Velika Britanija, ki je zahte
vala zaËasno prepoved proizvodnje in prodaje, preden
sodiπËe odloËi, ali Krka krπi patent druæbe Eli Lilly ali
ne.

Dne 10. 3. 2008 smo prejeli tudi toæbo, ki jo je druæba
Eli Lilly vloæila na Okroænem sodiπËu v Ljubljani in v
kateri trdi, da naj bi Krka s proizvodnjo in prodajo
omenjenega zdravila krπila patent druæbe Eli Lilly.
V Krki verjamemo, da imamo dobre argumente, s ka
terimi lahko dokazujemo, da ne krπimo omenjenega
patenta, zato predvidevamo, da bo sodiπËe toæbo zavr
nilo. V letu 2007 je vrednost prodaje zdravila Zolrix®
v Sloveniji znaπala manj kot 100.000 EUR.
Viπje sodiπËe v Ljubljani je zavrnilo pritoæbo druæbe
Merck Frosst Canada Limited, zoper sklep Okroænega
sodiπËa v Ljubljani z dne 17. 10. 2007, s katerim je
Okroæno sodiπËe v Ljubljani zavrnilo predlog druæbe
Merck Frosst Canada Limited, da izda zaËasno odred
bo, s katero bi se druæbama Krka, d. d., Novo mesto in
Salus, d. d., Ljubljana v Sloveniji prepovedala izdelava,
prodaja, ponujanje v prodajo, træenje in uvoz zdravila
Monkasta® ali kateregakoli drugega izdelka, ki vsebu
je zdravilno uËinkovino montelukast. Salus, d. d., Lju
bljana træi izdelek Monkasta®, ki ga proizvaja druæba
Krka, d. d., Novo mesto.
Navedeni dogodki niso vplivali na raËunovodske iz
kaze skupine v letu 2007.
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RaËunovodski izkazi Krke, d. d., Novo mesto
Bilanca stanja
v tisoËih EUR

Pojasnila

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Sredstva
NepremiËnine, naprave in oprema

11

422.891

377.442

Neopredmetena sredstva

12

24.466

22.400

Naloæbe v odvisne druæbe

13

218.178

121.513

Odloæene terjatve za davek

16

28.653

27.648

Dana posojila

14

6.936

5.324

FinanËne naloæbe

15

10.773

6.529

366

178

Druga dolgoroËna sredstva

712.263

561.034

Zaloge

17

127.276

99.480

Terjatve do kupcev in druge terjatve

18

188.872

157.484

Dana posojila

14

23.575

9.173

FinanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti

15

2.932

22.617

Denar in denarni ustrezniki

19

2.340

4.498

Skupaj dolgoroËna sredstva

Skupaj kratkoroËna sredstva
Skupaj sredstva

344.995

293.252

1.057.258

854.286

59.126

59.132

Kapital
Osnovni kapital

20

Lastne delnice

20

-19.489

-19.489

Rezerve

20

156.990

151.140

Zadræani dobiËki

20

Skupaj kapital

475.383

379.135

672.010

569.918

Obveznosti
Posojila

22

83.200

29.143

Rezervacije

23

131.994

116.806

Dræavne podpore in sredstva Evropske unije

24

913

448

Odloæene obveznosti za davek

16

3.319

3.954

219.426

150.351

Poslovne obveznosti

25

67.542

56.304

Posojila

22

65.747

47.105

2.132

6.698

Skupaj dolgoroËne obveznosti

Obveznosti za davek iz dobiËka
Ostale kratkoroËne obveznosti
Skupaj kratkoroËne obveznosti
Skupaj obveznosti
Skupaj kapital in obveznosti
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26

30.401

23.910

165.822

134.017

385.248

284.368

1.057.258

854.286
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Izkaz poslovnega izida
2007

2006

686.729

586.102

Proizvajalni stroπki prodanih proizvodov

-241.052

-213.248

Bruto dobiËek

445.677

372.854

v tisoËih EUR

Prihodki od prodaje

Pojasnila
5

1.328

2.000

Stroπki prodajanja

-174.467

-133.943

Stroπki razvijanja

-58.300

-51.764

Drugi poslovni prihodki

6

Stroπki sploπnih dejavnosti
DobiËek iz poslovanja

-46.155

-42.182

168.083

146.965

FinanËni prihodki

9

16.360

14.779

FinanËni odhodki

9

-20.245

-14.494

Neto finanËni izid
DobiËek pred davkom
Davek iz dobiËka

10

»isti dobiËek poslovnega leta

-3.885

285

164.198

147.250

-37.677

-34.223

126.521

113.027

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR)

21

3,74

3,34

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR)

21

3,74

3,34
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Izkaz gibanja kapitala
Rezerve

v tisoËih EUR
Stanje 1. 1. 2006

Zadræani dobiËki

Vpoklicani
kapital

Lastne
delnice

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Statutarne
rezerve

Rezerva
za poπteno
vrednost

Druge
rezerve iz
dobiËka

»isti
dobiËek
poslovnega
leta

Preneseni
Ëisti
dobiËek

Kapital
skupaj

59.132

-19.489

120.986

14.990

9.598

2.344

225.254

59.593

5.190

477.598

Vnos Ëistega dobiËka poslovnega leta

0

0

0

0

0

0

0

113.027

0

113.027

Oblikovanje statutarnih rezerv

0

0

0

0

2.086

0

0

-2.086

0

0

Oblikovanje drugih rezerv iz dobiËka po sklepu
uprave in nadzornega sveta druæbe

0

0

0

0

0

0

20.030

-20.030

0

0

Prenos Ëistega dobiËka preteklega leta
v preneseni Ëisti dobiËek

0

0

0

0

0

0

0

-59.593

59.593

0

Prenos v druge rezerve iz dobiËka po sklepu
skupπËine

0

0

0

0

0

0

30.512

0

-30.512

0

IzplaËilo dividend in udeleæb v dobiËku

0

0

0

0

0

0

0

0

-23.499

-23.499

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih
naloæb, razpoloæljivih za prodajo

0

0

0

0

0

1.136

0

0

0

1.136

Vpliv odloæenih davkov in davËni uËinek
prehoda na MSRP

0

0

0

0

0

0

0

0

1.378

1.378

VraËilo plaËanih zamudnih obresti v povezavi
z davki

0

0

0

0

0

0

0

0

278

278

Stanje 31. 12. 2006

59.132

-19.489

120.986

14.990

11.684

3.480

275.796

90.911

12.428

569.918

Stanje 1. 1. 2007

59.132

-19.489

120.986

14.990

11.684

3.480

275.796

90.911

12.428

569.918

Vnos Ëistega dobiËka poslovnega leta

0

0

0

0

0

0

0

126.521

0

126.521

Oblikovanje statutarnih rezerv

0

0

0

0

2.500

0

0

-2.500

0

0

Oblikovanje drugih rezerv iz dobiËka po sklepu
uprave in nadzornega sveta druæbe

0

0

0

0

0

0

43.000

-43.000

0

0

Prenos Ëistega dobiËka preteklega leta
v preneseni Ëisti dobiËek

0

0

0

0

0

0

0

-90.911

90.911

0

Prenos v druge rezerve iz dobiËka po sklepu
skupπËine

-6

0

6

0

0

0

38.149

0

-38.149

0

IzplaËilo dividend in udeleæb v dobiËku

0

0

0

0

0

0

0

0

-27.040

-27.040

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih
naloæb, razpoloæljivih za prodajo

0

0

0

0

0

3.344

0

0

0

3.344

Vpliv odloæenih davkov in davËni uËinek
prehoda na MSRP
Stanje 31. 12. 2007
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0

0

0

0

0

0

0

0

-733

-733

59.126

-19.489

120.992

14.990

14.184

6.824

356.945

81.021

37.417

672.010
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Izkaz finanËnega izida
v tisoËih EUR
FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Pojasnila

2007

2006

126.521

113.027

Prilagoditve za:

79.603

68.429

− amortizacijo

44.383

36.193

− pozitivne teËajne razlike

-1.859

-1.507

− negativne teËajne razlike

3.905

4.782

− prihodke od naloæbenja

-12.698

-11.637

− odhodke od naloæbenja

4.466

2.978

− odhodke za obresti in ostale finanËne odhodke

3.729

3.119

37.677

34.223

»isti dobiËek poslovnega leta

− davek iz dobiËka

0

278

206.124

181.456

Sprememba stanja poslovnih terjatev

-32.021

-20.087

Sprememba stanja zalog

-27.796

12.701

− ostalo
DobiËek iz poslovanja pred spremembami Ëistih kratkoroËnih sredstev

Sprememba stanja poslovnih dolgov

11.325

3.392

Sprememba stanja rezervacij

15.188

22.110

Sprememba stanja prejetih dotacij dræavnih podpor in sredstev Evropske unije
Sprememba stanja ostalih kratkoroËnih obveznosti
PlaËani davek iz dobiËka
»isti finanËni tok iz poslovanja

464

83

6.446

-4.072

-45.501

-63.170

134.229

132.413

FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU
Prejete obresti
Prejemki iz prodaje kratkoroËnih naloæb
Prejete dividende
Prejeti dobiËki odvisnih druæb
Prejemki od odtujitve nepremiËnin, naprav in opreme
Prodaja odvisne druæbe

756

901

1.263

1.014

216

201

4.400

2.027

907

1.176

56

0

Pridobitev neopredmetenih sredstev

12

-7.291

-6.459

Nakup nepremiËnin, naprav in opreme

11

-86.360

-84.822

Nakup odvisnih druæb in dokapitalizacije

13

-96.857

-6.501

Dana dolgoroËna posojila

14

-3.389

-1.557

1.506

1.646

-163

-141

Prejeta odplaËila danih dolgoroËnih posojil
Izdatki za pridobitev dolgoroËnih finanËnih naloæb
Prejemki od prodaje dolgoroËnih finanËnih naloæb
Izdatki za pridobitev kratkoroËnih finanËnih naloæb in posojil
Prejemki od prodaje kratkoroËnih finanËnih naloæb in vraËil kratkoroËnih posojil
Izdatki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov
Prejemki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov
»isti finanËni tok iz naloæbenja

3

0

-41.121

-32.344

45.518

18.946

-63

-586

2.164

2.403

-178.455

-104.096

FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Izdatki za dane obresti
Izdatki za odplaËila prejetih dolgoroËnih posojil

-3.145

-3.011

-12.913

-17.084

104.000

0

-318.218

-147.084

Prejeta kratkoroËna posojila

299.559

164.029

Izdatki za izplaËila dividend in drugih deleæev v dobiËku

-26.993

-23.468

»isti finanËni tok iz financiranja

42.290

-26.618

»isto poveËanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

-1.936

1.699

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaËetku obdobja

4.498

3.166

Prejeta dolgoroËna posojila
Izdatki za odplaËila kratkoroËnih finanËnih posojil

UËinki sprememb menjalnih teËajev na denarna sredstva in njihove ustreznike
KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

-222

-367

2.340

4.498
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Pojasnila k raËunovodskim izkazom
Krka, d. d., Novo mesto je obvladujoËa druæba skupine Krka s sedeæem na ©marjeπki cesti 6, 8501 Novo mesto,
Slovenija.

1. Podlaga za pripravo raËunovodskih izkazov
Izjava o skladnosti

Uporaba ocen in presoj

RaËunovodski izkazi druæbe so pripravljeni v skladu
z Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja
(v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska
unija in v skladu z doloËili Zakona o gospodarskih
druæbah.

V skladu z MSRP mora poslovodstvo pri pripravi
raËunovodskih izkazov podati presoje, ocene in pred
postavke, ki vplivajo na uporabo raËunovodskih usme
ritev kot tudi na izkazane vrednosti sredstev in obvez
nosti ter prihodkov in odhodkov. Dejanski rezultati
lahko od teh ocen odstopajo.

Uprava je raËunovodske izkaze druæbe odobrila
18. 2. 2008.
Podlage za merjenje
RaËunovodski izkazi so pripravljeni ob upoπtevan
ju izvirne vrednosti, razen pri izvedenih finanËnih
inπtrumentih, finanËnih inπtrumentih po poπteni
vrednosti skozi poslovni izid in pri finanËnih
inπtrumentih, razpoloæljivih za prodajo, kjer je upo
πtevana poπtena vrednost. Metode, uporabljene za
merjenje poπtene vrednosti, so opisane v pojasnilu
πt. 3.
Funkcijska in predstavitvena valuta

Ocene in navedene predpostavke je treba redno pre
gledovati. Popravki raËunovodskih ocen se pripozna
jo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, Ëe vpliva
zgolj na to obdobje in za prihodnja obdobja, na katera
vplivajo popravki.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in od
loËilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v
procesu izvrπevanja raËunovodskih usmeritev in ki
najbolj vplivajo na zneske v raËunovodskih izkazih, so
opisani v naslednjih pojasnilih:
− v pojasnilu 23 — merjenje obvez za doloËene za
sluæke,
− v pojasnilu 23 — rezervacije za toæbe in pogojne
obveznosti,
− v pojasnilu 28 — vrednotenje finanËnih inπtrumen
tov.

RaËunovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej
v funkcijski valuti druæbe Krka. Vse raËunovodske
informacije, predstavljene v evrih, so zaokroæene na
tisoË enot.

2. Pomembne raËunovodske usmeritve
Druæba uporablja iste raËunovodske usmeritve za
vsa obdobja, ki so predstavljena v priloæenih raËuno
vodskih izkazih.

138

Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvi
jo informacij v tekoËem letu. Kadar je bilo potrebno,
smo primerjalne podatke prilagodili, tako da so v skla
du s predstavitvijo informacij v tekoËem letu.
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Tuje valute
Posli v tuji valuti
Posli (transakcije in stanja), izraæeni v tuji valuti, se
preraËunajo v evre (funkcijsko valuto druæbe) po men
jalnem teËaju na dan posla. Denarna sredstva in ob
veznosti, izraæena v tuji valuti na dan bilance stanja,
se preraËunajo v evre po takrat veljavnem menjalnem
teËaju. Nedenarne postavke in obveznosti, katerih iz
virna vrednost je izraæena v tuji valuti, se pretvorijo
v evre po menjalnem teËaju na dan posla. Nedenarne
postavke in obveznosti, izraæene v tuji valuti in vred
notene po poπteni vrednosti, se pretvorijo v evre po
menjalnem teËaju na dan, ko je bila poπtena vrednost
doloËena. TeËajne razlike se pripoznajo v izkazu po
slovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo
pri preraËunu kapitalskih inπtrumentov, razvrπËenih
na razpolago za prodajo, ali za nefinanËno obveznost,
ki je doloËena kot varovanje pred tveganjem, ali za
denarno-tokovna varovanja pred tveganji, ki se pripo
znajo neposredno v kapitalu.
FinanËni inπtrumenti
Osnovni finanËni inπtrumenti
Osnovni finanËni inπtrumenti vkljuËujejo naloæbe
v kapital in dolæniπke vrednostne papirje, poslovne
in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustrez
nike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge
obveznosti.
Osnovni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pripo
znajo po njihovi poπteni vrednosti. Vrednost inπtru
menta, ki ni pripoznana po poπteni vrednosti skozi po
slovni izid, se poveËa πe za stroπke posla, ki neposredno
izhajajo iz nakupa ali izdaje inπtrumenta. Po zaËetnem
pripoznanju se osnovni finanËni inπtrumenti izmerijo
na naËin, ki je opredeljen v nadaljevanju.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo
denar v blagajni in vloge na vpogled. PrekoraËitve na
tekoËem raËunu pri banki, ki jih je mogoËe poravnati
na poziv in so sestavni del vodenja denarnih sredstev
v druæbi, so v izkazu finanËnega izida vkljuËene med
sestavine denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
ObraËunavanje finanËnih prihodkov in odhodkov je
opisano v okviru raËunovodskih usmeritev v poglavju
FinanËni prihodki in odhodki.

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo
Naloæbe druæbe v kapitalske vrednostnice in dolo
Ëene dolæniπke vrednostne papirje so razvrπËene kot
finanËna sredstva, ki so na razpolago za prodajo. Po
zaËetnem pripoznanju so te naloæbe izmerjene po
poπteni vrednosti. Spremembe poπtene vrednosti so
pripoznane neposredno v kapitalu. Ko se pripoznanje
naloæbe odpravi, se s tem povezani dobiËek ali izguba
prenese v poslovni izid. Izgube zaradi oslabitve ter
pozitivne in negativne teËajne razlike pri denarnih
sredstvih na razpolago za prodajo so pripoznane v po
slovnem izidu.
Naloæbe po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
Inπtrument je razvrπËen po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid, Ëe je v posesti za trgovanje ali Ëe je kot
takπen doloËen po zaËetnem pripoznanju. FinanËni
inπtrumenti so doloËeni po poπteni vrednosti sko
zi poslovni izid pod pogojem, da je druæba zmoæna
upravljati te naloæbe kot tudi odloËati o nakupih in
prodajah na podlagi poπtene vrednosti in v skladu s
sprejeto strategijo za podroËje naloæb. Po zaËetnem
pripoznanju se pripadajoËi stroπki posla pripoznajo
v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. FinanËni
inπtrumenti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
so merjeni po poπteni vrednosti, znesek spremembe
poπtene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu.
Terjatve in posojila
Ostali osnovni finanËni inπtrumenti so merjeni po
odplaËni vrednosti z uporabo metode efektivnih obres
ti in zmanjπani za znesek izgub zaradi oslabitve.
Izvedeni finanËni inπtrumenti
Druæba uporablja izvedene finanËne inπtrumente
za varovanje pred izpostavljenostjo valutnim in
obrestnim tveganjem. Vgrajene izvedene finanËne
inπtrumente je treba loËiti od gostiteljske pogodbe in
jih obraËunati kot izvedeni finanËni inπtrument, samo
Ëe gospodarske znaËilnosti in tveganja vgrajenega iz
vedenega finanËnega inπtrumenta niso tesno povezana
z gospodarskimi znaËilnostmi in tveganji gostiteljske
pogodbe, Ëe poseben inπtrument z enakimi doloËbami
kot vgrajeni izvedeni finanËni inπtrument zadoπËa
opredelitvi izvedenega finanËnega inπtrumenta in Ëe
se sestavljeni inπtrument ne izmeri po poπteni vredno
sti skozi poslovni izid.
Izvedeni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pripo
znajo po poπteni vrednosti. S poslom povezani stroπki
se pripoznajo v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem

139

Letno poroËilo 2007 | RaËunovodski izkazi

nastanku. Po zaËetnem pripoznanju se izvedeni fi
nanËni inπtrumenti merijo po poπteni vrednosti, pri
padajoËe spremembe pa se obravnavajo, kot je opisano
v nadaljevanju.

ve in oprema, ki so bili na njihovo poπteno vrednost
prevrednoteni 1. 1. 2004 oziroma na dan prehoda na
MSRP, se izmerijo na osnovi njihove poπtene vredno
sti na ta datum.

Gospodarska varovanja pred tveganji
Z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti, ki ne izpol
njujejo pogojev za posebno raËunovodsko obraËuna
vanje varovanja pred tveganji (hedge accounting),
druæba izvaja gospodarsko varovanje pred tveganji. Te
izvedene finanËne inπtrumente uporablja za varovanje
denarnih sredstev in obveznosti, izraæenih v tuji valu
ti, in za varovanje sredstev, ki so izpostavljena tvega
nju spremembe obrestnih mer. Spremembe poπtene
vrednosti teh izvedenih finanËnih inπtrumentov so v
izkazu poslovnega izida pripoznane kot del finanËnih
prihodkov in odhodkov.

Nabavna vrednost zajema stroπke, ki se neposred
no pripisujejo nabavi sredstev. Nabavna vrednost v
druæbi izdelanega sredstva zajema stroπke materia
la, neposredne stroπke dela in ostale stroπke, ki jih je
mogoËe neposredno pripisati usposobitvi sredstva za
nameravano uporabo, ter (po potrebi) zaËetno oceno
stroπkov razgradnje in odstranitve sredstva ter obno
vitve mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo. Na
bavljeno programsko opremo, ki pomembno prispeva
k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del
opreme.

Naloæbe v odvisne druæbe
DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih
druæb, ki so vkljuËene v konsolidirane raËunovodske
izkaze, se vrednotijo po nabavni vrednosti. Udeleæba
v dobiËku odvisne druæbe je pripoznana v poslovnem
izidu obvladujoËe druæbe, ko le-ta pridobi pravico do
izplaËila udeleæbe. »e je zaradi izgube odvisne druæbe
potrebna oslabitev naloæbe, se znesek izgube zaradi
oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vred
nostjo naloæbe in sedanjo vrednostjo priËakovanih
prihodnjih denarnih tokov.
Osnovni kapital
Odkup lastnih delnic ali deleæev
Ob odkupu lastnih delnic ali deleæev, ki se izkazujejo kot del osnovnega kapitala, se znesek plaËane
ga nadomestila, vkljuËno s stroπki, ki se neposredno
nanaπajo na odkup, pripozna kot sprememba v kapi
talu. Odkupljene delnice ali deleæi se izkazujejo kot
lastne delnice in se odπtejejo od kapitala.
Dividende
Dividende se pripoznajo v raËunovodskih izka
zih druæbe v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep
skupπËine delniËarjev o izplaËilu dividend.
NepremiËnine, naprave in oprema
NepremiËnine, naprave in oprema so izkazane po
svoji nabavni vrednosti oziroma po nabavni vredno
sti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti
in nabrano izgubo zaradi oslabitve (gl. raËunovodsko
usmeritev Oslabitve sredstev). NepremiËnine, napra
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Deli nepremiËnin, naprav in opreme, ki imajo raz
liËne dobe koristnosti, se obraËunavajo kot posame
zna sredstva.
DobiËek ali izguba ob odsvojitvi nepremiËnin, na
prav in opreme se doloËi kot razlika med prihodki iz
odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vredno
stjo ter izkaæe v izkazu poslovnega izida med "dru
gimi poslovnimi prihodki" oziroma med "drugimi po
slovnimi odhodki".
Kasnejπi stroπki
Druæba v knjigovodski vrednosti nepremiËnin, na
prav in opreme ob nastanku pripoznava tudi stroπke
zamenjave posameznega dela tega sredstva, Ëe je ver
jetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, poveza
ne s sredstvom, pritekale v druæbo, in Ëe je nabavno
vrednost mogoËe zanesljivo izmeriti. Pripoznanje
knjigovodske vrednosti zamenjanega dela se odpravi.
Vsi ostali stroπki so v poslovnem izidu ob nastanku
pripoznani kot odhodki, takoj ko do njih pride.
Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega
Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe korist
nosti vsakega posameznega sredstva oziroma njego
vih sestavnih delov. ZemljiπËa in sredstva v pridobiva
nju se ne amortizirajo.

-	
-	
-	
-	
-	

Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
za zgradbe 15 do 60 let,
za naprave in opremo 2 do 20 let,
za pohiπtvo 5 let,
za raËunalniπko opremo 4 do 6 let,
za transportna sredstva 5 do 15 let.
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Neopredmetena sredstva
Raziskovanje in razvijanje
Med neopredmetenimi sredstvi so v zvezi z razvoj
no-raziskovalno dejavnostjo pripoznani le stroπki na
kupa registracijske dokumentacije. Vsi stroπki, pove
zani z lastnim razvojno-raziskovalnim delom v druæbi,
se v poslovnem izidu pripoznajo kot odhodek takoj ob
nastanku.
Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobi
la druæba in katerih dobe koristnosti so omejene, so
izkazana po nabavni vrednosti, zmanjπani za amorti
zacijski popravek vrednosti, in za izgube, nabrane za
radi oslabitve (glej raËunovodsko usmeritev Oslabitve
sredstev).
Poraba za znotraj druæbe ustvarjene blagovne znam
ke in dobro ime se v izkazu poslovnega izida pripozna
kot odhodek takoj ob nastanku.
Kasnejπi stroπki
Kasnejπi izdatki v zvezi z neopredmetenimi dolgo
roËnimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko po
veËujejo prihodnje gospodarski koristi, ki izhajajo
iz sredstva, na katero se izdatki nanaπajo. Vsi ostali
stroπki so v poslovnem izidu pripoznani kot odhodki,
takoj ko do njih pride.
Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega
Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe korist
nosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena,
blagovnih znamk in podatkovne baze kupcev) in se za
Ëne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.
Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
-	 za pripoznane stroπke razvoja (registracijska doku
mentacija) 10 let,
-	 za programsko opremo 2 do 10 let,
-	 za ostala neopredmetena sredstva 10 let.
Zaloge
Zaloge surovin in materiala ter pomoænega in em
balaænega materiala so ovrednotene po nabavnih ce
nah z vsemi odvisnimi stroπki nabave. Pri izkazova
nju zalog materiala druæba uporablja drseËo nabavno
ceno. Zaloge nedokonËane proizvodnje, polizdelkov in
konËnih izdelkov se vrednotijo po standardnih cenah,
ki poleg neposrednih stroπkov materiala vkljuËujejo

tudi proizvajalne stroπke ob normalni uporabi pro
izvajalnih sredstev, in sicer: neposredne stroπke dela,
neposreden stroπek amortizacije, neposredne stroπke
storitev, energetskih virov, vzdræevanja, kakovosti.
Pri izkazovanju zalog nedokonËane proizvodnje, pol
izdelkov in konËnih izdelkov druæba uporablja stan
dardne cene. KoliËinske enote trgovskega blaga so
ovrednotene po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna
cena, uvozne dajatve in neposredni stroπki nabave in
je zmanjπana za morebitne popuste. Pri izkazovanju
zalog trgovskega blaga druæba uporablja drseËe na
bavne cene.
V bilanci stanja se zaloge vrednotijo po izvirni vred
nosti ali Ëisti iztræljivi vrednosti, in sicer po manjπi
izmed njiju.
Oslabitve sredstev
FinanËna sredstva
Druæba na datum poroËanja oceni vrednost finanËne
ga sredstva, da presodi, ali obstaja kakπno objektivno
znamenje oslabitve sredstva. FinanËno sredstvo se
πteje za oslabljeno, Ëe obstajajo objektivni dokazi, iz
katerih je razvidno, da je zaradi enega ali veË dogod
kov priπlo do zmanjπanja priËakovanih prihodnjih de
narnih tokov iz naslova tega sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sred
stvom, izkazanim po odplaËni vrednosti, se izraËuna
kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in
priËakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, raz
obrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba
zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sredstvom, na
menjenim za prodajo, se izraËuna glede na njegovo
trenutno poπteno vrednost.
Pri pomembnih finanËnih sredstvih se ocena osla
bitve izvede posamiËno. Ocena oslabitve preostalih fi
nanËnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove
skupne znaËilnosti pri izpostavljenosti tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve druæba izkaæe v poslov
nem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo v zvezi
s finanËnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo,
pripoznano neposredno v kapitalu, se prenese na po
slovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je odpravo iz
gube zaradi oslabitve mogoËe nepristransko povezati
z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri
finanËnih sredstvih, izkazanih po odplaËni vrednosti,
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in finanËnih sredstvih, namenjenih za prodajo, ki so
dolgovni inπtrumenti, se odprava izgube zaradi oslabit
ve izkaæe v poslovnem izidu. Odpravo finanËnih sred
stev, namenjenih za prodajo, ki so lastniπki vrednostni
papirji, druæba izkazuje neposredno v kapitalu.
NefinanËna sredstva
Druæba ob vsakem datumu poroËanja preveri knji
govodsko vrednost nefinanËnih sredstev druæbe (ra
zen zalog in odloæenih terjatev za davke) z namenom,
da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. »e takπni
znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sred
stva.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoËe enote se
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vred
nost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabi
tev se izkaæe v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se
pri denar ustvarjajoËi enoti pripozna zaradi oslabitve,
se razporedi tako, da se najprej zmanjπa knjigovod
ska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar
ustvarjajoËo enoto, nato pa na druga sredstva enote
(skupine enot), in to sorazmerno s knjigovodsko vred
nostjo vsakega sredstva v enoti.

DolgoroËni zasluæki zaposlenih
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Druæba je v skladu z zakonskimi predpisi zavezana
k izplaËilu jubilejnih nagrad zaposlenim in odpravnin
ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoroËne
rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstaja
jo.
Rezervacije so oblikovane v viπini ocenjenih prihod
njih izplaËil za odpravnine in jubilejne nagrade, dis
kontirane na dan bilance stanja, za zaposlene v tistih
dræavah, kjer obstaja zakonska obveza za izplaËilo od
pravnin in jubilejnih nagrad. V izraËunu so upoπtevani
stroπki odpravnin ob upokojitvi in stroπek vseh priËa
kovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana letna
diskontna obrestna mera znaπa 5,85 % in predstavlja
donos 10-letnih podjetniπkih obveznic z visoko bonite
to v evroobmoËju. Pri izraËunu je uporabljena metoda
projicirane enote. Aktuarski dobiËki oziroma aktuar
ske izgube tekoËega poslovnega leta se ob ugotovitvi
v celoti pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Rezervacije

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvar
jajoËe enote je njena vrednost pri uporabi ali poπtena
vrednost, zmanjπana za stroπke prodaje, in sicer tista,
ki je viπja. Pri doloËanju vrednosti sredstva pri upora
bi se priËakovani prihodnji denarni tokovi diskontira
jo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne
mere pred obdavËitvijo, ki odraæa sprotne træne ocene
Ëasovne vrednosti denarja in tveganja, ki so znaËilna
za sredstvo. Za namene preizkusa oslabitve se sred
stva zdruæijo v najmanjπe denar ustvarjajoËe enote, ki
so najmanjπe skupine sredstev, ki ustvarjajo finanËne
pritoke, v veliki meri neodvisne od finanËnih pritokov
iz drugih sredstev ali skupin sredstev.
Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odprav
lja. V zvezi z drugimi sredstvi pa druæba izgube zaradi
oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilance stanja
ovrednoti in tako ugotovi, ali je priπlo do zmanjπanja
izgube ali ta celo ne obstaja veË. Izguba zaradi osla
bitve se odpravi, Ëe je priπlo do spremembe ocen, na
podlagi katerih druæba doloËi nadomestljivo vrednost
sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi
do viπine, do katere poveËana knjigovodska vrednost
sredstva ne preseæe knjigovodske vrednosti, ki bi bila
ugotovljena po odπtetju amortizacijskega odpisa, Ëe
pri sredstvu v prejπnjih letih ne bi bila pripoznana iz
guba zaradi oslabitve.
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Rezervacije se pripoznajo, Ëe ima druæba zaradi pre
teklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je
mogoËe zanesljivo oceniti, in Ëe je verjetno, da bo pri
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omo
goËajo gospodarske koristi. Druæba rezervacije doloËi
z diskontiranjem priËakovanih prihodnjih denarnih
tokov po meri pred obdavËitvijo, ki odraæa obstojeËe
ocene Ëasovne vrednosti denarja in po potrebi tvega
nja, ki so znaËilna za obveznost.
Rezervacije za toæbe
Druæba izkazuje rezervacije za toæbe, ki potekajo in
so povezane z domnevnimi krπitvami patentov. Vsako
leto preveri upraviËenost oblikovanih rezervacij gle
de na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne
reπitve spora. Viπina rezervacij se doloËi glede na zna
no viπino πkodnega zahtevka ali glede na priËakovano
moæno viπino, Ëe dejanski zahtevek πe ni znan.
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Prihodki od prodaje izdelkov in opravljenih storitev
Prihodki od prodaje izdelkov se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida v trenutku, ko je kupec prevzel vsa
pomembna tveganja in koristi, povezane z lastniπtvom
izdelkov. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokonËa
nosti posla na datum bilance stanja.
Prenos tveganj in koristi je odvisen od doloËil posa
mezne kupoprodajne pogodbe, praviloma pa do prenosa pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz
skladiπËa druæbe.
Prihodki se ne pripoznajo, Ëe se pojavi negotovost
glede poplaËljivosti nadomestila, z njim povezanih
stroπkov ali moænosti vraËila izdelkov ali pa glede na
nadaljnje odloËanje o prodanih izdelkih. Prihodki iz
prodaje izdelkov in opravljanja storitev se merijo na
podlagi prodajnih cen, navedenih v raËunih ali drugih
listinah, zmanjπanih za vraËila in popuste, odobrene
ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejπega plaËi
la.
Dræavne podpore
Dræavne podpore se v zaËetku pripoznajo kot odlo
æeni prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da
bo druæba podpore prejela in da bo izpolnila pogo
je v zvezi z njimi. Dræavne podpore, prejete za kritje
stroπkov, se pripoznavajo dosledno kot prihodki v ob
dobjih, v katerih nastajajo zadevni stroπki, ki naj bi jih
le-te nadomestile. S sredstvi povezane dræavne podpo
re se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo dosledno
med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti
posameznega sredstva.
FinanËni prihodki in finanËni odhodki
FinanËni prihodki obsegajo obresti od naloæb, pri
hodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo
razpoloæljivih finanËnih sredstev, spremembe poπtene
vrednosti finanËnih sredstev po poπteni vrednosti sko
zi poslovni izid, pozitivne teËajne razlike in dobiËke od
inπtrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pri
poznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki od obresti
se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo efek
tivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena
delniËarjeva pravica do plaËila, kar je pri podjetjih, ki
kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do te
koËe dividende preneha biti povezana z delnico.

FinanËni odhodki obsegajo stroπke izposojanja, ne
gativne teËajne razlike, spremembe poπtene vrednosti
finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi poslov
ni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finanËnih
sredstev in izgube od inπtrumentov za varovanje pred
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Stroπki izposojanja se v izkazu poslovnega izida pri
poznajo po metodi efektivnih obresti.
Davek od dobiËka
Davek od dobiËka oziroma izgube poslovnega leta
vkljuËuje odmerjeni in odloæeni davek. Davek od do
biËka se izkaæe v izkazu poslovnega izida, razen v
delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposre
dno v kapitalu.
Odmerjeni davek se obraËuna od obdavËljivega do
biËka za poslovno leto po davËnih stopnjah, ki veljajo
na datum bilance stanja, in od morebitne prilagoditve
davËnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovni
mi leti.
Pri izkazovanju odloæenega davka se uporablja
metoda obveznosti po bilanci stanja, pri Ëemer se
upoπtevajo zaËasne razlike med knjigovodsko vredno
stjo sredstev in obveznosti za potrebe finanËnega po
roËanja in vrednostmi za potrebe davËnega poroËanja.
Pri tem so izvzete naslednje zaËasne razlike: zaËetno
pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne
gre za poslovne zdruæitve in ki ne vpliva niti na raËu
novodski niti na obdavËljivi dobiËek, in razlike v zvezi
z naloæbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana
podjetja v tisti viπini, za katero obstaja verjetnost, da
ne bo popravljena v predvidljivi prihodnosti. Prav tako
se odloæeni davek ne izkaæe, ko gre za obdavËljive za
Ëasne razlike ob zaËetnem pripoznanju dobrega ime
na. Znesek odloæenega davka temelji na priËakovanem
naËinu povraËila oziroma poravnave knjigovodske
vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davËnih
stopenj, veljavnih na datum bilance stanja.
Odloæena terjatev za davek se pripozna v viπini ver
jetnega razpoloæljivega prihodnjega obdavËljivega
dobiËka, v breme katerega bo v prihodnje mogoËe upo
rabiti odloæeno terjatev. Odloæene terjatve za davek se
zmanjπajo za znesek, za katerega ni veË verjetno, da
bo zanj mogoËe uveljaviti davËno olajπavo, povezano
s sredstvom.

143

Letno poroËilo 2007 | RaËunovodski izkazi

»isti dobiËek na delnico
Druæba izkazuje osnovno dobiËkonosnost delnice,
ki jo izraËuna tako, da dobiËek oziroma izgubo, ki
pripada navadnim delniËarjem, deli s tehtanim pov
preËnim πtevilom navadnih delnic v poslovnem letu.
Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico je enak osnovne
mu dobiËku, ker vse delnice druæbe pripadajo istemu
razredu navadnih imenskih kosovnih delnic.
PoroËanje po odsekih
Odsek je prepoznavni sestavni del druæbe, ki se
ukvarja z doloËenimi izdelki ali storitvami (podroËni odsek) ali z izdelki in storitvami v posebnem, geo
grafsko definiranem gospodarskem okolju (obmoËni
odsek) ter se med seboj razlikujejo po tveganjih in
donosih. Informacije po odsekih so izkazane po ob
moËnih in podroËnih odsekih druæbe. PoroËanje druæ
be po odsekih temelji na obmoËnih odsekih, ki jih pod
pirata tudi naËin vodenja v okviru druæbe in sistem
notranjega poroËanja.
Cene prenosov med odseki so doloËene na Ëisti po
slovni podlagi.
ObmoËni odseki druæbe so Evropska unija, Jugo
vzhodna Evropa in Vzhodna Evropa. Med podroËnimi
odseki ima odsek izdelkov za humano uporabo tako
po vrednosti prodaje kot tudi po vrednosti uporablje
nih sredstev veË kot 90-odstotni deleæ v druæbi.
Poslovni izidi, sredstva in obveznosti po obmoËnih
odsekih vsebujejo tiste postavke, ki jih je mogoËe pri
pisati neposredno odseku, in tiste, ki jih je mogoËe
utemeljeno razporediti na odsek. Nerazporejene po
stavke vkljuËujejo predvsem finanËne naloæbe in z nji
mi povezane prihodke, dana in prejeta posojila ter z
njimi povezane odhodke, skupna sredstva in odhodke
centrale, obveznosti iz rezervacij za toæbe ter terjatve
in obveznosti za davek iz dobiËka.
Naloæbe odseka v dolgoroËna sredstva obsegajo ce
lotne stroπke, nastale v tekoËem poslovnem letu iz
naslova pridobitve nepremiËnin, naprav in opreme ter
neopredmetenih sredstev, brez dobrega imena.

Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili
v veljavo
V nadaljevanju navajamo nove standarde, dopolni
tve standardov in pojasnila k standardom, ki za leto, ki
se je konËalo 31. 12. 2007, πe niso veljala in jih druæba
pri pripravi raËunovodskih izkazov ni upoπtevala:
MSRP 8 Poslovni odseki
V poroËanje po odsekih uvaja t. i. poslovodni pristop,
ki ga bo druæba morala upoπtevati pri pripravi raËu
novodskih izkazov za poslovno leto 2009. Informacije
o odsekih druæba trenutno prikazuje po obmoËnih in
podroËnih odsekih (gl. pojasnilo πt. 5).
MRS 23 Stroπki izposojanja
Prenovljeni MRS 23 ne daje veË moænosti pripozna
vanja stroπkov izposojanja kot odhodkov in zahteva,
da podjetje stroπke izposojanja, ki jih je mogoËe pri
pisati neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji
sredstva v pripravi, usredstvi kot del nabavne vredno
sti zadevnega sredstva. Druæba ga bo morala zaËeti
uporabljati pri pripravi raËunovodskih izkazov za
poslovno leto 2009, kar bo predstavljalo spremembo
v raËunovodskih usmeritvah druæbe. V skladu s preho
dnimi doloËbami bo druæba prenovljeni MRS 23 upora
bila pri tistih sredstvih, pri katerih se bo usredstvenje
stroπkov izposojanja zaËelo na dan, ko bo sprememba
stopila v veljavo, ali pozneje.
OPMSRP 11, MSRP 2 Transakcije z delnicami druæbe
in z lastnimi delnicami
DoloËa, da se plaËila z delnicami, pri katerih podjet
je prejme blago ali storitve kot plaËilo za lastne ka
pitalske inπtrumente, obraËuna kot poravnava s ka
pitalom, ne glede na to, kako so bili lastni kapitalski
inπtrumenti pridobljeni. OPMSRP 11 bo druæba morala
upoπtevati pri pripravi raËunovodskih izkazov za po
slovno leto 2008, pri Ëemer ga bo morala uporabiti za
nazaj. Na raËunovodske izkaze druæbe ne bo vplival.
OPMSRP 12 Dogovori o storitvenih koncesijah
Daje navodila glede doloËenih vpraπanj pri izkazo
vanju in vrednotenju v zvezi s koncesijami za javne
storitve. Druæba ga bo morala upoπtevati pri pripravi
izkazov za poslovno leto 2008, vendar ne priËakuje
mo, da bo vplival na njene raËunovodske izkaze.
OPMSRP 13 Programi zvestobe kupcev
Nanaπa se na raËunovodstvo podjetij, ki izvajajo
programe zvestobe kupcev ali pa so v njih drugaËe
udeleæena. Nanaπa se na tiste programe zvestobe, v
katerih kupci pridobijo pravico do nagrade, kot je na
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primer brezplaËno ali cenovno ugodnejπe blago ali sto
ritve. Druæba ga bo morala upoπtevati pri pripravi iz
kazov za poslovno leto 2009, ne bo pa vplival na njene
raËunovodske izkaze.
OPMSRP 14, MRS 19 Omejitve v zvezi s sredstvi doloËenih zasluækov, minimalne stopnje kapitaliziranosti in
njihove medsebojne povezanosti
Pojasnjuje, kdaj se πteje, da so vraËila ali zmanjπanja
prihodnjih prispevkov v zvezi s sredstvi doloËenih

zasluækov na voljo, ter daje navodila glede vpliva zah
teve po minimalni stopnji kapitaliziranosti (MFR) na
takπna sredstva. Pojasnjuje tudi, kdaj lahko MFR pri
vede do obveznosti. Druæba ga bo morala upoπtevati
pri pripravi izkazov za poslovno leto 2008, vendar ne
priËakujemo, da bo vplival na raËunovodske izkaze
druæbe.

3. DoloËanje poπtene vrednosti
Glede na raËunovodske usmeritve druæbe in zahte
vana razkritja je treba v πtevilnih primerih doloËiti
poπteno vrednost tako finanËnih kot tudi nefinanËnih
sredstev in obveznosti. Poπtene vrednosti posameznih
skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poroËa
nja je druæba doloËila po metodah, ki so opisane v na
daljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi
s predpostavkami za doloËitev poπtenih vrednosti, so
ta navedena v razËlenitvah k posameznim postavkam
sredstev oziroma obveznosti druæbe.
Naloæbe v lastniπke in dolæniπke vrednostne papirje
Poπtena vrednost finanËnih sredstev po poπteni
vrednosti skozi poslovni izid, finanËnih naloæb v po
sesti do zapadlosti v plaËilo in za prodajo razpoloælji
vih finanËnih sredstev se za vrednostne papirje tujih
izdajateljev doloËa glede na zakljuËno ceno (close pri
ce), za slovenske naloæbe pa po enotnem teËaju na dan
poroËanja. Poπtena vrednost finanËnih naloæb v po
sesti do zapadlosti v plaËilo se doloËa samo za potrebe
poroËanja.
Poslovne in druge terjatve
Poπtena vrednost poslovnih in drugih terjatev se
izraËuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih
tokov, razobrestenih po træni obrestni meri na datum
poroËanja.

Izvedeni inπtrumenti
Poπtena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi
ponujeni træni ceni na datum poroËanja, Ëe je ta na
voljo. »e ta ni na voljo, se poπtena vrednost doloËi kot
razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla
in trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob
upoπtevanju preostale dospelosti posla z obrestno
mero brez tveganja (na podlagi dræavnih obveznic).
Poπtena vrednost obrestne zamenjave je enaka træni
ceni na dan bilance stanja.
Osnovne finanËne obveznosti
Poπtena vrednost se za potrebe poroËanja izraËuna
na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplaËil glav
nice in obresti, diskontiranih po træni obrestni meri
na datum poroËanja.
Izkaz finanËnega izida
Izkaz finanËnega izida je pripravljen po posredni
metodi na podlagi postavk v bilanci stanja dne 31. 12.
2007 in 31. 12. 2006, izkaza poslovnega izida za leto, ki
se je konËalo 31. 12. 2007, in dodatnih podatkov, ki so
potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov.

4. Obvladovanje finanËnega tveganja
Hitra rast poslovanja in πiroka mednarodna pri
sotnost druæbe Krka pomeni tudi izpostavljenost
razliËnim vrstam tveganj. V druæbi Krka zato vsa ob
vladljiva tveganja upravljamo z ustreznimi mehaniz
mi, za njihovo obvladovanje pa so zadolæene razliËne
organizacijske enote.

Poslovna tveganja obvladujemo decentralizirano, fi
nanËna tveganja pa spremlja FinanËni sektor druæbe,
ki jih centralizirano obvladuje. Vodstvo druæbe odobri
ustrezne ukrepe in mehanizme za obvladovanje tve
ganj, prav tako pa je seznanjeno tudi z uËinkovitostjo
sprejetih ukrepov.
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Vsa tveganja sistematiËno spremljamo, pri finanË
nih tveganjih pa uporabljamo tudi ustrezne kvantita
tivne metode za prouËevanje izpostavljenosti in veli
kosti potencialne πkode. Zaradi velike pozornosti, ki
jo druæba namenja obvladovanju tveganj, smo v letu
2007 uËinkovito upravljali z navedenimi tveganji in
zmanjπali njihov negativni vpliv na poslovanje.
V nadaljevanju navajamo kratek povzetek politike
upravljanja s finanËnimi tveganji, kar je podrobneje
razloæeno v poslovnem delu letnega poroËila.
Kreditno tveganje
Izpostavljenost druæbe Krka kreditnemu tveganju
je odvisna od posameznih kupcev in od gospodarskih
razmer v posameznih dræavah. Druæba dosega prihod
ke od prodaje na petih, po prodajnem deleæu dokaj
uravnoteæenih regijah, tako da koncentracija kredit
nega tveganja z geografskega vidika ni izrazita. Za
radi velikega πtevila razliËnih kupcev se tveganje ne
koncentrira na posameznem poslovnem partnerju.
Kreditno kontrolo za druæbo Krka centralizirano iz
vaja Sluæba za upravljanje s tveganji. Za kupce obvla
dujoËe druæbe in odvisnih druæb so uveljavljeni enotni
postopki in pravila. Pri novih kupcih pa najprej opravi
analizo njihove kreditne sposobnosti, preden jim po
nudi standardne pogoje dobave in plaËil.
UËinki kreditne kontrole so pozitivni in se kaæejo
v zmanjπevanju skupne vsote zapadlih terjatev, iz
boljπevanju starostne strukture zapadlih in celotnih
terjatev ter ugodnejπem razmerju med povpreËnim
stanjem terjatev do kupcev in vrednostjo prodaje.
Ocenjujemo, da je kreditno tveganje dobro obvla
dovano. V letu 2007 nismo zabeleæili vrednostno po
membnejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kupcev.
Likvidnostno tveganje
Pri obvladovanju likvidnostnega tveganja prouËuje
mo, ali je druæba zmoæna poravnavati tekoËe poslov
ne obveznosti in ali je z ustvarjenim denarnim tokom
zmoæna poravnavati obveznosti iz financiranja.
Potrebo po likvidnih sredstvih ugotavljamo s te
denskim, meseËnim in veËmeseËnim naËrtovanjem
denarnih tokov, pri Ëemer morebitne primanjkljaje v
denarnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pokriti iz tekoËe
ga poslovanja, zagotavljamo z vnaprej dogovorjenimi
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kreditnimi linijami pri bankah, medtem ko morebi
tne preseæke denarnih sredstev vlagamo v likvidne
kratkoroËne finanËne naloæbe. V letu 2007 smo za
izboljπanje kratkoroËne in dolgoroËne likvidnosti
optimizirali spremljanje stanja denarnih sredstev v
druæbi in dodelali sistem naËrtovanja likvidnosti.
Kazalniki tekoËe likvidnosti (kratkoroËni, hitri in
pospeπeni koeficient), skupaj s kazalniki, ki prikazu
jejo upravljanje s kratkoroËnimi sredstvi in obveznost
mi, so primerljivi s kazalniki ostalih podjetij iz pano
ge. Zmanjπuje se deleæ obratnega kapitala v prihodkih
od prodaje druæbe Krka, kar kaæe na uspeπnejπe upra
vljanje s terjatvami in obveznostmi.
Poleg vidika poravnavanja tekoËih obveznosti ugo
tavljamo tudi, ali je druæba z ustvarjenim denarnim
tokom sposobna poravnavati obveznosti iz najetih
posojil in ostale obveznosti iz financiranja. Vrednost
kazalnikov prikazuje zelo majhno likvidnostno tvega
nje druæbe.
Valutno tveganje
Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je
druæba Krka izpostavljena tveganju sprememb de
viznih teËajev. KljuËno teËajno tveganje za druæbo
je spremenljivost teËaja ameriπkega dolarja, kot po
membnejπe pa smo identificirali tudi valute, ki so defi
nirane z lokacijo naπih kljuËnih druæb v tujini. Mednje
uvrπËamo poljski zlot, ruski rubelj, hrvaπko kuno in
makedonski denar.
V letu 2007 smo aktivno upravljali tveganje spre
memb vrednosti ameriπkega dolarja, tveganja spre
membe vrednosti preostalih valut pa nismo varovali.
Del naËrtovane odprte pozicije v ameriπkih dolar
jih za posamezna obdobja smo v skladu s politiko
upravljanja teËajnega tveganja zavarovali z uporabo
izvedenih finanËnih inπtrumentov, del pa je ostal ne
zavarovan. Za zavarovanje smo uporabili enostavne
izvedene finanËne inπtrumente, kot so navadne ter
minske pogodbe in valutne opcije.
Druæba Krka je v letu 2007 zaradi padca vrednosti
ameriπkega dolarja ustvarila negativne teËajne razli
ke iz naslova plaËil in iz naslova prevrednotenja dolar
skih sredstev. Z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti
smo ustvarili pozitivne finanËne uËinke, vendar pre
majhne, da bi lahko v celoti nevtralizirali negativne
teËajne razlike.
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Tveganje spremembe obrestne mere
Konec leta 2007 je imela druæba za vsa dolgoroËna
posojila, vezana na 6-meseËni LIBOR za ameriπki do
lar, v celoti zavarovano tveganje spremembe obrestne
mere.
Za dve novi dolgoroËni posojili, vezani na 6-meseËni
EURIBOR, pa tveganja spremembe obrestne mere
do konca leta 2007 nismo zavarovali, saj se trend
zviπevanja kljuËne obrestne mere evropske centralne
banke zaustavlja. Konec leta 2007 imamo tako zavaro
vano samo petino glavnice dolgoroËnih posojil, veza
nih na 6-meseËni EURIBOR.

Druæba si prizadeva za ohranjanje ravnoteæja med veË
jimi donosi, ki bi jih omogoËili z veËjo zadolæenostjo,
ter prednostmi in varnostjo moËne kapitalske struk
ture.
Druæba Krka sledi politiki zmernega poveËevanja
viπine dividend, ki jih izplaËuje enkrat na leto. Predlog
viπine dividende oblikujeta uprava in nadzorni svet
druæbe. Dividende se izplaËajo iz bilanËnega dobiËka,
ki se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi v Sloveni
ji, sklep o njegovi uporabi pa sprejme skupπËina del
niËarjev.

Upravljanje s kapitalom

Druæba Krka ima v skladu s sklepom skupπËine del
niËarjev oblikovan sklad lastnih delnic do viπine 5 %
osnovnega kapitala. Na dan 31. 12. 2007 je bilo lastnih
delnic 1.626.620, kar je 4,6 % osnovnega kapitala.

Uprava se je odloËila za ohranjanje velikega kapi
talskega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje vseh
deleænikov in nadaljnji razvoj druæbe Krka. Kot enega
od strateπkih kazalnikov je druæba opredelila donos
nost kapitala kot razmerje med doseæenim Ëistim do
biËkom in povpreËno vrednostjo lastniπkega kapitala.

Druæba nima posebnih ciljev glede deleæa lastniπtva
zaposlenih in nima nobenega programa delniπkih
opcij. V letu 2007 v druæbi ni priπlo do spremembe v
naËinu upravljanja s kapitalom. Druæba tudi ni pred
met kapitalskih zahtev, ki bi jih doloËili regulatorni
organi.
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5. ObmoËni in podroËni odseki
Druæba poroËa po obmoËnih in podroËnih odsekih.
Kot primarne je opredelila obmoËne odseke. Prihodki
obmoËnih odsekov so prikazani glede na geografsko
lokacijo kupcev.

Prihodki, stroπki, sredstva in obveznosti, ki jih ni
mogoËe neposredno pripisati odsekom ali jih ni moæno
zanesljivo razdeliti na odseke glede na doloËene krite
rije, so prikazani v okviru postavke "nerazporejeno".

ObmoËni odseki
Evropska unija

Jugovzhodna
Evropa

Vzhodna Evropa

Ostalo

Nerazporejeno

Skupaj

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

Prihodki od prodaje

416.849

334.461

73.423

60.501

174.172

177.370

22.285

13.770

0

0

686.729

586.102

Rezultat odseka

134.932

105.887

27.406

19.897

17.611

37.185

791

3.007

v tisoËih EUR

Drugi poslovni prihodki
Nerazporejeni stroπki

0

0

180.740

165.976

1.328

2.000

1.328

2.000

-13.985

-21.011

DobiËek iz poslovanja
Neto finanËni prihodki/
odhodki
Davek iz dobiËka

557.363

483.168

57.523

50.988

115.260

98.292

11.234

6.455

-21.011
146.965

-3.885

285

-3.885

285

-37.677

-34.223

-37.677

-34.223

126.521

113.027

315.878

215.383

1.057.258

854.286

»isti dobiËek
poslovnega leta
Skupaj sredstva

-13.985
168.083

14.851

12.783

2.616

2.312

6.205

6.779

794

526

0

0

24.466

22.400

233.847

162.276

41.190

29.354

97.709

86.057

12.502

6.681

0

0

385.248

284.368

Investicije

94.678

88.756

0

0

0

63

0

0

0

0

94.678

88.819

Amortizacija
nepremiËnin, naprav in
opreme

20.814

18.018

2.107

1.865

4.184

3.506

401

227

12.119

8.251

39.625

31.867

2.888

2.468

509

447

1.207

1.309

154

102

0

0

4.758

4.326

55

60

55

60

Neopredmetena sredstva
Skupaj obveznosti

Amortizacija
neopredmetenih
sredstev
Slabitve nepremiËnin,
naprav in opreme,
neopredmetenih
sredstev ter ostalih
dolgoroËnih sredstev

PodroËni odseki
Izdelki za humano uporabo
v tisoËih EUR

Prodaja
Investicije
Sredstva
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Ostalo

Skupaj

2007

2006

2007

2006

2007

2006

661.295

563.221

25.434

22.881

686.729

586.102

94.028

88.229

650

590

94.678

88.819

1.021.312

826.949

35.946

27.337

1.057.258

854.286
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6. Drugi poslovni prihodki
v tisoËih EUR

Odprava dolgoroËnih rezervacij ter dræavnih podpor in prejetih
sredstev EU
Odprava popravkov vrednosti terjatev
DobiËek pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme
Ostali poslovni prihodki
Skupaj drugi poslovni prihodki

Med odpravljenimi dolgoroËnimi rezervacijami ter
dræavnimi podporami in prejetimi sredstvi Evropske
unije je bilo najveË, in sicer za 170 tisoË EUR, odpra
vljenih dolgoroËnih rezervacij za ekoloπko sanacijo.

2007

2006

238

224

0

57

483

581

607

1.138

1.328

2.000

Med ostalimi poslovnimi prihodki je bilo najveË, in si
cer za 242 tisoË EUR, prejetih odπkodnin, za 108 tisoË
EUR pa je bilo prihodkov iz naslova izterjanih terjatev
iz preteklih let.

7. Stroπki dela
v tisoËih EUR

Bruto plaËe in nadomestila
Prispevki socialnih zavarovanj in davek na izplaËane plaËe
Ostali stroπki dela
Odpravnine in jubilejne nagrade
Skupaj stroπki dela

Ostali stroπki dela vkljuËujejo predvsem regres za
letni dopust in stroπke prevoza na delo.

2007

2006

111.852

99.547

22.244

21.763

5.978

5.329

3.231

3.620

143.305

130.259

ki, ki jih plaËata tako delodajalec kot delojemalec)
22.090 tisoË EUR. Prispevek za dodatno pokojninsko
zavarovanje je znaπal 3.233 tisoË EUR.

V letu 2007 je znaπal prispevek za obvezno pokojnin
sko in invalidsko zavarovanje (vkljuËeni so prispev

8. Drugi poslovni odhodki
2007

2006

Dotacije, pomoËi

2.363

2.078

Izdatki za varstvo okolja

1.625

1.319

Ostale dajatve

2.923

1.438

Izgube pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme

1.358

919

Odpisi in popravki vrednosti zalog

5.049

3.835

v tisoËih EUR

Slabitve in odpisi terjatev
Ostali poslovni odhodki
Skupaj drugi poslovni odhodki

589

660

2.185

1.722

16.092

11.971

Drugi poslovni odhodki so v izkazu poslovnega izida vkljuËeni v stroπke sploπnih dejavnosti.

149

Letno poroËilo 2007 | RaËunovodski izkazi

9. FinanËni prihodki in odhodki
2007

2006

4.569

4.318

897

900

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid

1.793

1.656

DobiËki od prodaje vrednostnih papirjev

2.064

1.082

Prihodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov

2.421

4.595

− prilivi

2.164

2.404

− sprememba poπtene vrednosti

257

2.191

Prihodki iz dividend in drugih deleæev v dobiËku

216

2.228

4.400

0

v tisoËih EUR

TeËajne razlike
Prihodki od obresti

DobiËki podjetij v skupini
Skupaj finanËni prihodki

16.360

14.779

TeËajne razlike

-13.802

-10.004

Odhodki za obresti

-3.651

-3.039

Spremembe poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid

-1.613

-550

-302

-753

-63

-586

− sprememba poπtene vrednosti

-239

-167

Ostali odhodki

-877

-148

-20.245

-14.494

-3.885

285

v tisoËih EUR

2007

2006

Davek

39.479

40.747

Odloæeni davek

-1.802

-6.524

Odhodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov
− odlivi

Skupaj finanËni odhodki
Neto finanËni izid

10. Davek iz dobiËka

Skupaj davek iz dobiËka

37.677

34.223

DobiËek pred obdavËitvijo

164.198

147.250

37.765

36.813

Davek, obraËunan po 23-odstotni (za leto 2006 25-odstotni)
davËni stopnji

4.679

3.322

DavËne olajπave

-3.694

-5.462

Prihodki, ki zmanjπujejo davËno osnovo

-1.073

-773

0

323

37.677

34.223

DavËno nepriznani odhodki

Ostale postavke
Skupaj davek iz dobiËka

NajveËji deleæ davËnih olajπav predstavljajo vlaga
nja v raziskave in razvoj (v vrednosti 2.068 tisoË EUR)
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donacije, del plaË zaposlenih invalidov ipd.).
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11. NepremiËnine, naprave in oprema
31. 12. 2007

v tisoËih EUR

31. 12. 2006

13.662

13.153

Zgradbe

172.362

168.783

Oprema

165.489

141.431

67.447

49.116

ZemljiπËa

NepremiËnine, naprave in oprema v pridobivanju
Predujmi za nepremiËnine, naprave in opremo
Skupaj nepremiËnine, naprave in oprema

NajveËja naloæba druæbe v letu 2007, vredna
18.431 tisoË EUR, je bila tretja faza projekta Notol, v
kateri bomo pakirnico poveËali v obsegu, ki bo omo
goËal vgradnjo novih linij. Projekt bo predvidoma
konËan v letu 2008. Naloæba v gradnjo novih tehtal

3.931

4.959

422.891

377.442

nic in priroËnih skladiπË ter rekonstrukcijo skladiπËa
surovin je bila vredna 8.999 tisoË EUR, za novi del
obrata za proizvodnjo injekcij pa je bilo namenjenih
6.390 tisoË EUR.

Tabela gibanja nepremiËnin, naprav in opreme (NNO) v letu 2007
v tisoËih EUR

Nabavna vrednost 1. 1. 2007
Nabava
Aktiviranje − prenosi s sredstev v pridobivanju
Odtujitve, manki, viπki in ostalo

ZemljiπËa

Zgradbe

NNO
Oprema v pridobivanju

13.153

284.747

359.867

Predujmi

Skupaj

49.116

4.959

711.842

0

0

0

87.388

-1.028

86.360

668

17.397

50.845

-69.057

0

-147

-159

-1.565

-9.037

0

0

-10.761

13.662

300.579

401.675

67.447

3.931

787.294

Popravek vrednosti 1. 1. 2007

0

-115.964

-218.436

0

0

-334.400

Amortizacija

0

-13.449

-26.176

0

0

-39.625

Odtujitve, manki, viπki in ostalo

0

1.196

8.426

0

0

9.622

Popravek vrednosti 31. 12. 2007

0

-128.217

-236.186

0

0

-364.403

Neodpisana vrednost 1. 1. 2007

13.153

168.783

141.431

49.116

4.959

377.442

Neodpisana vrednost 31. 12. 2007

13.662

172.362

165.489

67.447

3.931

422.891

Nabavna vrednost 31. 12. 2007
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Tabela gibanja nepremiËnin, naprav in opreme (NNO) v letu 2006
v tisoËih EUR

Nabavna vrednost 1. 1. 2006
Nabava
Aktiviranje − prenosi s sredstev v pridobivanju
Odtujitve, manki, viπki
Prenosi na neopredmetena sredstva

ZemljiπËa

Zgradbe

NNO
Oprema v pridobivanju

12.137

246.481

317.701

Predujmi

Skupaj

57.787

2.482

636.588

0

0

0

82.359

2.477

84.836

1.073

39.708

50.140

-91.030

0

-109

-57

-1.253

-8.154

0

0

-9.464

0

-189

180

0

0

-9

13.153

284.747

359.867

49.116

4.959

711.842

Popravek vrednosti 1. 1. 2006

0

-106.487

-204.178

0

0

-310.665

Amortizacija

0

-10.450

-21.417

0

0

-31.867

Odtujitve, manki, viπki in ostalo

0

972

7.152

0

0

8.124

Prenosi na neopredmetena sredstva

0

2

7

0

0

9

Popravek vrednosti 31. 12. 2006

0

-115.963

-218.436

0

0

-334.399

Neodpisana vrednost 1. 1. 2006

12.137

139.994

113.523

57.787

2.482

325.923

Neodpisana vrednost 31. 12. 2006

13.153

168.783

141.431

49.116

4.959

377.442

Nabavna vrednost 31. 12. 2006

Na osnovi sklenjenih pogodb, ki so povezane z na
daljevanjem investicij v teku, je bilo konec leta 2007
stanje znanih prihodnjih obveznosti, povezanih s pri

dobitvijo nepremiËnin, naprav in opreme, 40.083 tisoË
EUR.

12. Neopredmetena sredstva
v tisoËih EUR

Stroπki razvijanja
DolgoroËne premoæenjske pravice
Sredstva v pridobivanju
Skupaj neopredmetena sredstva

NajveËji postavki med nabavljenimi dolgoroËnimi
premoæenjskimi pravicami sta bili nadgradnji sistema
SAP za napovedovanje prodaje in natanËno naËrtova
nje proizvodnje v viπini 1.511 tisoË EUR ter nadgradnja
sistema SAP za skladiπËe konËnih izdelkov v viπini
466 tisoË EUR, med razvojno-raziskovalnimi projekti
pa aktiviranje zakljuËenega registracijskega postop
ka za venlafaksin v vrednosti 302 tisoË EUR.

152

31. 12. 2007

31. 12. 2006

2.602

2.617

17.656

15.730

4.208

4.053

24.466

22.400

Med sredstvi v pridobivanju so zajeti razvojno-razi
skovalni projekti v viπini 3.724 tisoË EUR in projekti s
podroËja informacijske tehnologije in telekomunika
cij v viπini 484 tisoË EUR.

RaËunovodski izkazi | Letno poroËilo 2007

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev (NS) v letu 2007

v tisoËih EUR

Nabavna vrednost 1. 1. 2007
Nabava
Prenosi s sredstev v pridobivanju

Stroπki
razvijanja

DolgoroËne
premoæenjske
pravice

NS v
pridobivanju

Skupaj

6.611

24.580

4.053

35.244

0

30

7.260

7.290

1.561

5.544

-7.105

0

-466

-32

0

-498

Nabavna vrednost 31. 12. 2007

7.706

30.122

4.208

42.036

Popravek vrednosti 1. 1. 2007

-3.994

-8.850

0

-12.844

Amortizacija

-1.110

-3.648

0

-4.758

0

32

0

32

Popravek vrednosti 31. 12. 2007

-5.104

-12.466

0

-17.570

Neodpisana vrednost 1. 1. 2007

2.617

15.730

4.053

22.400

Neodpisana vrednost 31. 12. 2007

2.602

17.656

4.208

24.466

Stroπki
razvijanja

DolgoroËne
premoæenjske
pravice

NS v
pridobivanju

Skupaj

5.040

20.423

3.483

28.946

0

0

6.459

6.459

1.741

4.148

-5.889

0

-170

0

0

-170

Odtujitve

Odtujitve

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev (NS) v letu 2006

v tisoËih EUR

Nabavna vrednost 1. 1. 2006
Nabava
Prenosi s sredstev v pridobivanju
Odtujitve

0

9

0

9

Nabavna vrednost 31. 12. 2006

6.611

24.580

4.053

35.244

Popravek vrednosti 1. 1. 2006

-2.825

-5.684

0

-8.509

Amortizacija

-1.169

-3.157

0

-4.326

Prenosi z nepremiËnin, naprav in opreme

0

-9

0

-9

Popravek vrednosti 31. 12. 2006

-3.994

-8.850

0

-12.844

Neodpisana vrednost 1. 1. 2006

2.215

14.739

3.483

20.437

Neodpisana vrednost 31. 12. 2006

2.617

15.730

4.053

22.400

Prenosi z nepremiËnin, naprav in opreme
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13. Naloæbe v odvisne druæbe
Tabela gibanja naloæb v odvisne druæbe v letu 2007
Naloæbe v odvisne druæbe

v tisoËih EUR

121.513

Nabavna vrednost 1. 1. 2007

97.000

Naloæba v druæbo, pridobljeno s prevzemom
Dokapitalizacija

42

Prodaja naloæbe

-192

VraËilo preplaËila

-185

Stanje 31. 12. 2007

218.178

»ista vrednost 1. 1. 2007

121.513

»ista vrednost 31. 12. 2007

218.178

Tabela gibanja naloæb v odvisne druæbe v letu 2006
Naloæbe v odvisne druæbe

v tisoËih EUR

115.012

Nabavna vrednost 1. 1. 2006

6.501

Dokapitalizacija, odkup deleæev
Stanje 31. 12. 2006

121.513

»ista vrednost 1. 1. 2006

115.013

»ista vrednost 31. 12. 2006

121.513

Deleæi v odvisnih druæbah
Deleæ
lastniπtva

Osnovni
kapital

Vrednost deleæev
v odvisnih druæbah

31. 12. 2007

31. 12. 2007

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto

100 %

14.753

45.407

45.407

KRKA-FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka

100 %

19.510

19.738

19.738

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija

100 %

1

42

42

KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija

100 %

794

802

802

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija

100 %

30.884

33.019

33.019

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija

100 %

108

492

492

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

100 %

4.867

18.697

18.697

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska

100 %

50

1.704

1.889

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika

100 %

4

3

3

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska

100 %

1

1

1

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska

100 %

16

827

827

KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija

100 %

256

404

404

KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt, NemËija

100 %

25

25

0

KRKA FARMACÉUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska

100 %

10

10

0

KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA

100 %

7

7

0

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija

100 %

6.650

97.000

0

0

192

218.178

121.513

v tisoËih EUR

HELVETIUS-S. R. L., Trst, Italija
Skupaj
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V letu 2007 so bile v tujini ustanovljene tri nove od
visne druæbe, ki so vse v 100-odstotni lasti obvladujo
Ëe druæbe: KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt, NemËija,
KRKA FARMACÉUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Por
tugalska in KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA.

V letu 2008 bosta druæbi KRKA Aussenhandels
GmbH, München in KRKA PHARMA GMBH, Frankfurt
pripojeni k druæbi TAD Pharma in izbrisani iz sodne
ga registra. Druæba TAD Pharma bo prevzela vsa njuna
sredstva, kapital, pravice in obveznosti.

V letu 2007 je druæba Krka prevzela druæbo TAD
Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija in je postala njena
100-odstotna lastnica. Kupnina v viπini 97.000 tisoË
EUR je bila plaËana v gotovini. Izpeljana je bila do
kapitalizacija druæbe Krka Farma Novi Sad v viπini
42 tisoË EUR.

DokonËno je bila ukinjena odvisna druæba HELVE
TIUS-S. R. L. v Trstu, v kateri je imela druæba Krka
80-odstotni deleæ.
Druæba KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta,
Madæarska je vrnila naknadna vplaËila kapitala v
viπini 185 tisoË EUR.

14. Dana posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

DolgoroËna dana posojila:

6.936

5.324

− odvisnim druæbam

3.524

1.898

v tisoËih EUR

3.412

3.426

KratkoroËna dana posojila:

23.575

9.173

− odvisnim druæbam

22.289

8.148

1.286

1.025

30.511

14.497

− drugim

− drugim
Skupaj dana posojila

Druæba Krka daje v skladu z internimi akti svojim
sodelavcem dolgoroËna posojila, predvsem za stano
vanjske namene. Letna obrestna mera je enaka v Ëasu
sklenitve pogodbe priznani obrestni meri, ki jo doloËi

minister za finance na podlagi zakona, ki ureja davek
od dohodkov pravnih oseb za potrebe doloËanja obre
sti med povezanimi osebami. V letu 2007 se je gibala
od 4,80 % do 5,59 %. OdplaËilna doba je najveË 15 let.

Dana posojila odvisnim druæbam
31.12.2007

31.12.2006

DolgoroËna dana posojila odvisnim druæbam

3.524

1.898

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija

1.701

1.898

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija

1.023

0

800

0

22.289

8.148

5.375

6.849

694

1.299

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija

27

0

KRKA FARMACÉUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska

14

0

v tisoËih EUR

KRKA FARMACÉUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska
KratkoroËna dana posojila odvisnim druæbam
Terme Krka, d.o.o., Novo mesto
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija
KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt, NemËija
Skupaj dana posojila odvisnim druæbam

16.078

0

101

0

25.813

10.046
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15. FinanËne naloæbe
31. 12. 2007

31. 12. 2006

DolgoroËne finanËne naloæbe

10.773

6.529

− delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo

10.513

6.269

260

260

2.932

22.617

538

11.890

0

3.424

1.583

1.564

811

5.739

13.705

29.146

v tisoËih EUR

− druge dolgoroËne finanËne naloæbe
KratkoroËne finanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi
inπtrumenti
− delnice in deleæi za trgovanje
− kratkoroËne finanËne naloæbe, ki se obrestujejo
− izvedeni finanËni inπtrumenti
− druge kratkoroËne finanËne naloæbe
Skupaj finanËne naloæbe

Med delnicami in deleæi, razpoloæljivimi za prodajo,
je za 1.374 tisoË EUR naloæb v Sloveniji, za 9.139 tisoË
EUR pa naloæb v tujini.
Med druge dolgoroËne finanËne naloæbe spadajo
predmeti kulturno-zgodovinske vrednosti.
Stanje kratkoroËnih finanËnih naloæb se je glede
na leto 2006 zmanjπalo za 19.685 tisoË EUR, in sicer

predvsem zaradi financiranja prevzema druæbe TAD
Pharma.
Izvedeni finanËni inπtrumenti vsebujejo opcije v
viπini 910 tisoË EUR in zamenjavo obrestne mere v
viπini 673 tisoË EUR.
Druge kratkoroËne finanËne naloæbe sestavljajo
sredstva v upravljanju v viπini 496 tisoË EUR in toËke
slovenskih vzajemnih skladov v viπini 315 tisoË EUR.

Tabela gibanja dolgoroËnih finanËnih naloæb

v tisoËih EUR

Stanje 1. 1. 2006

Delnice in deleæi,
razpoloæljivi za
prodajo

Druge dolgoroËne
finanËne naloæbe

Skupaj

4.874

260

5.134

1

0

1

Prilagoditev na træno vrednost

1.394

0

1.394

Stanje 31. 12. 2006

6.269

260

6.529

25

0

25

Nakup

Nakup
Zmanjπanje
Prilagoditev na træno vrednost
Stanje 31. 12. 2007
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-10

0

-10

4.229

0

4.229

10.513

260

10.773
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16. Odloæene terjatve in obveznosti za davek
Terjatve
v tisoËih EUR

Naloæbe, nepremiËnine, naprave in oprema ter
neopredmetena sredstva

Obveznosti

Terjatve - obveznosti

2007

2006

2007

2006

2007

2006

0

165

1.925

1.040

-1.925

-875

Terjatve

168

400

0

0

168

400

Zaloge

135

598

0

0

135

598

19.177

16.832

0

0

19.177

16.832

9.173

9.653

0

0

9.173

9.653

Rezervacije za toæbe
Rezervacije za odpravnine
DavËni uËinek prehoda na MSRP
Skupaj

v tisoËih EUR

FinanËna sredstva po poπteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida
FinanËna sredstva za prodajo

0

0

1.394

2.914

-1.394

-2.914

28.653

27.648

3.319

3.954

25.334

23.694

Pripoznano
v izkazu
Stanje poslovnega Pripoznano
1. 1. 2006
izida v kapitalu

Pripoznano
Stanje
v izkazu
31. 12. poslovnega Pripoznano
2006
izida v kapitalu

Stanje
31. 12.
2007

-32

126

32

126

-126

0

0

-781

0

-258

-1.039

0

-886

-1.925

Izvedeni finanËni inπtrumenti

-18

38

18

38

-38

0

0

Zaloge

491

598

-491

598

-463

0

135

Terjatve

402

97

-99

400

-232

0

168

13.043

4.832

-1.043

16.832

2.345

0

19.177

1.362

833

7.458

9.653

317

-797

9.173

0

0

-2.914

-2.914

0

1.520

-1.394

14.467

6.524

2.703

23.694

1.803

-163

25.334

Rezervacije za toæbe
Rezervacije za odpravnine
Ostale postavke - prehod na MSRP
Skupaj

17. Zaloge
31. 12. 2007

31. 12. 2006

Material

45.936

33.054

NedokonËana proizvodnja

37.222

25.444

KonËni izdelki

46.390

42.169

Trgovsko blago

2.122

1.804

66

13

v tisoËih EUR

Predujmi za zaloge
Popravek vrednosti zalog
Skupaj zaloge

Stroπki materiala, vkljuËno s spremembo zalog
konËnih izdelkov in nedokonËane proizvodnje, ki so
pripoznani v okviru proizvajalnih stroπkov prodanih
proizvodov, so v letu 2007 znaπali 118.099 tisoË EUR,
v letu 2006 pa 111.813 tisoË EUR.

-4.460

-3.004

127.276

99.480

Popravek vrednosti zalog na neto iztræljivo vrednost
je znaπal 1.266 tisoË EUR (635 tisoË EUR v letu 2006),
odpisi zalog pa 3.783 tisoË EUR (3.200 tisoË EUR v letu
2006). Popravek vrednosti in odpisi zalog so vkljuËeni
med druge poslovne odhodke (pojasnilo 8).
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18. Terjatve do kupcev in druge terjatve
31. 12. 2007

31. 12. 2006

100.953

84.278

KratkoroËne terjatve do kupcev

77.654

64.882

KratkoroËne terjatve do drugih

10.265

8.324

188.872

157.484

31. 12. 2007

31. 12. 2006

30.254

29.914

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija

5.665

3.087

KRKA-Farma DOOEL, Skopje, Makedonija

2.754

2.107

v tisoËih EUR

KratkoroËne terjatve do odvisnih druæb

Skupaj terjatve

KratkoroËne terjatve do odvisnih druæb
v tisoËih EUR

KRKA-Farma d. o. o., Zagreb, Hrvaπka

9.070

8.787

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija

23.819

16.508

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

21.472

21.807

6.344

2.050

528

0

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska
KRKA FARMACÉUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija
Terjatve do drugih druæb v skupini
Skupaj kratkoroËne terjatve do odvisnih druæb

1.000

0

47

18

100.953

84.278

KratkoroËne terjatve do kupcev

v tisoËih EUR

Slabitve
Bruto
za sporne in
vrednost dvomljive terjatve

»ista vrednost
31. 12. 2007

»ista vrednost
31. 12. 2006

KratkoroËne terjatve do kupcev v dræavi

9.997

127

9.870

10.952

KratkoroËne terjatve do kupcev v tujini

69.110

1.326

67.784

53.930

Skupaj kratkoroËne terjatve do kupcev

79.107

1.453

77.654

64.882

Izvrπeni odpisi in slabitve terjatev prek poslovnega
izida so v letu 2007 znaπali 589 tisoË EUR, v letu 2006
pa 660 tisoË EUR.
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KratkoroËne terjatve do drugih
KratkoroËne terjatve do drugih v skupni viπini
10.265 tisoË EUR v veËjem delu predstavljajo terjatve
do dræave, preteæno iz naslova davka na dodano vred
nost.
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19. Denar in denarni ustrezniki
31. 12. 2007

31. 12. 2006

33

70

Denarna sredstva v banki

2.307

4.428

Skupaj denar in denarni ustrezniki

2.340

4.498

v tisoËih EUR

Gotovina v blagajni in prejeti Ëeki

20. Kapital
Osnovni kapital
Osnovni kapital sestavlja 35.426.120 navadnih
kosovnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1,669 EUR. Imamo le en razred delnic, prva in edina
izdaja delnic pa je potekala v letu 1995. Osnovni ka
pital druæbe, ki je znaπal 14.170.448.000 SIT, je bil
po sklepu 12. skupπËine delniËarjev z dne 5. 7. 2007
preraËunan v EUR na naËin iz 1. odstavka 693. Ëlena
ZGD-1 in znaπa 59.126.194,28 EUR. Razlika v viπini
6.037,40 EUR, ki nastane pri preraËunu po navedenem
doloËilu, se je prenesla v kapitalske rezerve, za toliko
pa se je zmanjπal osnovni kapital.
V zaËetku septembra 2007 je druæba izvedla cepitev
delnic v razmerju 1 : 10 glede na stanje vpisov v regi
stru delniËarjev na dan 31. 8. 2007.
Lastne delnice
Na dan 31. 12. 2007 je imela druæba 1.626.620 last
nih delnic. Nominalna vrednost lastnih delnic je zna
πala 2.715 tisoË EUR, kar je 4,6 % vrednosti osnovne
ga kapitala. ©tevilo lastnih delnic je v primerjavi s
stanjem na dan 31. 12. 2006 ostalo nespremenjeno.
Rezerve
Rezerve druæbe sestavljajo kapitalske, zakonske in
statutarne rezerve ter rezerva za poπteno vrednost.
Nobene od navedenih vrst rezerv ni moæno uporabiti
za izplaËilo dividend in drugih udeleæb v dobiËku. Re
zerve so se v letu 2007 poveËale za 6 tisoË EUR zaradi
preraËuna osnovnega kapitala iz slovenskih tolarjev v

evre (gl. pojasnilo Osnovni kapital). Glede na zakonske
moænosti je uprava druæbe v letu 2007 poveËala statu
tarne rezerve za 2.500 tisoË EUR. Rezerva za poπteno
vrednost se je poveËala za 3.344 tisoË EUR, in sicer
za znesek prilagoditve vrednosti naloæb v dolgoroËne
deleæe na træno vrednost.
Zadræani dobiËki
Na poveËanje zadræanih dobiËkov je vplival Ëisti
dobiËek poslovnega leta v viπini 126.521 tisoË EUR.
Zmanjπanje zadræanih dobiËkov pa je bilo posledica
uporabe bilanËnega dobiËka za dividende in udeleæbe
v dobiËku po sklepu 12. skupπËine delniËarjev, ki je bila
5. 7. 2007, v viπini 27.040 tisoË EUR, dodatnega obli
kovanja statutarnih rezerv v viπini 2.500 tisoË EUR in
neto odhodkov v viπini 733 tisoË EUR, ki so pripozna
ni neposredno v zadræanih dobiËkih in predstavljajo
zmanjπanje terjatve za odloæeni davek.
Znesek izplaËanih dividend in udeleæb v dobiËku, ki
je prikazan v izkazu finanËnega izida, se od zneska,
ki ga je potrdila skupπËina in je vkljuËen v izkaz gi
banja kapitala, razlikuje za znesek spremembe med
zaËetnim in konËnim stanjem obveznosti za izplaËilo
dividend.
Dividende na delnico
V letu 2007 je bruto dividenda na delnico znaπala
0,80 EUR, v letu 2006 pa 0,69 EUR. Zaradi primerlji
vosti podatkov je pri izraËunu za obe leti upoπtevano
novo πtevilo delnic po izvedeni cepitvi v razmerju 1 : 10
v zaËetku septembra 2007.
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Ugotovitev bilanËnega dobiËka
2007

2006

126.521

113.027

− kritje prenesene izgube

0

0

− oblikovanje zakonskih rezerv

0

0

v tisoËih EUR

Obvezna uporaba Ëistega dobiËka
»isti dobiËek poslovnega leta

0

0

-2.500

-2.086

124.021

110.941

− oblikovanje drugih rezerv iz dobiËka po sklepu uprave in
nadzornega sveta

-43.000

-20.030

Preostanek Ëistega dobiËka

81.021

90.911

− preostanek Ëistega dobiËka

81.021

90.911

− preneseni Ëisti dobiËek preteklih let

37.416

12.428

118.437

103.339

− oblikovanje rezerv za lastne delnice
− oblikovanje statutarnih rezerv
»isti dobiËek po obvezni uporabi

Ugotovitev bilanËnega dobiËka

BilanËni dobiËek

21. »isti dobiËek na delnico
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je v letu 2007 znaπal
3,74 EUR in je bil 11,9 % veËji kot v letu 2006, ko je znaπal
3,34 EUR. Za obe leti je upoπtevano πtevilo delnic po
cepitvi v razmerju 1 : 10, izvedeni septembra 2007. Pri
izraËunu je bilo za obe leti izloËenih 1.626.620 lastnih

delnic, kar pomeni, da je bilo upoπtevanih 33.799.500
delnic. ©tevilo delnic je bilo v obeh letih enako. Vse del
nice, ki jih je druæba izdala, so navadne imenske del
nice, zato je kazalnik "popravljeni Ëisti dobiËek na del
nico" enak osnovnemu Ëistemu dobiËku na delnico.

22. Posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

DolgoroËna posojila

83.200

29.143

− dolgoroËna posojila, dobljena pri domaËih bankah

83.200

29.143

KratkoroËna posojila

v tisoËih EUR

65.747

47.105

− kratkoroËna posojila, dobljena pri odvisnih druæbah

5.000

0

− kratkoroËna posojila, dobljena pri domaËih bankah

51.638

35.136

7.824

11.268

− kratkoroËna posojila, dobljena od podjetij
− kratkoroËne obveznosti za obresti
Skupaj posojila

DolgoroËna posojila so bila najeta pri treh domaËih
bankah. Nominirana so v EUR in USD, in sicer za dobo
do najveË sedmih let, namenjena pa so za financiranje
naloæb in kratkoroËnih sredstev. Novi posojili v letu
2007 v vrednosti 104.000 tisoË EUR sta bili dobljeni
pri dveh domaËih bankah, nominirani sta v EUR, na
160

1.285

701

148.947

76.248

menjeni pa sta bili za nakup odvisne druæbe TAD Phar
ma ter financiranje poslovanja druæbe v tujini in za
potrebe druæbe po kratkoroËnih sredstvih.
DolgoroËna posojila, dobljena pri bankah, niso za
varovana s hipoteko ali banËno garancijo. Z nakupi
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navadnih obrestnih zamenjav se je druæba v preteklo
sti zavarovala pred moænimi spremembami obrestnih
mer. Z navadnimi obrestnimi zamenjavami je trenutno
zavarovanih 21 % dolgoroËnih obveznosti do bank.
KratkoroËna posojila so najeta v EUR za dobo enega
do πest mesecev, nekaj jih je tudi za nedoloËen Ëas ozi
roma na odpoklic. Posojila niso posebej zavarovana.

Druæba je v letu 2007 prejela kratkoroËno posojilo od
odvisne druæbe Krka Sverige v viπini 5.000 tisoË EUR.
Stanje prejetih kratkoroËnih posojil vkljuËuje tudi
odplaËila dolgoroËnega banËnega posojila, ki bodo za
padla v plaËilo v letu 2008 v viπini 48.637 tisoË EUR.

23. Rezervacije
Stanje
31. 12. 2006

Oblikovanje

KoriπËenje

Odprava

Stanje
31. 12. 2007

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

41.969

3.231

-1.889

0

43.311

Druge rezervacije:

74.837

14.016

0

-170

88.683

− rezervacije za toæbe

74.506

13.985

0

-1

88.490

v tisoËih EUR

331

0

0

-169

162

− druge rezervacije

0

31

0

0

31

Skupaj rezervacije

116.806

17.247

-1.889

-170

131.994

− rezervacije za ekoloπko sanacijo

Viπina rezervacij za toæbe s podroËja intelektualne
lastnine je doloËena glede na viπino πkodnega zahtev
ka ali ocenjena glede na priËakovano moæno viπino, Ëe
dejanski zahtevek πe ni znan. Pri doloËitvi priËakova
ne moæne viπine uprava sodeluje tudi z zunanjimi stro
kovnjaki za toæbe na podroËju intelektualne lastnine
in vsako leto preveri izraËunani znesek rezervacije
za posamezno toæbo, ki πe teËe. Druæba je oblikovala
dodatne rezervacije za toæbe v viπini 13.985 tisoË EUR
zaradi domnevne krπitve patentov, ki se nanaπajo na
zdravilo atorvastatin. Novo oblikovane in sproπËene
rezervacije so v izkazu poslovnega izida vkljuËene
med druge poslovne odhodke oziroma med druge po
slovne prihodke. Zaradi narave toæb rezervacije za
toæbe niso diskontirane.
IzraËun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz
naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na ak
tuarskem izraËunu, v katerem so bile upoπtevane na
slednje predpostavke:

• 5,85-odstotna diskontna stopnja, ki temelji na do
•
•
•
•

nosnosti 10-letnih podjetniπkih obveznic z visoko
boniteto v evroobmoËju;
trenutno veljavne viπine odpravnin in jubilejnih na
grad, kot so doloËene v internih aktih posameznih
druæb oziroma jih opredeljujejo lokalni predpisi;
fluktuacija zaposlenih, ki je odvisna predvsem od
njihove starosti;
smrtnost na osnovi zadnjih razpoloæljivih tablic
smrtnosti lokalne populacije;
rast plaË zaradi uskladitve z inflacijo in zaradi kari
ernega napredovanja.

Predpostavke odraæajo dejansko stanje v Ëasu pri
prave aktuarskega izraËuna in kratkoroËno ni priËako
vati bistvenih odstopanj od uporabljenih predpostavk.
IzraËun je bil narejen z uporabo projicirane enote. Za
jubilejne nagrade in za odpravnine so nastali aktuar
ski primanjkljaji (preseæki), ki so bili v izkazu poslov
nega izida takoj pripoznani kot odhodki (prihodki).
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24. Dræavne podpore in sredstva Evropske unije

v tisoËih EUR

Stanje
31. 12. 2006

Prejeta sredstva iz proraËuna za odvisno druæbo
Krka-Rus
Prejeta sredstva iz proraËuna za proizvodni obrat
Beta v ©entjerneju
Prejeta sredstva iz evropskega sklada za regionalni
razvoj
BrezplaËno pridobljene nepremiËnine, naprave in
oprema
Skupaj dræavne podpore in sredstva EU

Prejete dræavne
Odprava
podpore in dræavnih podpor
sredstva EU
in sredstev EU

Stanje
31. 12. 2007

10

0

-10

0

302

0

-44

258

26

17

-4

39

110

517

-11

616

448

534

-69

913

Vrednost dræavnih podpor in sredstev Evropske unije se knjigovodsko zmanjπuje za znesek amortizacije
osnovnih sredstev, za katere so bila prejeta.

25. Poslovne obveznosti
31. 12. 2007

31. 12. 2006

KratkoroËne poslovne obveznosti do odvisnih druæb

10.050

1.677

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v dræavi

29.269

32.657

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v tujini

27.769

21.641

454

329

67.542

56.304

31. 12. 2007

31. 12. 2006

v tisoËih EUR

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Skupaj poslovne obveznosti

KratkoroËne poslovne obveznosti do odvisnih druæb
v tisoËih EUR

89

85

179

271

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

8.134

262

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska

1.436

517

209

541

1

1

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto
KRKA-Farma d. o. o., Zagreb, Hrvaπka

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska
KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska
KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA
Skupaj kratkoroËne poslovne obveznosti do odvisnih druæb

162

2

0

10.050

1.677
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26. Ostale kratkoroËne obveznosti
v tisoËih EUR

31. 12. 2007

31. 12. 2006

347

528

VraËunani pogodbeni popusti na prodane izdelke odvisnim druæbam
VraËunani pogodbeni popusti na prodane izdelke drugim kupcem

10.906

7.416

Obveznosti do delavcev − bruto plaËe, drugi prejemki in dajatve

17.154

15.305

1.994

661

30.401

23.910

31. 12. 2007

31. 12. 2006

1.468

1.098

620

620

2.088

1.718

Ostalo
Skupaj ostale kratkoroËne obveznosti

27. Pogojne obveznosti
v tisoËih EUR

Dane garancije
Ostalo
Skupaj pogojne obveznosti

28. FinanËni inπtrumenti
Stabilnost poslovanja na daljπi rok zagotavljamo z
aktivnim upravljanjem s tveganji, ki je podrobno opi
sano v poglavju Upravljanje s tveganji. Zaradi medna
rodne razvejanosti izvoznih in uvoznih poslov smo iz
postavljeni zlasti tveganju zaradi sprememb deviznih
teËajev in obrestnih mer ter kreditnemu tveganju. Za
varovanje pred tveganjem zaradi sprememb deviznih
teËajev in obrestnih mer uporabljamo izvedene fi
nanËne inπtrumente.

Kreditno tveganje
Izpostavljenost kreditnemu tveganju
Knjigovodska vrednost finanËnih sredstev predsta
vlja najveËjo izpostavljenost kreditnemu tveganju, ki
je bila na dan poroËanja naslednja:

31. 12. 2007

31. 12. 2006

15

10.513

6.269

1.349

21.053

Posojila

14

30.511

14.497

Terjatve

18

188.872

157.484

178.607

149.160

v tisoËih EUR

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

Pojasnilo

FinanËna sredstva za trgovanje po poπteni vrednosti skozi poslovni
izid

− od tega terjatve do kupcev (vkljuËno z odvisnimi druæbami)
Denar in denarni ustrezniki

19

2.340

4.498

Obrestni izvedeni finanËni inπtrumenti (sredstva)

15

673

723

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti (sredstva)

15

Skupaj

910

841

235.168

205.365
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Med finanËnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditne
mu tveganju, so po vrednosti najveËja postavka terja

tve. Njihova maksimalna izpostavljenost kreditnemu
tveganju je bila po geografskih regijah naslednja:

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Slovenija

18.142

17.979

Jugovzhodna Evropa

54.719

46.726

Vzhodna Evropa

58.017

52.112

Srednja Evropa

26.855

25.556

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa

31.139

15.111

188.872

157.484

v tisoËih EUR

Skupaj

KratkoroËne terjatve do kupcev so nezavarovane.
Analiza starosti terjatev na dan poroËanja
v tisoËih EUR

Bruto vrednost
2007

Popravek
2007

Bruto vrednost
2006

Popravek
2006

147.936

354

122.921

172

Nezapadle terjatve

17.077

42

9.871

-11

Terjatve z rokom zapadlosti od 21 do 50 dni

6.901

9

7.999

41

Terjatve z rokom zapadlosti od 51 do 180 dni

16.219

186

15.504

33

2.192

862

3.418

1.994

190.325

1.453

159.713

2.229

Terjatve z rokom zapadlosti do 20 dni

Terjatve z rokom zapadlosti, veËjim od 180 dni
Skupaj

Gibanje popravka terjatev
v tisoËih EUR

2007

2006

Stanje 1. 1.

2.229

2.152

507

420

-1.262

-289

-21

-54

1.453

2.229

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Odprava popravka
UËinek teËajnih razlik
Stanje 31. 12.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje v letu 2007 je bilo zaradi
ustreznega naËrtovanja denarnih tokov in vnaprej do
govorjenih kratkoroËnih posojilnih linij majhno.

164

Zapadlost finanËnih obveznosti
V tabelah v nadaljevanju so prikazane finanËne
naloæbe glede na rok zapadlosti.
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Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2007
Pogodbeni denarni tokovi
v tisoËih EUR

Knjigovodska
vrednost

Skupaj Do pol leta

Pol leta do
1 leto

1-2 leti

2-5 let

Neizvedene finanËne obveznosti
Prejeta dolgoroËna banËna posojila
Prejeta kratkoroËna banËna posojila
Prejeta ostala kratkoroËna posojila
Poslovne in druge obveznosti

131.837

146.951

39.010

13.617

25.104

69.220

3.000

3.022

3.022

0

0

0

12.824

13.211

7.621

5.590

0

0

100.075

100.075

100.075

0

0

0

910

916

916

0

0

0

248.646

264.175

150.644

19.207

25.104

69.220

Pogodbeni denarni tokovi
Pol leta do
Skupaj Do pol leta
1 leto
1-2 leti

2-5 let

Izvedene finanËne obveznosti
Ostale terminske pogodbe za zavarovanje prilivov
Skupaj

Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2006

v tisoËih EUR

Knjigovodska
vrednost

Neizvedene finanËne obveznosti
Prejeta dolgoroËna banËna posojila

41.064

45.674

6.875

6.763

12.014

20.022

Prejeta kratkoroËna banËna posojila

23.215

Prejeta ostala kratkoroËna posojila

11.268

24.180

0

24.180

0

0

11.298

11.048

250

0

0

Poslovne in druge obveznosti

86.912

86.912

86.912

0

0

0

Izvedene finanËne obveznosti
Ostale terminske pogodbe za zavarovanje prilivov
Skupaj

841

849

849

0

0

0

163.300

168.913

105.684

31.193

12.014

20.022
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Valutno tveganje
Izpostavljenost valutnemu tveganju
31. 12. 2007
v tisoËih EUR

Terjatve do kupcev in druge terjatve
BanËna posojila
Poslovne obveznosti
Bruto izpostavljenost bilance stanja

EUR

USD

PLN

88.481

78.244

21.495

-145.279

-2.378

0

-52.984

-10.000

-2.710

-109.782

65.866

18.785

Ocenjena prodaja

590.000

99.178

83.206

Ocenjeni nakupi

-400.000

-71.327

-6.957

Bruto izpostavljenost

190.000

27.851

76.249

80.218

93.717

95.034

Neto izpostavljenost

31. 12. 2006
EUR

USD

PLN

93.050

64.361

0

BanËna posojila

-57.715

-13.015

0

Poslovne obveznosti

-47.422

-7.297

0

v tisoËih EUR

Terjatve do kupcev in druge terjatve

Bruto izpostavljenost bilance stanja

-12.087

44.049

0

Ocenjena prodaja

414.262

243.888

25.013

Ocenjeni nakupi

-345.504

-66.716

-3.944

Bruto izpostavljenost

68.758

177.172

21.069

Neto izpostavljenost

56.671

221.221

21.069

Ocenjena prodaja in nakupi za leto 2008 temeljijo
na planu poslovanja druæbe za leto 2008, ocenjena
prodaja in nakupi za leto 2006 pa vsebujejo dejansko
vrednost prodaje in nakupov druæbe v letu 2007. Krka

bo v letu 2008, predvsem v regiji Vzhodna Evropa, iz
dosedanjega fakturiranja v USD preπla na fakturiranje
v EUR. Zato se bo odprta pozicija v USD v primerjavi z
letom 2007 bistveno zmanjπala.

Pomembni devizni teËaji
PovpreËni teËaj*

KonËni teËaj*

2007

2006

2007

2006

USD

1,37

1,25

1,47

1,32

PLN

3,78

3,89

3,59

3,83

* πtevilo enot nacionalne valute za en evro

Analiza obËutljivosti
Enoodstotno poveËanje vrednosti EUR glede na
navedene valute na dan 31. 12. bi poveËalo/zmanjπalo
Ëisti poslovni izid za navedene vrednosti. Analiza
predpostavlja, da vse ostale spremenljivke, predvsem
obrestne mere, ostanejo nespremenjene. Analiza je za
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leto 2006 pripravljena na enak naËin. Ker nimamo ter
minskih pogodb za πËitenje pred valutnim tveganjem,
ki ustrezajo zahtevam za varovanje pred tveganji, vpli
va na kapital ni.
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Vpliv na poslovni izid
2007

2006

USD

-920

-2.193

PLN

-941

-209

v tisoËih EUR

Enoodstotno zmanjπanje vrednosti EUR glede na na
vedene valute na dan 31. 12. bi povzroËilo enak uËinek
v nasprotno smer, ob predpostavki, da vse ostale spre
menljivke ostanejo nespremenjene.

Tveganje sprememb obrestnih mer
V letu 2004 smo z nakupi navadnih obrestnih zame
njav zavarovali tri dolgoroËna posojila, dve nominira
ni v USD in eno v EUR, v letih 2005, 2006 in 2007 pa
nismo sklepali dodatnih zavarovanj.

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere
v tisoËih EUR

FinanËni inπtrumenti po fiksni obrestni meri
FinanËna sredstva

2007

2006

-24.426

-7.640

11.235

17.623

FinanËne obveznosti

-35.661

-25.263

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri

-93.803

-49.336

FinanËna sredstva
FinanËne obveznosti

Pogodbena vrednost osnovnih inπtrumentov je na
dan 31. 12. 2007 znaπala 27.156 tisoË EUR, poπtena vre
dnost obrestnih zamenjav v bilanci stanja pa 673 tisoË
EUR.
Analiza obËutljivosti poπtene vrednosti finanËnih
inπtrumentov po fiksni obrestni meri
Druæba nima finanËnih inπtrumentov po fiksni ob
restni meri, opredeljenih po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid, in izpeljanih finanËnih inπtrumentov,
opredeljenih za πËitenje poπtene vrednosti pred tve

18.197

947

-112.000

-50.283

ganjem. Sprememba obrestne mere na dan poroËanja
tako ne bi vplivala na Ëisti poslovni izid.
Analiza obËutljivosti denarnega toka pri inπtru
mentih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 100 baziËnih toËk na
dan poroËanja bi poveËala/zmanjπala Ëisti poslovni
izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpo
stavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni teËaj,
ostanejo nespremenjene in je na enak naËin narejena
tudi za leto 2006.

Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2007
v tisoËih EUR

PoveËanje za 100
baziËnih toËk

Zmanjπanje za 100
baziËnih toËk

-938

938

Pogodba o zamenjavi obrestne mere

760

-760

Neto variabilnost denarnega toka

-178

178

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri
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Vpliv morebitne spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. 12. 2006
v tisoËih EUR

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri
Pogodba o zamenjavi obrestne mere
Neto variabilnost denarnega toka

PoveËanje za 100
baziËnih toËk

Zmanjπanje za 100
baziËnih toËk

-493

493

1.139

-1.143

646

-650

Podrobnejπi pregled dolgoroËnih in kratkoroËnih posojil je prikazan v naslednjih tabelah.

DolgoroËna posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

131.837

41.064

− od tega kratkoroËni del

48.637

11.921

PovpreËno stanje dolgoroËnih posojil

86.450

50.085

2.339

1.826

v tisoËih EUR

DolgoroËna posojila

Obresti v poslovnem letu
PovpreËna efektivna obrestna mera dolgoroËnih posojil
(poslovno leto)

2,71 %

3,65 %

Zapadlost do vkljuËno treh let

21 %

20 %

Zapadlost nad tremi leti

79 %

80 %

− USD

2%

16 %

− EUR

98 %

84 %

100 %

100 %

Valutna struktura dolgoroËnih posojil

Sestava dolgoroËnih posojil glede na vrsto obrestne mere
− spremenljiva

KratkoroËna posojila
31. 12. 2007

31. 12. 2006

KratkoroËna posojila, vkljuËno s kratkoroËnim delom dolgoroËnih
posojil, ki zajema:

64.461

46.404

- banËna posojila

51.637

35.136

- druga posojila

12.824

11.268

KratkoroËna posojila brez kratkoroËnega dela dolgoroËnih posojil

15.824

34.483

PovpreËno stanje kratkoroËnih posojil (poslovno leto)

25.154

26.381

1.310

1.206

6

3

5,23 %

4,58 %

100 %

67 %

0%

33 %

− spremenljiva

51 %

68 %

− fiksna

49 %

32 %

v tisoËih EUR

Obresti v poslovnem letu
Drugi stroπki najemanja kratkoroËnih posojil
PovpreËni efektivni stroπek kratkoroËnih posojil (poslovno leto)
Valutna struktura kratkoroËnih posojil
− EUR
− SIT
Sestava kratkoroËnih posojil glede na vrsto obrestnih mer
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Poπtena vrednost
Knjigovodska
vrednost

Poπtena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poπtena
vrednost

2007

2007

2006

2006

6.936

6.936

5.324

5.324

DolgoroËne finanËne naloæbe

10.773

10.773

6.529

6.529

− delnice in deleæi

10.513

10.513

6.269

6.269

260

260

260

260

23.575

23.575

9.173

9.173

KratkoroËne finanËne naloæbe

1.349

1.349

21.053

21.053

− delnice in deleæi za trgovanje

538

538

11.890

11.890

v tisoËih EUR

Dana dolgoroËna posojila

− druge dolgoroËne finanËne naloæbe
Dana kratkoroËna posojila

0

0

3.424

3.424

811

811

5.739

5.739

188.872

188.872

157.484

157.484

2.340

2.340

4.498

4.498

Obrestni izvedeni finanËni inπtrumenti

673

673

723

723

− sredstva

673

673

723

723

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti

910

910

841

841

− sredstva

910

910

841

841

-150.232

-140.081

-76.248

-76.248

Obveznosti do dobaviteljev in ostalih

-67.542

-67.542

-56.304

-56.304

Skupaj

17.654

27.805

73.073

73.073

− kratkoroËne finanËne naloæbe, ki se obrestujejo
− druge kratkoroËne finanËne naloæbe
Terjatve do kupcev in druge terjatve
Denar in denarni ustrezniki

Posojila

Ocenitev poπtene vrednosti
V nadaljevanju je naveden naËin ocenitve træne vred
nosti za posamezne vrste finanËnih inπtrumentov.
Vrednostni papirji za trgovanje
Poπtena vrednost je izraËunana na osnovi borznega
teËaja na dan bilance stanja brez zmanjπanja za more
bitne stroπke pri prodaji oziroma nakupu vrednostnih
papirjev.
Opcije, terminski posli in obrestne zamenjave
Poπtene vrednosti kupljenih in prodanih opcij, ter
minskih poslov in obrestnih zamenjav nam na zadnji
dan vsakega Ëetrtletja relevantnega poslovnega leta
posreduje banka, pri kateri smo kupili ali prodali po
samezen inπtrument, oziroma druga banka, s katero
imamo sklenjeno krovno pogodbo za poslovanje z iz
vedenimi finanËnimi inπtrumenti.
Deleæi, razpoloæljivi za prodajo
Za deleæe, s katerimi se trguje na borzi, je osnova za

izraËun poπtene vrednosti borzni teËaj na dan bilance
stanja brez zmanjπanja za morebitne stroπke pri proda
ji oziroma nakupu deleæev. Ostali deleæi, razpoloæljivi
za prodajo, so izkazani po knjigovodski vrednosti na
dan bilance stanja, ki je ocena poπtene vrednosti.
Prejeta in dana posojila
Poπtena vrednost je izraËunana na osnovi diskontira
nega denarnega toka glavnice in obresti. Za diskontno
obrestno mero je vzeta donosnost dræavnih vrednostnih
papirjev v Evropi za roËnost dveh let, ki je bila razvidna
iz poroËila Abanke o stanju na finanËnih trgih na dan
31. 12. 2007. Donosnost do dospetja teh papirjev je bila
3,997−odstotna. Viπina uporabljene diskontne stopnje
po naπem mnenju dobro odraæa razmere na sloven
skem in evropskih finanËnih trgih.
Terjatve in obveznosti
KratkoroËne terjatve in obveznosti so izkazane po
knjigovodski vrednosti, ki se upoπteva kot poπtena
vrednost.
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29. Posli s povezanimi osebami
V tabeli so prikazani medsebojni odnosi (promet) z odvisnimi druæbami v letu 2007.

Povezave z druæbami v skupini
Prodaja

Nakupi

Prejeta
posojila

Dana
posojila

251

974

0

10.024

KRKA-FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka

35.819

762

0

0

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija

9.210

0

0

1.023

KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija

7.262

0

0

0

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija

6.136

21

0

2.474

v tisoËih EUR

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto*

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija

30.397

0

0

0

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

66.264

19.663

0

0

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska

0

10.317

0

0

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska

0

421

0

0

11.605

27

5.000

0

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska
KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt, NemËija
KRKA FARMACÊUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska
KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija
Skupaj

0

0

0

100

528

0

0

800

0

10

0

0

1.000

0

0

16.000

168.472

32.195

5.000

30.421

* skupaj z odvisnima druæbama Terme Krka − Strunjan, d. o. o. in Golf Grad OtoËec, d. o. o.

Navedene druæbe v skupini so z obvladujoËo druæbo
poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb,
pri Ëemer so bile uporabljene træne cene izdelkov in
storitev.
Stanje posojil, danih druæbam v skupini, je opisano
v pojasnilu 14, stanje prejetih posojil, prejetih od od
visnih druæb v pojasnilu 22, stanje terjatev do druæb v
skupini v pojasnilu 18 in stanje kratkoroËnih poslov
nih obveznosti do druæb v skupini v pojasnilu 25.

Lastniπki deleæi povezanih oseb
Konec leta so imeli Ëlani uprave druæbe Krka v las
ti 58.990 delnic druæbe Krka, kar predstavlja 0,167 %
celotnega kapitala. »lani uprave in ostali vodstveni in
vodilni delavci vsako leto izpolnijo vpraπalnik o po
vezanih strankah, s katerim druæba preverja obstoj
morebitnih drugih poslovnih povezav med druæbo in
zaposlenimi. V letu 2007 takπnih povezav ni bilo.
»lani nadzornega sveta so imeli ob koncu leta 2007 v
lasti 6.630 delnic druæbe Krka, kar predstavlja 0,019 %
celotnega kapitala.
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Lastniπki deleæi Ëlanov uprave in nadzornega sveta v druæbi Krka
2007

2006

©tevilo delnic

Deleæ (v %)

©tevilo delnic

Deleæ (v %)

Joæe ColariË

22.500

0,0635

21.000

0,0593

Janez Poljanec

22.060

0,0623

22.060

0,0623

Aleπ Rotar

12.770

0,0360

12.770

0,0360

1.660

0,0047

1.100

0,0031

0

0,0000

0

0,0000

58.990

0,1665

56.930

0,1607

120

0,0003

120

0,0003

Mateja BoæiË

0

0,0000

0

0,0000

Anton Rous

0

0,0000

0

0,0000

»lani uprave

Zvezdana Bajc
Danica Novak Malnar
»lani uprave skupaj
»lani nadzornega sveta
Gregor GomiπËek

10

0,0000

0

0,0000

Alojz ZupanËiË

3.890

0,0110

5.140

0,0145

Sonja Kermc

2.110

0,0060

2.110

0,0060

Tomaæ Sever

500

0,0014

500

0,0014

Draπko VeselinoviÊ

Mateja VreËer
»lani nadzornega sveta skupaj

0

0,0000

0

0,0000

6.630

0,0187

7.870

0,0222

Prejemki skupin oseb v letu 2007
Skupaj bruto prejemki

v tisoËih EUR

1.879

»lani uprave

146

»lani nadzornega sveta druæbe
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

16.716

Skupaj prejemki skupin oseb

18.741

Prejemki Ëlanov uprave vkljuËujejo plaËe, bonitete ter morebitne druge prejemke.

Prejemki Ëlanov uprave v letu 2007
Bruto plaËa
−fiksni del

Bruto plaËa
−variabilni del

Bonitete in
drugi prejemki

Skupni
prejemki

Joæe ColariË

275

247

9

531

Janez Poljanec

230

204

16

450

Aleπ Rotar

217

193

16

426

Zvezdana Bajc

182

163

10

355

Danica Novak Malnar

111

0

6

117

1.015

807

57

1.879

v tisoËih EUR

Skupaj prejemki Ëlanov uprave
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Prejemki zaposlenih prav tako vkljuËujejo plaËe, bo
nitete, regres za dopust in morebitne druge prejemke
(jubilejne nagrade …).
Prejemki Ëlanov nadzornega sveta obvladujoËe
druæbe vkljuËujejo prejemke za opravljanje funkcije
v okviru nadzornega sveta.

V skladu s sklepom skupπËine z dne 5. 7. 2007 preje
majo Ëlani nadzornega sveta nagrade prek udeleæbe v
dobiËku v skladu s statutom druæbe, za udeleæbo na se
jah nadzornega sveta ter njegovih komisijah pa preje
majo sejnino. SkupπËina je potrdila nove viπine sejnin,
ki so zaËele veljati na dan zasedanja skupπËine.

Prejemki Ëlanov nadzornega sveta druæbe v letu 2007
MeseËno plaËilo

Sejnine

Skupaj

Gregor GomiπËek, predsednik

13

8

21

Marko Kranjec

10

4

14

Mateja BoæiË

11

6

17

Sonja Kermc

10

5

15

Anton Rous

12

3

15

Tomaæ Sever

11

6

17

Draπko VeselinoviË

10

6

16

Mateja VreËer

10

6

16

Alojz ZupanËiË

10

5

15

Skupaj

97

49

146

v tisoËih EUR

Posojila skupinam oseb
Posojila na dan
31. 12. 2007

OdplaËila
v letu 2007

»lani uprave

9

3

»lani nadzornega sveta druæbe (predstavniki zaposlenih)

1

1

Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne
pogodbe

316

80

Skupaj posojila skupinam oseb

326

84

v tisoËih EUR

Posojila tem osebam so bila namenjena za reπevanje stanovanjskih vpraπanj.
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30. Izobrazbena struktura zaposlenih
2007

Doktorji znanosti

2006

©tevilo
zaposlenih

Deleæ
v%

©tevilo
zaposlenih

Deleæ
v%

58

1,3

50

1,2

145

3,2

135

3,3

1945

42,4

1612

39,2

Visokostrokovna izobrazba

232

5,1

183

4,5

Viπjeπolska izobrazba

152

3,3

142

3,4

Magistri znanosti
Univerzitetna izobrazba

Srednjeπolska izobrazba
Kvalificirani delavci
Nekvalificirani delavci
Skupaj (letno povpreËje)

888

19,4

833

20,2

1017

22,2

990

24,0

144

3,1

173

4,2

4581

100,0

4118

100,0

31. Posli z revizorsko druæbo
Znesek za storitve revidiranja, ki jih je za druæbo v
letu 2007 opravila revizorska druæba KPMG Sloveni
ja, podjetje za revidiranje, d. o. o., znaπa 127 tisoË EUR.

Druæba KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., pa je v letu
2007 opravila svetovalne storitve v vrednosti 30 tisoË
EUR.
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32. Dogodki po datumu bilance stanja
V januarju 2008 sta zaËeli delovati odvisni druæbi
KRKA »R, s. r. o., v »eπki republiki in KRKA Slovensko,
s. r. o., na Slovaπkem, ki sta v 100-odstotni lasti druæbe
Krka. Druæba na Slovaπkem je novoustanovljena,
druæba na »eπkem pa je bila v preteklosti nedelujoËa.
V zaËetku letoπnjega leta so se priËele tudi aktivno
sti za pripojitev druæb KRKA Aussenhandels GmbH,
München in KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt k druæ
bi TAD Pharma. Druæbi bosta izbrisani iz sodnega re
gistra, druæba TAD Pharma pa bo prevzela vsa njuna
sredstva, kapital, pravice in obveznosti.
Krka je 1. 2. 2008 prejela zaËasno odredbo Okroænega
sodiπËa v Ljubljani, s katero nam je v Sloveniji prepo
vedalo izdelavo in træenje zdravila Zolrix® ali druge
ga izdelka, ki vsebuje zdravilno uËinkovino olanza
pin. SodiπËe je s tem ugodilo zahtevi druæbe Eli Lilly
Company Limited, Hampshire, Velika Britanija, ki je
zahtevala zaËasno prepoved proizvodnje in prodaje,
preden sodiπËe odloËi, ali Krka krπi patent druæbe Eli
Lilly ali ne.

Dne 10. 3. 2008 smo prejeli tudi toæbo, ki jo je druæba
Eli Lilly vloæila na Okroænem sodiπËu v Ljubljani in
v kateri trdi, da naj bi Krka s proizvodnjo in prodajo
omenjenega zdravila krπila patent druæbe Eli Lilly.
V Krki verjamemo, da imamo dobre argumente, s ka
terimi lahko dokazujemo, da ne krπimo omenjenega
patenta, zato predvidevamo, da bo sodiπËe toæbo zavr
nilo. V letu 2007 je vrednost prodaje zdravila Zolrix® v
Sloveniji znaπala manj kot 100.000 EUR.
Viπje sodiπËe v Ljubljani je zavrnilo pritoæbo druæbe
Merck Frosst Canada Limited, zoper sklep Okroænega
sodiπËa v Ljubljani z dne 17. 10. 2007, s katerim je
Okroæno sodiπËe v Ljubljani zavrnilo predlog druæbe
Merck Frosst Canada Limited, da izda zaËasno odred
bo, s katero bi se druæbama Krka, d. d., Novo mesto in
Salus, d. d., Ljubljana v Sloveniji prepovedala izdela
va, prodaja, ponujanje v prodajo, træenje in uvoz zdra
vila Monkasta® ali kateregakoli drugega izdelka, ki
vsebuje zdravilno uËinkovino montelukast. Salus, d.
d., Ljubljana træi izdelek Monkasta®, ki ga proizvaja
druæba Krka, d. d., Novo mesto.
Navedeni dogodki niso vplivali na raËunovodske iz
kaze v letu 2007.
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Kdo je kdo v druæbi Krka
Predsednik uprave in generalni direktor
Joæe ColariË
T: 07 332 16 50
E: joze.colaric@krka.biz
»lan uprave in direktor Oskrbe z izdelki
Janez Poljanec
T: 01 475 15 05
E: janez.poljanec@krka.biz
»lan uprave in direktor Razvoja in raziskav
Aleπ Rotar
T: 07 331 25 07
E: ales.rotar@krka.biz
»lanica uprave in direktorica Sektorja za
ekonomiko in informatiko
Zvezdana Bajc
T: 07 332 37 81
E: zvezdana.bajc@krka.biz
»lanica uprave — delavska direktorica
Danica Novak Malnar
T: 07 331 25 70
E: danica.malnar@krka.biz
Namestnik generalnega direktorja
Vinko ManËek
T: 07 332 27 24
E: vinko.mancek@krka.biz
Namestnik generalnega direktorja
Borut Lekπe
T: 01 475 15 06
E: borut.lekse@krka.biz

Namestnica direktorice Marketinga in
direktorice programa Farmacevtika
Alenka Jerman
T: 01 475 13 37
E: alenka.jerman@krka.biz
Medicinska direktorica in
direktorica strateπkega marketinga
Breda BarbiË Æagar
T: 01 475 13 39
E: breda.zagar@krka.biz
Direktor programa Samozdravljenje in
kozmetika
Samo Komel
T: 01 475 13 76
E: samo.komel@krka.biz
Direktor programa Veterina
Joæe Primc
T: 07 331 23 71
E: joze.primc@krka.biz
Direktor Prodaje in direktor regije
Vzhodna Evropa
Damjan Moæina
T: 01 475 13 52
E: damjan.mozina@krka.biz
Namestnik direktorja Prodaje in
direktor regije Srednja Evropa
Tomaæ Sever
T: 01 475 13 56
E: tomaz.sever@krka.biz

Viπji svetovalec generalnega direktorja
Duπan Dular
T: 07 331 21 86
E: dusan.dular@krka.biz

Direktor regije Slovenija in kljuËnega trga
Slovenija
Stane Jarc
T: 07 332 38 48
E: stane.jarc@krka.biz

Viπja svetovalka generalnega direktorja
Joæica ©tamcar
T: 07 331 25 60
E: jozica.stamcar@krka.biz

Namestnik direktorja Prodaje za Rusko federacijo in
direktor kljuËnega trga Ruska federacija
Miran Bevec
T: 01 475 11 85
E: miran.bevec@krka.biz

TehniËni direktor in vodja Inæeniringa in
tehniËnih storitev
Peter MiklavËiË
T: 07 331 25 00
E: peter.miklavcic@krka.biz
Direktorica Marketinga in direktorica
programa Farmacevtika
Elizabeta Suhadolc
T: 01 475 13 81
E: elizabeta.suhadolc@krka.biz
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Direktor regije Jugovzhodna Evropa
Zdravko »uk
T: 07 331 27 78
E: zdravko.cuk@krka.biz
Direktor regije Zahodna Evropa in Ëezmorska
træiπËa in kljuËnega trga Zahodna Evropa
Boπtjan Koroπec
T: 01 475 12 71
E: bostjan.korosec@krka.biz
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Direktor kljuËnega trga Hrvaπka
Hrvoje HudiËek
T: + 385 1 631 21 00
E: hrvoje.hudicek@krka.biz
Direktor kljuËnega trga Poljska
David Bratoæ
T: + 48 22 573 75 00
E: david.bratoz@krka.biz
Namestnica direktorja Razvoja in raziskav in
direktorica Sektorja za nove izdelke
Suzana Kolenc
T: 07 331 20 23
E: suzana.kolenc@krka.biz
Namestnik direktorja Razvoja in raziskav in
direktor Sektorja za raziskave
Aleπ Hvala
T: 07 331 28 94
E: ales.hvala@krka.biz
Direktorica Sektorja za razvoj
Boæena ©uπtar
T: 07 331 26 60
E: bozena.sustar@krka.biz
Namestnik direktorja Oskrbe z izdelki in
direktor Sluæbe nabave
Branko PavliË
T: 01 475 14 50
E: branko.pavlic@krka.biz
Direktorica Sektorja za proizvodnjo zdravil
Vesna VoÊanec
T: 07 331 35 47
E: vesna.vocanec@krka.biz
Direktor Sektorja za proizvodnjo uËinkovin
Milan Bezeg
T: 07 332 38 87
E: milan.bezeg@krka.biz
Direktor Sektorja za tehniËno oskrbo in
energetiko
Marko Lampret
T: 07 331 26 20
E: marko.lampret@krka.biz

Direktorica Sektorja za upravljanje kakovosti
Ljubica Mikπa
T: 07 331 26 77
E: ljubica.miksa@krka.biz
Direktor Kadrovskega sektorja
Boris Dular
T: 07 331 26 95
E: boris.dular@krka.biz
Vodja Sluæbe za informacijske tehnologije in
telekomunikacije
Miran Kapπ
T: 07 331 24 70
E: miran.kaps@krka.biz
Vodja Sluæbe za odnose z javnostmi
Elvira Medved
T: 07 332 10 02
E: elvira.medved@krka.biz
Vodja Pravne sluæbe
Duπan Jenko
T: 07 331 25 32
E: dusan.jenko@krka.biz
Vodja Sluæbe za varnost in zdravje pri delu
Andrej ©kulj
T: 07 332 22 05
E: andrej.skulj@krka.biz
Vodja Sluæbe za druæbeni standard
Darja ColariË
T: 07 331 25 82
E: darja.colaric@krka.biz
Vodja Sluæbe notranje revizije
Mira Rataj SiroËiÊ
T: 07 331 22 20
E: mira.rataj-sirocic@krka.biz
Vodja Sluæbe podjetij in predstavniπtev v tujini
Mojca Vidmar Berus
T: 07 331 24 02
E: mojca.vidmar-berus@krka.biz

Direktor FinanËnega sektorja
Brane Kastelec
T: 07 331 29 14
E: brane.kastelec@krka.biz
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Predstavniπtva Krke, d. d., Novo mesto v tujini
Albanija
1000 Tirana, Rr. S. Frashëri
P. Aviacionit, Sht. 1, Ap. 5
direktor Afrim Ibrahimi
T: + 355 4 274 585
E: afrim.ibrahimi@krka.biz

Kitajska
201206 ©anghaj, 1812 Founder Tower
1122 Xin Jin Qiao Road
direktor Andrej Preπeren
T: + 86 21 6105 2070
E: andrej.preseren@krka.biz

Azerbajdæan
AZ1102 Baku, 3001 Tbilisi Avenue
vodja Ivan GraËan
T: + 386 1 475 1421
E: ivan.gracan@krka.biz

Kosovo
10000 Priπtina, Rr. Pashko Vasa, Nr. 18, kati i III
Qytetza Pejton
direktorica Hatixhe Haziri
T: + 381 382 40 688
E: hatixhe.haziri@krka.biz

Belorusija
220030 Minsk, Ul. Engelsa 34a, str. 2, of. 511
direktorica Natallia Tretsyakevich
T: + 375 17 328 35 11
E: natallia.tretsyakevich@krka.biz
Bolgarija
1164 Sofija, Jakubica 19
direktor Aleksandar Spasovski
T: + 359 2 96 23 450
E: aleksandar.spasovski@krka.biz
Bosna in Hercegovina
71000 Sarajevo, Ul. Dæemala BijediÊa 125a
direktor Janez Baπ
T: + 387 33 720 550
E: janez.bas@krka.biz
Pisarna:
78000 Banja Luka, Ul. Pave Radana 53
T: + 387 33 720 550
E: janez.bas@krka.biz
Estonija
11317 Talin, Pärnu mnt. 139C
direktorica Merit Kiili
T: + 372 6 597 365
E: merit.kiili@krka.biz
Gruzija
0160 Tbilisi, 31, K. Gamsakhurdia ave., app. 18
vodja Jernej ©piler
T: + 386 1 475 12 42
E: jernej.spiler@krka.biz
Indija
560066 Bangalore,
2nd Floor, Evoma Business Incubation Facility
# 82/83 Borewell Road, Opposite Whitefield Post Office
Whitefield
direktor Saπa KolariË
T: + 91 80 41 74 31 22
E: sasa.kolaric@krka.biz
Kazahstan
050004 Almati, Nauryzbay Batyr 17, of. 303, 304
direktorica Luiza Beata Nocun
T: + 7 727 244 82 05
E: luiza.nocun@krka.biz
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Latvija
1010 Riga, Kr. Valdemara 37
direktorica Elita ©ukele
T: + 371 733 86 10
E: elita.sukele@krka.biz
Litva
01112 Vilna, A. Goπtauto g. 40
direktor Liudvikas Lukoπaitis
T: + 370 52 36 27 40
E: liudvikas.lukosaitis@krka.biz
Moldavija
2001 Kiπinjov, Str. Tighina 49/3
direktor Adrian Chiu
T: + 373 22 500 561
E: adrian.chiu@krka.biz
Romunija
77106 Bukareπta, Str. Sevastopol nr. 24, et. 5, Sector 1
direktorica Amelia Tataru
T: + 40 21 310 66 05
E: amelia.tataru@krka.biz
Ruska federacija
123022 Moskva, Ul. 2. Zvenigorodskaya, d. 13, str. 41
direktor Aleπ Zorko
T: + 7 495 739 66 00
E: ales.zorko@krka.biz
Srbija
11070 Beograd, Jurija Gagarina 26v
direktor Radivoj Topalov
T: + 381 11 22 88 722
E: radivoj.topalov@krka.biz
Ukrajina
01015 Kijev, Ul. Staronavodnitskaya 13, of. 125, PB 42
direktor Jordan Urh
T: + 380 44 569 28 38
E: jordan.urh@krka.biz
Uzbekistan
100027 Taπkent, Afrosiyab Str. 28/14, of. 403, 405
direktorica Guzal Niyazova
T: + 998 71 150 10 44
E: guzal.niyazova@krka.biz
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Podjetja z veËinskimi deleæi Krke, d. d., Novo mesto
»eπka republika
KRKA »R, s. r. o., Praga
186 00 Praga 8, Sokolovská 79/192
direktor Andrej Doboviπek
T: + 420 2 21 115 115
E: andrej.dobovisek@krka.biz
Hrvaπka
KRKA-FARMA d. o. o., Zagreb
10002 Zagreb, RadniËka cesta 48/2, p. p. 205
direktor Hrvoje HudiËek
T: + 385 1 631 21 00
E: hrvoje.hudicek@krka.biz
Irska
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED
Dublin 2, 1 Stokes Place
St. Stephen’s Green
direktor Viktor Kozjan
T: + 46 8 643 67 66
E: viktor.kozjan@krka.biz
Madæarska
KRKA Magyarország Kft., Budimpeπta
1036 Budimpeπta, Pacsirtamezó´ u. 5/a, I/3
direktorica Katalin Hubay
T: + 36 1 355 84 90
E: katalin.hubay@krka.biz
Makedonija
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje
1000 Skopje, Servisna zona jug, reon 40
Novoproektirana bb
direktorica Svetlana Stanoevska
T: + 389 2 27 20 310
E: svetlana.stanoevska@krka.biz
NemËija
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven
27472 Cuxhaven, Heinz-Lohmann Straße 5
direktor Stefan Grieving
T: + 49 4721 606 200
E: grieving@tad.de
Poljska
KRKA-POLSKA Sp. z o. o., Varπava
02-235 Varπava, Równoległa 5
direktor David Bratoæ
T: + 48 22 573 75 00
E: david.bratoz@krka.biz
Portugalska
KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril
2765 - 272 Estoril, Avenida de Portugal, 154 -1 º
direktor José Pedro Abrantes Torres
T: + 351 21 464 36 50
E: pedro.torres@krka.biz

Ruska federacija
OOO KRKA-RUS, Istra
143500 Moskovskaya oblast, Istra, Ul. Moskovskaya, d. 50
direktor Boris VeseliË
T: + 7 495 994 70 70
E: boris.veselic@krka.biz
Pisarna:
123056 Moskva, Gruzinsky pereulok, d. 3, kv. 41-42
T: + 7 495 254 23 76
E: boris.veselic@krka.biz
OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad
141 300 Moskovskaya oblast
Sergijev Posad, Moskovskoe Shosse 46a
direktorica Natalya Radchenko
T: + 7 495 739 66 11
E: nataliya.radchenko@krka.biz
Pisarna:
123022 Moskva, Ul. 2. Zvenigorodskaya, d. 13, str. 41
T: + 7 495 739 66 11
E: nataliya.radchenko@krka.biz
Slovaπka
KRKA Slovensko, s.r.o., Bratislava
811 05 Bratislava, Moyzesova 4
direktor Marjan Vrbnjak
T: + 421 2 571 04 501
E: marjan.vrbnjak@krka.biz
Slovenija
Terme Krka, d. o. o., Novo mesto
8000 Novo mesto, Ljubljanska cesta 26
direktor Joæe Berus
T: + 386 7 373 19 15
E: joze.berus@terme-krka.si
Srbija
KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad
21000 Novi Sad, Kralja Petra I. br. 32
direktor Adam Frenc
T: + 381 21 44 35 11
E: adam.frenc@krka.biz
©vedska
Krka Sverige AB, Stockholm
118 72 Stockholm, Göta Ark 175, Medborgarplatsen 25
direktor Viktor Kozjan
T: + 46 8 643 67 66
E: viktor.kozjan@krka.biz
ZDA
KRKA USA, LLC, Delaware
NC 28409, Wilmington, 4216 Cravens Point Rd.
direktor Aleπ Rotar
T: + 386 7 331 25 07
E: ales.rotar@krka.biz
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Krka, d. d., Novo mesto
©marjeπka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija
Telefon: 07 331 21 11
E-naslov: info@krka.biz
www.krka.si

Izdala in zaloæila: Krka, d. d., Novo mesto
Oblikovanje in produkcija: Mayer McCann, d. o. o.
Besedilo: Krka, d. d., Novo mesto
Fotografije: Tomaæ GregoriË, arhiv
Tisk: Gorenjski tisk
Leto izida: 2008

