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Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., 
Ljubljana in Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS št. 67/07) objavlja  

 

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE KRKA IN NEREVIDIRANIM 

RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE KRKA ZA LETO 2007 
 
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 
2007 ter primerjalni podatki za leto 2006 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP).  
 
Preračun iz SIT v EUR za leto 2006 je narejen v skladu s Pojasnilom 1 k Uvodu v Slovenske računovodske 
standarde (2006) – Sprememba predstavitvene valute, ki ga je na 80. seji sprejel strokovni svet Slovenskega 
inštituta za revizijo. Po njem se za preračun iz SIT v EUR za vse postavke v vseh izkazih uporabi uradni tečaj 
Banke Slovenije na zadnji dan primerljivega obdobja. Za preračune za leto 2006 je tako uporabljen tečaj 
1 EUR = 239,6400 SIT. Izkazi v SIT, ki so bili uporabljeni za preračun, so za leto 2006 revidirani. 
 
Družba nima odobrenega kapitala niti pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 
 
 

Podatki o skupini Krka 
Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) je obvladujoča družba skupine Krka, v katero so bile  
31. 12. 2007 vključene naslednje odvisne družbe: 
 

  
Delež lastništva  

31. 12. 2007 

Obvladujoča družba   

KRKA, d. d., Novo mesto 100 % 

Odvisne družbe    

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 100 % 

KRKA-FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaška 100 % 

»KRKA-FARMA«, d. o. o., Novi Sad, Srbija 100 % 

KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 % 

OOO »KRKA-RUS«, Istra, Ruska federacija 100 % 

OOO »KRKA FARMA«, Sergijev Posad, Ruska federacija 100 % 

KRKA-POLSKA Sp. z o. o., Varšava, Poljska  100 % 

KRKA Magyarország Kft, Budimpešta, Madžarska 100 % 

KRKA ČR, s. r. o., Praga, Češka republika 100 % 

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 100 % 

KRKA Sverige AB, Stockholm, Švedska 100 % 

KRKA Aussenhandels GmbH, München, Nemčija 100 % 

KRKA PHARMA GMBH, Frankfurt, Nemčija 100 % 

KRKA FARMACÊUTICA, LDA, Estoril, Portugalska 100 % 

KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA 100 % 

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Nemčija 100 % 

 
Odvisna družba Terme Krka ima lastniška deleža v družbah Terme Krka – Strunjan, d. o. o. (51 %) in Golf Grad 
Otočec, d. o. o. (56,37 %). 
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V letu 2007 so bile ustanovljene tri nove odvisne družbe v tujini, vse v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe: 
KRKA PHARMA GMBH, Frankfurt, Nemčija, KRKA FARMACÊUTICA, LDA, Estoril, Portugalska in KRKA USA, 
LLC, Delaware, ZDA.  
 
V letu 2007 je družba Krka prevzela družbo TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Nemčija in je njen 100-odstoten 
lastnik. Kupnina v višini 97.000 tisoč EUR je bila plačana v gotovini. Izvršena je bila dokapitalizacija družbe Krka 
Farma Novi Sad v višini 42 tisoč EUR. 
 
V letu 2008 bosta družbi KRKA Aussenhandels GmbH, Munchen in KRKA PHARMA GMBH, Frankfurt pripojeni k 
družbi TAD Pharma in izbrisani iz sodnega registra. Družba TAD Pharma bo prevzela vsa njuna sredstva, kapital, 
pravice in obveznosti. 
 
Dokončno je bila ukinjena odvisna družba HELVETIUS-S. R. L. v Trstu, v kateri je družba Krka imela 80-odstoten 
delež. 
 
 

Prodaja 
V skupini Krka smo v letu 2007 prodali za 780,9 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je za 17 % več kot v letu 
2006. Delež izvoza v prodaji skupine se je povečal, saj smo izvozili za 679,3 milijona EUR izdelkov oziroma 87 % 
prodaje skupine. Prodaja skupine Krke je bila v letu 2007 za 94,2 milijona oziroma 14 % večja od prodaje 
obvladujoče družbe, ki je znašala 686,7 milijona EUR. 
 
Prodaja skupine Krka po regijah 

V primerjavi z letom 2006 smo najbolj, za 59 % oziroma za 60,0 milijona EUR, povečali prodajo v regiji Zahodna 
Evropa in čezmorska tržišča, kjer smo prodali za 161,0 milijona EUR izdelkov, delež regije v skupni prodaji pa je 
znašal 21 %. Največja prodajna regija je bila s 26-odstotnim deležem regija Srednja Evropa, kjer smo prodali za 
202,4 milijona EUR izdelkov, kar je za 19 % več kot v letu 2006. V regiji Vzhodna Evropa smo prodali za  
183,0 milijona EUR izdelkov, kar je za 1 % več ko lani in predstavlja 23 % celotne prodaje. Znotraj te regije je 
Krkino največje posamično tržišče – Ruska federacija, kjer smo prodali za 122,0 milijona EUR. V regiji 
Jugovzhodna Evropa smo prodali za 132,9 milijona EUR ter dosegli 20-odstotno rast, v regiji Slovenija pa smo s  
101,6 milijona EUR vredno prodajo ustvarili 3-odstotni upad prodaje.  
 
Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov 

Med skupinami izdelkov so v ospredju zdravila na recept, saj s 630,8 milijona EUR ustvarjene prodaje 
predstavljajo 81 % v celotni prodaji skupine. Izdelkov za samozdravljenje smo v letu 2007 prodali za  
83,6 milijona EUR in z njimi ustvarili 11 % celotne prodaje, kozmetičnih izdelkov za 10,1 milijona EUR in 
veterinarskih izdelkov za 24,6 milijona EUR. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev skupine Terme Krka je znašala 
30,8 milijona EUR. V primerjavi z letom 2006 je bila prodaja presežena pri vseh skupinah izdelkov: pri zdravilih na 
recept in izdelkih za samozdravljenje za 18 %, pri kozmetičnih izdelkih za 6 % in pri veterinarskih izdelkih za 8 %, 
medtem ko je bila prodaja zdraviliško-turističnih storitev večja za 10 %. 
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Podatki o poslovanju s kazalniki 

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisočih EUR 2007 2006 2007 2006 

Čisti prihodki od prodaje 780.918 667.955 686.729 586.102 

EBIT  182.933 150.495 168.083 146.965 

EBITDA  239.880 198.200 212.467 183.158 

Čisti dobiček  132.853 112.086 126.521 113.027 

Dolgoročna sredstva  749.707 574.846 712.263 561.034 

Kratkoročna sredstva 371.711 304.282 344.995 293.252 

Kapital  680.913 570.905 672.010 569.918 

Dolgoročne obveznosti 253.773 163.941 219.426 150.351 

Kratkoročne obveznosti 186.732 144.282 165.822 134.017 

Izdatki za razvoj in raziskave 59.071 52.650 58.300 51.764 

Naložbe  112.977 107.200 92.832 89.000 

          

KAZALNIKI1     

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS) 17,0 % 16,8 % 18,4 % 19,3 % 

Delež EBIT v prihodkih od prodaje 23,4 % 22,5 % 24,5 % 25,1 % 

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje 30,7 % 29,7 % 30,9 % 31,3 % 

Donosnost kapitala (ROE)2  21,2 % 21,3 % 20,4 % 21,6 % 

Donosnost sredstev (ROA)3  13,3 % 13,4 % 13,2 % 14,0 % 

Obveznosti/Kapital 0,647 0,540 0,573 0,499 

Delež izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje 7,6 % 7,9 % 8,5 % 8,8 % 

Število zaposlenih konec leta 6777 5759 4891 4272 

Dobiček na delnico v EUR4 3,92 3,30 3,74 3,34 

Knjigovodska vrednost delnice v EUR5 19,22 16,12 18,97 16,09 
1 Zaradi primerljivosti podatkov je pri izračunu podatkov o delnici upoštevano novo število delnic po izvedeni cepitvi delnic v razmerju 
1:10 v začetku septembra 2007. 

2 Čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala v obdobju 
3 Čisti dobiček/povprečno stanje sredstev v obdobju 
4 Čisti dobiček večinskih lastnikov skupine Krka/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic 
5 Kapital na dan 31. 12./skupno število izdanih delnic 
 
Ob 17-odstotni rasti prodaje se je dobiček iz poslovanja skupine povečal za 22 %, dobiček pred davkom za 18 % 
in čisti dobiček za 19 %. Pri družbi je dobiček iz poslovanja večji za 14 %, dobiček pred davkom in čisti dobiček 
pa za 12 %. 
 
 

Razvoj in raziskave 
Področje razvoja in raziskav v Krki smo v letu 2007 zaznamovali s številnimi pridobljenimi registracijami, ki so 
temeljile na novih pristopih in postopkih registracije. Kot prvo generično podjetje smo v Evropski uniji za zdravilo 
Zalasta® (olanzapin) v obliki klasičnih in orodisperzibilnih tablet vodili in zaključili najzahtevnejši postopek 
registracije, t.i. centralizirani postopek registracije, ter na ta način uspešno pridobili registracijo na celotnem 
področju Evropske unije. Zaključili smo 7 t.i. decentraliziranih postopkov in razširili vodenje CADREAC 
registracijskih postopkov (Collaboration Agreement between Drug Regulatory Authorities in EU Associated 
Countries), ki omogočajo hitro pridobitev registracije na novih tržiščih.  
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Pridobili smo prvo registracijo za 10 novih izdelkov v 22 različnih farmacevtskih oblikah in odmerkih, skupaj pa 
smo v letu 2007 pridobili 424 registracij za 1325 različnih farmacevtskih oblik. V letu 2006 smo za različne izdelke 
pridobili 390 registracij na različnih tržiščih.  
 
Rezultate dela na ključnih razvojno-raziskovalnih področjih smo zaščitili s patentnimi prijavami. Tako smo v letu 
2007 vložili patentne prijave za 21 novih izumov, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2006 pa 15 mednarodnih 
patentnih prijav. Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar je dodatna podpora dodani vrednosti 
Krkinih izdelkov. V letu 2007 smo prijavili 57 blagovnih znamk v Sloveniji in 2 v tujini ter vložili prijave za 46 
mednarodnih registracij.  
 
 

Vlaganja in naložbe 
V letu 2007 smo v skupini Krka za vlaganja in naložbe namenili 113,0 milijona EUR, od tega 92,8 milijona EUR v 
družbi Krka. Sredi junija 2007 smo uradno odprli nov obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 4. Z 
naložbo, ki je skupaj z izgradnjo skladišča tekočih surovin presegala vrednost 80 milijonov EUR, uresničujemo 
vertikalni poslovni model, s katerim zagotavljamo obvladovanje celotnega procesa od razvoja do surovine in 
končnih izdelkov. Z naložbo, ki je bila vredna 15,5 milijona EUR, smo povečali kapacitete za proizvodnjo injekcij 
za 30 odstotkov. V načrtih je postavitev dveh dodatnih linij, tako da bi s tremi novimi polnilnimi linijami lahko 
napolnili med 80 in 100 milijonov injekcij na leto. V tretji fazi projekta Notol bomo povečali pakirnico v takšnem 
obsegu, ki bo omogočal vgradnjo novih linij. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2008. Lani smo zaključili z 
izvedbenimi deli pri izgradnji obrata Pelete IV, ki bo v celoti dokončan predvidoma v prvi polovici letošnjega leta. 
V minulem letu smo zgradili še prizidek novih tehtalnic in priročnih skladišč ter rekonstruirali obstoječe skladišče 
surovin.  
 
V družbi Krka-Rus v Ruski federaciji smo nabavili proizvodno in laboratorijsko opremo. V družbi Krka Polska smo 
zaključili preureditev laboratorijev, v družbi Krka Farma Zagreb pa smo kupili novo tehnološko opremo za 
granulacijsko linijo.  
 
V letu 2007 smo v skupini Terme Krka obnovili grad Otočec, zgradili prizidek zdravstvenemu delu v Strunjanu in 
pričeli z investicijo hotela Kristal v Dolenjskih Toplicah.  
 
 

Zaposleni 
Konec leta 2007 je bilo v skupini Krka 6777 zaposlenih, od tega 3213 v obvladujoči družbi v Sloveniji, 1678 v 
predstavništvih v tujini, 1240 v odvisnih družbah v tujini in 646 v skupini Terme Krka. Število zaposlenih se je 
glede na prejšnje leto povečalo za 1018 oziroma za 18 %. V predstavništvih in družbah izven Slovenije je bilo 
2918 zaposlenih oziroma 43 % vseh zaposlenih v skupini.  
 
Delež univerzitetno izobraženih sodelavcev se nenehno povečuje in v skupini Krka predstavlja že 46 % vseh 
zaposlenih. Konec leta 2007 je bilo v skupini Krka zaposlenih 3117 sodelavcev z najmanj univerzitetno izobrazbo. 
Med njimi je 81 doktorjev znanosti in 161 magistrov znanosti in specialistov. 
 
 

Delnica in delničarji 
Krka je kot prva javna delniška družba v Sloveniji 3. septembra 2007 izvedla cepitev delnic v razmerju 1 : 10, kar 
je pomenilo delitev ene obstoječe delnice na deset novih delnic. Namen cepitve je bil povečati likvidnost in 
dostopnost delnic čim širšemu krogu vlagateljev. Število delničarjev Krke se je v letu dni povečalo za dobrih 13 % 
oziroma za 7030 oseb. Konec leta 2007 je imela Krka 61585 delničarjev.  
 
Lastniški delež slovenskih investicijskih družb in skladov se je glede na konec leta 2006 zmanjšal z 11,0 % na  
9,3 %, delež ostalih domačih pravnih oseb pa z 10,2 % na 10 %. Delež mednarodnih vlagateljev se je v letu 2007 



Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka 

 5 

povečal z 8,0 % na  8,5 %, delež domačih fizičnih oseb pa z 41,0 % na 42,4 %. Delež Kapitalske družbe in PPS 
je ostal 10,2 %, delež Slovenske odškodninske družbe pa 15,0 %. Število lastnih delnic je ostalo nespremenjeno. 
 
 

Upravljanje s tveganji 
Hitra rast poslovanja in široka mednarodna prisotnost skupine Krka pomeni tudi izpostavljenost različnim vrstam 
tveganj, ki jih delimo na poslovna in finančna. V skupini Krka zato vsa obvladljiva tveganja upravljamo z 
ustreznimi mehanizmi, za njihovo obvladovanje pa so zadolžene različne organizacijske enote v podjetju.  
 
Poslovna tveganja obvladujemo decentralizirano, in sicer v okviru odgovornosti in pooblastil posameznih 
procesov in družb v skupini Krka. Redno spremljanje ukrepov in rezultatov, povezanih s poslovnimi tveganji, 
poteka prek različnih odborov (razvojni odbor, prodajni odbor, odbor za kakovost, odbor za investicije, odbor za 
kadre, odbor za ekonomiko in finance, odbor za informacijske tehnologije). 
 
Finančna tveganja spremlja Finančni sektor, ki jih centralizirano obvladuje. 
 
Vodstvo podjetja odobri ustrezne ukrepe in mehanizme za obvladovanje tveganj, prav tako pa je seznanjeno tudi 
z učinkovitostjo sprejetih ukrepov. 
 
Vsa tveganja sistematično spremljamo, pri finančnih tveganjih pa uporabljamo tudi ustrezne kvantitativne metode 
za preučevanje izpostavljenosti in velikosti potencialne škode. Zaradi velike pozornosti, ki jo skupina Krka 
namenja obvladovanju tveganj, smo v letu 2007 učinkovito upravljali z navedenimi tveganji in zmanjšali njihov 
negativni vpliv na poslovanje.  
 
 

Načrti za leto 2008 
Prodaja izdelkov in storitev bo v letu 2008 predvidoma dosegla 950 milijonov EUR in bo od prodaje v letu 2007 
večja za 22 %, delež prodaje na tržiščih zunaj Slovenije pa bo predvidoma 89-odstoten. Najpomembnejša 
prodajna regija bo Srednja Evropa, največjo rast predvidevamo v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, 
Ruska federacija pa ostaja najpomembnejše posamično tržišče. Zdravila na recept s pričakovano 23-odstotno 
rastjo ostajajo z 82-odstotnim deležem v prodaji najpomembnejša skupina izdelkov. 
 
Načrtujemo čisti dobiček skupine v višini 160 milijonov EUR, v enaki vrednosti pa so predvidene naložbe, ki bodo 
namenjene predvsem povečanju in modernizaciji proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter 
infrastrukture. 
 
V skupini Krka bo konec leta 2008 predvidoma 7700 zaposlenih, od tega skoraj 46 % v tujini. 
 
 

Pomembnejši dogodki po obračunskem obdobju  
V januarju 2008 sta začeli delovati odvisni družbi KRKA ČR s.r.o v Češki republiki in KRKA Slovensko, s.r.o na 
Slovaškem, ki sta v 100-odstotni lasti družbe Krka. Družba na Slovaškem je novoustanovljena, družba na 
Češkem pa je bila v preteklosti nedelujoča.  
 
V začetku letošnjega leta so se pričele tudi aktivnosti za pripojitev družb KRKA Aussenhandels GmbH, Munchen 
in KRKA PHARMA GMBH, Frankfurt k družbi TAD Pharma. Družbi bosta izbrisani iz sodnega registra, družba 
TAD Pharma pa bo prevzela vsa njuna sredstva, kapital, pravice in obveznosti. 
 
Krka je 1. 2. 2008 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče Krki prepovedalo izdelavo in 
trženje zdravila Zolrix ali drugega izdelka, ki vsebuje zdravilno učinkovino olanzapin, v Sloveniji. Sodišče je tako 
ugodilo zahtevi družbe Eli Lilly Company Limited, Hampshire, Velika Britanija, ki je vložila zahtevo za začasno 
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odredbo. Predmet patenta je postopek za izdelavo farmacevtske oblike, to je formulacije tega zdravila. Bistvena 
značilnost patentiranega postopka je mešanje učinkovine olanzapin in pomožnih snovi. Krka je zoper sklep v 
zakonitem roku vložila ugovor. V kolikor družba Eli Lilly v roku 30 dni ne bo vložila tožbe zoper Krko in družbo 
Salus, Ljubljana, d.d., ki je imetnik dovoljenja za promet za zdravilo Zolrix v Sloveniji, bo veljavnost začasne 
odredbe prenehala. Krka zdravilo Zolrix izdeluje v svoji hčerinski družbi Krka-Polska, Sp. z o. o., Varšava. V letu 
2007 je vrednost prodaje izdelka Zolrix v Sloveniji znašala manj kot 100.000 EUR. Plan prodaje istega izdelka v 
Sloveniji za leto 2008 je nekoliko višji od prodaje v preteklem letu. Krka trži izdelke z zdravilno učinkovino 
olanzapin tudi v nekaterih državah srednje, zahodne in jugovzhodne Evrope. 
 
 
Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja na 
sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko uradnih 
spletnih strani Krke (www.krka.si), in sicer neomejeno od datuma objave tega obvestila naprej. 
 
 
 
Novo mesto, februar 2008 Krka, d. d., Novo mesto 
 Uprava 
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Nerevidirana konsolidirana bilanca stanja skupine Krka  

v tisočih EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006 

Sredstva     

Zemljišča, zgradbe in oprema 572.244 506.929 

Neopredmetena sredstva 129.854 23.500 

Naložbe v pridružene družbe 0 2.023 

Finančne naložbe 14.512 10.301 

Odložene terjatve za davek 32.687 31.840 

Druga dolgoročna sredstva 410 253 

Skupaj dolgoročna sredstva 749.707 574.846 

Zaloge 171.647 115.925 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 179.834 153.891 

Finančne naložbe 4.446 24.067 

Denar in denarni ustrezniki 15.784 10.399 

Skupaj kratkoročna sredstva 371.711 304.282 

Skupaj sredstva 1.121.418 879.128 

Kapital   

Osnovni kapital 59.126 59.132 

Lastne delnice -19.489 -19.489 

Rezerve 157.094 151.295 

Zadržani dobički 474.146 372.060 

Kapital večinskih lastnikov 670.877 562.998 

Kapital manjšinskih lastnikov 10.036 7.907 

Skupaj kapital 680.913 570.905 

Obveznosti     

Posojila 87.183 34.584 

Rezervacije 143.641 122.554 

Prejete dotacije 3.099 2.778 

Odložene obveznosti za davek 19.850 4.025 

Skupaj dolgoročne obveznosti 253.773 163.941 

Poslovne obveznosti 78.462 60.888 

Posojila 62.528 48.769 

Obveznosti za davek iz dobička 3.612 7.020 

Ostale kratkoročne obveznosti 42.130 27.605 

Skupaj kratkoročne obveznosti 186.732 144.282 

Skupaj obveznosti 440.505 308.223 

Skupaj kapital in obveznosti 1.121.418 879.128 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka  

 v tisočih EUR 2007 2006 

Prihodki od prodaje 780.918 667.955 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 282.833 248.985 

Bruto dobiček 498.085 418.970 

Stroški prodajanja 198.051 165.844 

Stroški razvijanja 59.071 52.650 

Stroški splošnih dejavnosti 62.246 53.545 

Drugi poslovni prihodki 4.216 3.564 

Dobiček iz poslovanja 182.933 150.495 

Finančni prihodki 17.355 15.500 

Finančni odhodki 25.354 17.239 

Neto finančni odhodki -7.999 -1.739 

Dobiček pred davkom 174.934 148.756 

Davek iz dobička 42.081 36.670 

Čisti dobiček obdobja 132.853 112.086 

     Delež večinskih lastnikov 132.552 111.682 

     Delež manjšinskih lastnikov 301 404 

Čisti dobiček na delnico1 3,92 3,30 

 
1 Čisti dobiček večinskih lastnikov skupine/povprečno število izdanih delnic brez lastnih delnic. Za obe leti je upoštevano število delnic po 
cepitvi v razmerju 1:10, izvedeni v septembru 2007. 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine Krka 

Rezerve Zadržani dobički 

v tisočih EUR 
Vpoklicani 

kapital 
Lastne 
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Prevedbene 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2006 59.132 -19.489 120.986 14.990 9.597 2.345 19 225.254 66.719 -7.665 7.568 479.456 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 111.682 0 405 112.087 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 2.086 0 0 0 -2.086 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 
družbe Krka 0 0 0 0 0 0 0 20.030 -20.030 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.719 66.719 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 0 30.512 0 -30.512 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.499 -65 -23.564 
V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 1.136 135 0 0 1.655 0 2.926 
Stanje 31. 12. 2006 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.683 3.481 154 275.796 89.566 6.698 7.908 570.905 
Vnos sprememb preteklih dobičkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193 0 -193 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 132.552 0 301 132.853 
Vnos kapitala manjšinskih lastnikov 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 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 
družbe Krka 0 0 0 0 0 0 0 43.000 -43.000 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.566 89.566 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine -6 0 6 0 0 0 0 38.149 0 -38.149 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.040 -102 -27.142 
V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 3.344 -50 0 0 -733 0 2.561 
Stanje 31. 12. 2007 59.126 -19.489 120.992 14.990 14.183 6.825 104 356.945 87.052 30.149 10.036 680.913 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega izida skupine Krka  

v tisočih EUR  2007 2006 

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

Čisti dobiček poslovnega leta 132.853 112.086 

Prilagoditve za 99.879 85.623 

– amortizacijo 56.947 47.704 

– pozitivne tečajne razlike -5.078 -1.962 

– negativne tečajne razlike  5.404 4.147 

– prihodke od naložbenja -8.201 -9.831 

– odhodke od naložbenja 4.594 3.636 

– odhodke od financiranja 4.325 4.980 

– davke iz dobička in druge davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 42.081 36.669 

– ostalo -193 278 

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 232.732 197.710 

Sprememba stanja poslovnih terjatev -14.920 -18.880 

Sprememba stanja zalog -32.117 4.950 

Sprememba poslovnih dolgov -1.210 -1.101 

Sprememba v stanju ostalih kratkoročnih obveznosti in rezervacij 31.148 19.751 

Plačani davek iz dobička -49.476 -65.512 

Čisti finančni tok iz poslovanja 166.157 136.918 

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

Prejete obresti 356 768 

Prejemki iz prodaje naložb 1.263 1.014 

Prejete dividende 216 201 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.212 1.565 

Nakup/ prodaja odvisne družbe -96.043 0 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -10.801 -7.298 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -112.801 -96.910 

Prejemki / izdatki za pridobitev dolgoročnih posojil 28 -25 

Izdatki / prejemki za pridobitev drugih dolgoročnih sredstev 3.783 -1.150 

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 14.694 -7.802 

Prejemki / izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 2.186 1.817 

Čisti finančni tok iz naložbenja -195.907 -107.820 

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 13.301 10.492 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -3.868 -4.764 

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 53.000 -13.162 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -27.075 -23.534 

Čisti finančni tok iz financiranja 35.358 -30.967 

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 5.607 -1.869 

Denarna sredstev in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 10.399 12.635 

Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -222 -367 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 15.784 10.399 
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 Nerevidirana bilanca stanja družbe Krka, d. d., Novo mesto  

v tisočih EUR 31. 12. 2007 31. 12. 2006 

Sredstva   

Zemljišča, zgradbe in oprema 422.891 377.442 

Neopredmetena sredstva 24.466 22.400 

Naložbe v odvisne družbe 218.178 121.513 

Finančne naložbe 17.709 11.853 

Odložene terjatve za davek 28.653 27.648 

Druga dolgoročna sredstva 366 178 

Skupaj dolgoročna sredstva 712.263 561.034 

Zaloge 127.276 99.480 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 188.872 157.484 

Finančne naložbe 26.507 31.790 

Denar in denarni ustrezniki 2.340 4.498 

Skupaj kratkoročna sredstva 344.995 293.252 

Skupaj sredstva 1.057.258 854.286 

     

Kapital     

Osnovni kapital 59.126 59.132 

Lastne delnice -19.489 -19.489 

Rezerve 156.990 151.140 

Zadržani dobički 475.383 379.135 

Skupaj kapital  672.010 569.918 

Obveznosti     

Posojila 83.200 29.143 

Rezervacije 131.994 116.806 

Prejete dotacije 913 448 

Odložene obveznosti za davek 3.319 3.954 

Skupaj dolgoročne obveznosti 219.426 150.351 

Poslovne obveznosti 67.542 56.304 

Posojila 65.747 47.105 

Obveznosti za davek iz dobička 2.132 6.698 

Ostale kratkoročne obveznosti 30.401 23.910 

Skupaj kratkoročne obveznosti 165.822 134.017 

Skupaj obveznosti 385.248 284.368 

Skupaj kapital in obveznosti 1.057.258 854.286 
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisočih EUR 2007 2006 

Prihodki od prodaje 686.729 586.102 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 241.052 213.248 

Bruto dobiček 445.677 372.854 

Stroški prodajanja 174.467 133.943 

Stroški razvijanja 58.300 51.764 

Stroški splošnih dejavnosti 46.155 42.182 

Drugi poslovni prihodki 1.328 2.000 

Dobiček iz poslovanja 168.083 146.965 

Finančni prihodki 16.360 14.779 

Finančni odhodki 20.245 14.494 

Neto finančni izid -3.885 285 

Dobiček pred davkom 164.198 147.250 

Davek iz dobička 37.677 34.223 

Čisti dobiček poslovnega leta 126.521 113.027 

Čisti dobiček na delnico1 (v EUR) 3,74 3,34 

 
1. Čisti dobiček/povprečno število izdanih delnic brez lastnih delnic Za obe leti je upoštevano število delnic po cepitvi v razmerju 1:10, 
izvedeni v septembru 2007. 
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Nerevidirani izkaz gibanja kapitala družbe Krka, d. d., Novo mesto 

   Rezerve Zadržani dobiček  

v tisočih EUR 
Vpoklicani 

kapital 
Lastne 
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Druge rezerve 
iz dobička 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 
Preneseni 

čisti dobiček Skupaj kapital 

Stanje 1. 1. 2006 59.132 -19.489 120.986 14.990 9.598 2.344 225.254 59.593 5.190 477.598 

Vnos čistega dobička 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 dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 20.030 -20.030 0 0 

Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 -59.593 59.593 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 30.512 0 -30.512 0 

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.499 -23.499 

V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 1.136 0 0 1.656 2.792 

Stanje 31. 12. 2006 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 3.480 275.796 90.911 12.428 569.918 

Vnos čistega dobička 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 dobička po 
sklepu uprave in NS 0 0 0 0 0 0 43.000 -43.000 0 0 

Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 -90.911 90.911 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine -6 0 6 0 0 0 38.149 0 -38.149 0 

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.040 -27.040 

V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 3.344 0 0 -733 2.611 

Stanje 31. 12. 2007 59.126 -19.489 120.992 14.990 14.184 6.824 356.945 81.021 37.417 672.010 
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Nerevidirani izkaz finančnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisočih EUR 2007 2006 

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

Čisti dobiček poslovnega leta 126.521 113.027 

Prilagoditve za: 79.603 68.428 

– amortizacijo 44.384 36.193 

– pozitivne tečajne razlike -1.860 -1.507 

– negativne tečajne razlike  3.906 4.781 

– prihodke od naložbenja -12.698 -11.637 

– odhodke od naložbenja  4.466 2.978 

– odhodke od financiranja 3.729 3.119 

– davke iz dobička in druge davke, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 37.677 34.223 

– ostalo 0 278 

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 206.124 181.455 

Sprememba stanja poslovnih terjatev -32.021 -20.087 

Sprememba stanja zalog -27.796 12.701 

Sprememba poslovnih dolgov 21.387 -1.571 

Sprememba v stanju ostalih kratkoročnih obveznosti in rezervacij 22.098 18.121 

Plačani davek iz dobička -45.501 -63.171 

Čisti finančni tok iz poslovanja 144.291 127.448 

FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

Prejete obresti 755 901 

Dobički iz prodaje kratkoročnih naložb 1.263 1.014 

Prejete dividende 216 201 

Nakazani dobički odvisnih družb 4.400 2.027 

Prejemki od odtujitve zemljišč, zgradb in opreme 908 1.176 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -7.291 -6.459 

Izdatki za pridobitev zemljišč, zgradb in opreme -96.421 -79.862 

Izdatki v zvezi z odvisnimi družbami – prevzem, dokapitalizacija in pokritje izgube -96.857 -6.501 

Prejemki/izdatki iz naslova danih dolgoročnih posojil -1.883 90 

Izdatki iz naslova drugih dolgoročnih sredstev -160 -141 

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 4.397 -13.398 

Prejemki/izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 2.101 1.817 

Čisti finančni tok iz naložbenja -188.517 -99.135 

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 18.057 11.537 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -3.145 -3.011 

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 54.371 -11.676 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -26.993 -23.468 

Čisti finančni tok iz financiranja 42.290 -26.618 

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -1.936 1.699 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 4.498 3.166 

Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -222 -367 

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 2.340 4.498 
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Ugotovitev bilančnega dobička družbe Krka, d. d., Novo mesto 

 
v tisočih EUR 2007 2006 
Obvezna uporaba čistega dobička     
Čisti dobiček poslovnega leta 126.521 113.027 
– kritje prenesene izgube 0 0 
– oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 
– oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 
– oblikovanje statutarnih rezerv 2.500 2.086 
Čisti dobiček po obvezni uporabi 124.021 110.941 
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave in nadzornega sveta 43.000 20.030 
Preostanek čistega dobička 81.021 90.911 
Ugotovitev bilančnega dobička    
– preostanek čistega dobička 81.021 90.911 
– preneseni čisti dobiček preteklih let 37.417 12.428 
Bilančni dobiček 118.438 103.339 

 


