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UVOD 
 
Vsi računovodski izkazi Krke, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) in skupine Krka v tem poročilu so 
po sklepu 11. skupščine delničarjev z dne 6. 7. 2006 pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP). Glede na ta sklep Krka, d. d., Novo mesto ne pripravlja več 
poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Izkazi niso revidirani. 

Preračun iz SIT v EUR je za leto 2006 narejen glede na Pojasnilo 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 sta tako uporabljena tečaja 1 EUR=239,6400 
SIT za preračune za leto 2006 in 1 EUR=239,5871 SIT za preračune za obdobje januar – marec 2006.   
Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja na 
sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet ter/ali v časopisu Delo. 

Poročilo o poslovanju skupine Krka v obdobju januar – marec 2007 je na vpogled na sedežu družbe Krka, d. d., 
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto vsak delavnik od 8. do 15. ure in na Krkini spletni strani 
www.krka.si.  

Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju družbe in skupine Krka je na redni seji dne 16. 5. 2007 obravnaval 
nadzorni svet družbe. 
 

Pomembnejši dosežki 
 

• Družba Krka je v obdobju januar – marec 2007 ustvarila 45,4 milijona EUR dobička iz poslovanja, kar je 
za 11 % več kot v enakem obdobju lani, skupina Krka pa 51,0 milijona EUR oziroma 21 % več kot v 
enakem obdobju lani.  

 
• Čisti dobiček družbe Krka je znašal 34,5 milijona EUR (17-odstotna rast glede na lansko prvo četrtletje), 

skupine Krka pa 38,1 milijona EUR (30-odstotna rast). 
 
• Družba Krka je prodala za 182,9 milijona EUR izdelkov in storitev, skupina Krka pa za 204,2 milijona 

EUR. 
 
• Dosežena je 12-odstotna rast prodaje družbe in 13-odstotna rast prodaje skupine Krka glede na enako 

obdobje minulega leta. 
 
• Največjo rast prodaje in največji delež v prodaji skupine Krka je dosegla regija Srednja Evropa. 
 
• Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije je za skupino 87-odstoten, za družbo pa 90-odstoten. 
 
• Enotni tečaj delnice družbe Krka, ki kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, je konec marca 2007 

znašal 834,24 EUR.  
 

• Za vlaganja in naložbe je skupina Krka namenila 30,5 milijona EUR, od tega družba Krka 28,4 milijona 
EUR in odvisne družbe 2,1 milijona EUR. 

 
• Število zaposlenih v skupini Krka se je povečalo za 6 %. Zaposlovali smo predvsem v tujini. Ob koncu 

prvega četrtletja 2007 je bilo v skupini Krka 6089 zaposlenih. 
 
• Uresničeni so poglavitni poslovni cilji družbe in skupine Krka za prvo četrtino leta. 
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Pomembnejši podatki o poslovanju družbe in skupine Krka 
 
  Skupina Krka Krka, d. d., Novo mesto 

 1-3/2007  1-3/2006  1-3/2007  1-3/2006 
v tisočih EUR Nerevidirano Nerevidirano Nerevidirano Nerevidirano 
Čisti prihodki od prodaje 204.213 181.020 182.874 162.986 
EBIT 50.986 42.309 45.359 40.890 
EBITDA 64.360 54.384 55.720 50.024 
Čisti dobiček 38.108 29.232 34.482 29.568 

Izdatki za razvoj in raziskave  14.316 11.176 14.180 11.030 

Naložbe 30.531 20.850 27.987 16.878 

KAZALNIKI         
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS) 18,7 % 16,1 % 18,9 % 18,1 % 
Delež EBIT v prihodkih od prodaje 25,0 % 23,4 % 24,8 % 25,1 % 
Delež EBITDA v prihodkih od prodaje 31,5 % 30,0 % 30,5 % 30,7 % 
Donosnost kapitala (ROE)1 -  preračunana na letno raven 25,8 % 23,7 % 23,5 % 24,0 % 
Donosnost sredstev (ROA)2 - preračunana na letno raven 17,0 % 14,3 % 15,9 % 15,0 % 
Obveznosti / Kapital 0,487 0,540 0,457 0,499 
Delež izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje 7,0% 6,2 % 7,8 % 6,8 % 
     
 31. 3. 2007 31. 12. 2006 31. 3. 2007 31. 12. 2006 
v tisočih EUR Nerevidirano Revidirano Nerevidirano Revidirano 
Dolgoročna sredstva 592.931 574.846 578.094 561.033 
Kratkoročna sredstva  316.766 304.282 304.241 293.253 
Kapital 611.591 570.905 605.524 569.918 
Dolgoročne obveznosti 168.762 163.940 155.250 150.351 
Kratkoročne obveznosti 129.344 144.283 121.561 134.017 

Število zaposlenih (konec obdobja) 6089 5410 4509 4098 
         
   
PODATKI O DELNICI (Skupina Krka)  1-3/2007  1-3/2006 
Skupno število izdanih delnic 3.542.612 3.542.612 
Dobiček na delnico v EUR3 45,07 34,59 
Enotni tečaj delnice konec obdobja v EUR 834,24 525,58 
Enotni tečaj/dobiček na delnico (P/E) 18,51 15,19 
Knjigovodska vrednost delnice4 v EUR 172,64 161,15 
Tržna kapitalizacija konec obdobja v tisočih EUR 2.955.389 1.861.926 
1 Čisti dobiček, preračunan na celo leto / povprečno stanje lastniškega kapitala v obdobju 
2 Čisti dobiček, preračunan na celo leto / povprečno stanje sredstev v obdobju  
3 Čisti dobiček večinskih lastnikov skupine, preračunan na celo leto / povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic 
4 Pri izračunu knjigovodske vrednosti je upoštevano celotno število izdanih delnic. Za primerljivo obdobje je upoštevano stanje kapitala 
na dan 31. 12.  2006.   
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Ključne strateške usmeritve in cilji do leta 2010 
 

• Doseganje več kot 10-odstotne povprečne letne rasti prodaje. 
• Ohranjanje samostojnosti in izkoriščanje morebitnih priložnosti v procesu konsolidacije farmacevtske 

industrije. 
• Širjenje ponudbe zdravil na recept na naših ključnih terapevtskih področjih, ki zajemajo zdravljenje 

bolezni srca in žilja, prebavil in presnove, sistemskih okužb in bolezni osrednjega živčevja, in krepitev 
ostalih terapevtskih področij ali lansiranje novega. 

• Osredotočenost na evropska in srednjeazijska tržišča in na farmacevtsko-kemijsko dejavnost, da bi 
dosegli vodilni položaj na izbranih ključnih tržiščih. 

• Nadaljnja organska rast in rast na osnovi uvajanja novih produktnih linij ter pridobivanja tržnih deležev ali 
podjetij. 

• Povečevanje deleža izdelkov, ki so rezultat vertikalnega poslovnega modela.  
• Krepitev strokovne in stroškovne sinergije v okviru skupine Krka. 
• Širjenje lastne marketinško-prodajne mreže in ustanavljanje lastnih podjetij v tujini. 
• Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, motivacije ter podjetniške in ciljne naravnanosti. 
• Ohranjanje ekonomske, socialne in ekološke odgovornosti do okolja, v katerem poslujemo. 

Uresničevanje strateških ciljev spremljamo z merili uspešnosti izvajanja strategije. Določena so finančna in  
nefinančna strateška merila, in sicer na korporativni ravni, na ravni posameznih skupin izdelkov in na ravni 
poslovnih funkcij. Ključno vodilo pri postavljanju sistema meril je povečevanje konkurenčnosti posameznih družb 
in celotne skupine. Merila obravnavajo posamezni odbori in uprava. 
Glede na veliko dinamičnost farmacevtske industrije in poslovnega okolja nasploh skupina pregleduje in 
posodablja strategijo vsaki dve leti. V pripravi je strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2008–2012, ki bo 
predvidoma sprejeta konec leta 2007. 
 

Cilji poslovanja skupine Krka v letu 2007 
 

• Prodaja izdelkov in storitev bo ob predvideni 12-odstotni rasti dosegla 750 milijonov EUR. 
• Najpomembnejše prodajne regije bodo vzhodna, srednja in zahodna Evropa, Ruska federacija pa ostaja 

najpomembnejše posamično tržišče. 
• Delež prodaje na tržiščih zunaj Slovenije bo predvidoma več kot 85-odstoten. 
• Zdravila na recept bodo s pričakovanim več kot 85-odstotnim deležem v skupni prodaji najpomembnejša 

skupina izdelkov. 
• V ključnih indikacijskih skupinah zdravil na recept bomo začeli tržiti nekaj novih izdelkov.  
• Načrtovan je čisti dobiček v višini 130 milijonov EUR. 
• Konec leta bo imela skupina predvidoma 6300 zaposlenih, od tega skoraj 40 % v tujini. 
• Naložbe v načrtovani vrednosti 130 milijonov EUR bodo namenjene predvsem povečanju in 

modernizaciji razvojno-raziskovalnih in proizvodnih zmogljivosti ter infrastrukture. 
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Predstavitev skupine Krka 
 
Obvladujoča družba skupine je  družba Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. 
 
Podatki o obvladujoči družbi: 
Sedež: Šmarješka cesta 6 
             8501 Novo mesto 
             Slovenija 
Telefon: 07 331 21 11 
Telefaks: 07 332 15 37 
E-pošta: info@krka.biz          
Osnovna dejavnost: proizvodnja kemikalij, farmacevtskih surovin in preparatov 
Šifra dejavnosti: 24.420 
Leto ustanovitve: 1954 
Registrski vložek: 1/00097/00, Okrožno sodišče Novo mesto
Davčna številka: 82646716 
Matična številka: 5043611 
Osnovni kapital: 14.170.448.000 SIT 
Delnice: 3.542.612 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT za delnico. Delnice so od leta 
1997 uvrščene na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev in kotirajo z oznako KRKG. 
 
Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo naslednje odvisne družbe: 
 

  

Delež 
lastništva  

31. 3. 2007 
Terme Krka, d. o. o., Novo mesto, Slovenija 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 FARMACÊUTICA, LDA, Estoril, Portugalska 100 % 
KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA,  100 % 
HELVETIUS- S. R. L., Trst, Italija** 80 % 
 * nedelujoče družbe 
** družba v ukinjanju
 
Odvisna družba Terme Krka, d.o.o., Novo mesto ima lastniška deleža v družbah Terme Krka – Strunjan, d.o.o. 
(51 %) in Golf Grad Otočec, d. o. o. (49,71 %). 
 
Leta 2007 je obvladujoča družba Krka, d. d., Novo mesto vplačala ustanovni kapital za dve novi odvisni družbi, ki 
smo ju registrirali kot KRKA FARMACÊUTICA, LDA, Estoril, Portugalska in KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA, in 
smo njuni 100-odstotni lastniki. 
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Analiza uspešnosti poslovanja družbe in skupine Krka 
 
V prvih treh mesecih letošnjega leta sta tako družba kot tudi skupina Krka uspešno poslovali. Na dober rezultat 
so, poleg večjih prihodkov od prodaje, pomembno vplivale nižje stopnje rasti poslovnih odhodkov glede na 
prihodke. Večina letošnjih trimesečnih poslovnih rezultatov je boljših od lanskoletnih v primerljivem obdobju. 
 
Prihodki  

 
Čisti prihodki od prodaje so se v skupini 
Krka povečali za 13 %, v družbi pa za    
12 %. S prodajo zdravil na recept, 
izdelkov za samozdravljenje, veterinarskih 
in kozmetičnih izdelkov je družba Krka 
ustvarila 182,9 milijona EUR čistih 
prihodkov od prodaje, skupina Krka pa s 
prodajo vseh omenjenih izdelkov ter 
dodatno še z zdraviliško-turističnimi 
storitvami 204,2 milijona EUR. Največji del 
prihodkov od prodaje skupine Krka, 82 %, 
je bil ustvarjen s prodajo zdravil na recept, 
medtem, ko je bila največja rast (23-
odstotna) dosežena pri izdelkih za 
samozdravljenje. Večji del čistih prihodkov 

od prodaje smo ustvarili s prodajo izdelkov, storitev in blaga na tržiščih zunaj Slovenije. Podrobnejša analiza 
doseženih prodajnih rezultatov po posameznih tržiščih in skupinah izdelkov je prikazana v poglavju Trženje in 
prodaja. 

Primerjava prodaje v obdobjih
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Skupaj z drugimi poslovnimi in finančnimi prihodki je družba ustvarila 185,8 milijona EUR prihodkov, skupina Krka 
pa 208,8 milijona EUR, kar predstavlja 12- oziroma 13-odstotno rast v primerjavi z enakim lanskim obdobjem.  
 
 
Odhodki 
 
Odhodki skupine Krka v višini 159,7 milijona EUR so bili za 11 % večji kot  v enakem lanskem obdobju. Rast 
odhodkov skupine je za 1,5 odstotne točke manjša od rasti prodaje. 
 
Med poslovnimi odhodki skupine Krka v višini 154 milijonov EUR predstavljajo 74,4 milijona EUR proizvajalni 
stroški prodanih izdelkov, 49,6 milijona EUR stroški prodajanja, 14,3 milijona EUR stroški razvijanja in             
15,7 milijona EUR stroški splošnih dejavnosti. 
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V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem 
so se proizvajalni stroški prodanih 
proizvodov skupine Krka povečali za  
1 %, kar je za 12 odstotnih točk manj, 
kot je porasla prodaja. Drugačna so 
gibanja pri stroških prodajanja in 
stroških razvijanja, kjer so zaradi vedno 
večjih zahtev tržišča in vedno močnejše 
konkurence potrebna vsako leto večja 
vlaganja. Širitev lastne marketinške 
mreže na vseh pomembnejših Krkinih 
tržiščih je povzročila rast stroškov 
prodajanja, ki so se v primerjavi z 
enakim lanskoletnim obdobjem povečali 
za četrtino. Stroški razvijanja skupine 

Krka so bili višji za 28 % in v celoti predstavljajo odhodek poslovnega leta, saj skupina teh stroškov ne 
kapitalizira. Stroški splošnih dejavnosti skupine so glede na enako obdobje lanskega leta ostali praktično 
nespremenjeni. 

Stroški skupine po funkcionalnih skupinah
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Poslovni izidi 
 

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v 
višini 51,0 milijona EUR je bil za 21 % 
večji kot v enakem lanskem obdobju, 
dobiček pred davkom pa se je povečal 
za 20 % in je dosegel vrednost         
49,2 milijona EUR. Davek iz dobička 
znaša 11,1 milijona EUR, od tega 
odmerjeni davek 11,9 milijona EUR in 
odloženi davek 0,8 milijona EUR. 
Efektivna davčna stopnja skupine znaša 
22,5 %. 

Primerjava čistega dobička v obdobjih
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Čisti dobiček skupine Krka je znašal 
38,1 milijona EUR in se je povečal za 
30 %, družbe Krka pa 34,5 milijona 
EUR, kar je 17 % več kot leto prej.  

 
 
Sredstva 
 
Sredstva skupine Krka so na dan konec marca 2007 znašala 909,7 milijona EUR in so se od začetka leta 
povečala za 3 %. Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi sredstvi je v primerjavi z začetkom leta ostalo 
skoraj nespremenjeno.  
 
Med dolgoročnimi sredstvi v skupni višini 592,9 milijona EUR, so predstavljali s 524,9 milijona EUR daleč 
najpomembnejšo postavko zemljišča, zgradbe in oprema. Glede na začetek leta se je njihova vrednost povečala  
za 4 %, v strukturi pa so predstavljala  58 % vseh sredstev.  
 
Kratkoročna sredstva, ki so se povečala za 4 %, so znašala 316,8 milijona EUR. Terjatve so se v prvih treh 
mesecih leta povečale za 10 % in znašajo 169,6 milijona EUR, zaloge so  v primerjavi z začetkom leta ostale 
praktično nespremenjene in znašajo 116,4 milijona EUR. Finančne naložbe so se zmanjšale za 10 % (predvsem  
delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo) in so konec marca 2007 znašale 21,8 milijona EUR.  
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Kapital in obveznosti 
 
Kapital skupine se je povečal za 7 % in ima v celotni strukturi virov sredstev 67-odstotni delež.  
 
Dolgoročne rezervacije so se povečale za 4 %, dolgoročna posojila so v primerjavi s stanjem konec leta 2006 
ostala nespremenjena. 
 
Kratkoročne obveznosti so se glede na začetek leta zmanjšale za 10 % in so znašale 129,3 milijona EUR, kar je 
predstavljalo 14 % bilančne vsote. Med kratkoročnimi obveznostmi so se posojila zmanjšala za 57 %. Poslovne 
obveznosti, ki so znašale 69,3 milijona EUR , so se povečale za 14 %, ostale kratkoročne obveznosti pa za 10 % 
in so konec marca 2007 znašale 30,3 milijona EUR.  
 
 
Kazalniki 
 

 Kazalniki poslovanja za obdobje januar - marec 2007
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Vsi doseženi kazalniki poslovanja za 
skupino Krka so bili v skladu s 
strateškimi usmeritvami in cilji in so bili 
boljši kot v enakem lanskem obdobju. 
Delež čistega dobička v prodaji skupine 
Krka je dosegel 18,7 % (družbe Krka 
18,9 %), donosnost sredstev 17,0 % 
(15,9 %), donosnost kapitala 25,8 % 
(23,5 %), dobiček iz poslovanja v 
prodaji 25,0 % (24,8 %) in EBITDA v 
prodaji 31,5 % (30,5 %) 
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POSLOVNO POROČILO 

Trženje in prodaja 
 
V prvem tromesečju letošnjega leta sta tako skupina kot družba Krka presegli lanskoletno prodajo enakega 
obdobja. Skupina Krka je z 204,2 milijona EUR dosegla 13-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta, 
družba Krka pa s 182,9 milijona EUR 12-odstotno rast. Prodaja skupine je za 21,3 milijona EUR oziroma za 12 % 
večja od prodaje družbe Krka.
 
Prodaja skupine Krka in družbe Krka po regijah  
 
Med regijami smo najvišjo prodajo dosegli v Srednji Evropi, ki s 55,6 milijona EUR predstavlja 27 % celotne 
prodaje Krke skupine. Po velikosti ji sledi Vzhodna Evropa z 51,6 milijona EUR in 25 % deležem. Enako stopnjo 
rasti prodaje kot v Srednji Evropi (27-odstotno) smo v tem obdobju dosegli v regiji Jugovzhodna Evropa, ki s 
prodajo v vrednosti 35,2 milijona EUR pomembno prispeva k skupni prodaji. Visoko, 19-odstotno rast prodaje 
smo dosegli tudi v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, medtem ko je prodaja v Sloveniji glede na enako 
lansko obdobje ostala nespremenjena. 
 
  Skupina Krka Družba Krka 
 v tisočih EUR 1-3/2007 1-3/2006 Ind. 1-3/2007 1-3/2006 Ind. 
Slovenija 25.715 25.781 100 18.599 19.764 94 
Jugovzhodna Evropa 35.175 27.595 127 32.436 24.350 133 
Vzhodna Evropa 51.582 53.374 97 49.775 53.192 94 
Srednja Evropa 55.572 43.851 127 46.214 35.098 132 
Z. Evropa in čezmorska tržišča 36.169 30.419 119 35.850 30.582 117 
Skupaj 204.213 181.020 113 182.874 162.986 112 

 
 
Struktura prodaje skupine Krka po regijah obdobju januar – marec 2007 
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Prodaja skupine Krka po regijah v prvih treh mesecih leta 2006 in 2007 
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Slovenija 
 
V Sloveniji smo ustvarili prodajo v vrednosti 25,7 milijona EUR. Krkin tržni delež v Sloveniji sicer iz leta v leto 
pada, vendar se s 15,5-odstotnim tržnim deležem pri zdravilih na recept še vedno uvrščamo na prvo mesto med 
ponudniki zdravil. Na trgu smo vodilni v prodaji posameznih terapevtskih skupin kot so: statini, zaviralci ACE, 
antiulkusna zdravila, sartani, antiseptiki za žrelo. Prav tako pridobivamo na tržnem deležu na področju zdravil za 
bolezni osrednjega živčevja. 
 
Po prodaji so med vodilnimi izdelki Enap®, Lorista®, Ultop®, Vasilip® in Atoris®. 
 
Na promocijskem in komercialnem področju smo aktivnosti intenzivno usmerili na nove izdelke, ki smo jih lansirali 
v letu 2006. Konkurenca se močno zaostruje, na tržišče vstopa vedno več generikov, pri posameznih terapevtskih 
skupinah  (simvastatin, paroksetin, glimepirid, flukonazol) pa je prisotnih že 5 do 6 generikov. 
 
Pri programu izdelkov za samozdravljenje in kozmetiki je potrebno omeniti lansiranje nove kolekcije Vitaskin® 

Pharma izključno za lekarne. 
 
V programu veterina smo zaradi zdravstvene izboljšave na farmah intenzivirali delo pri obiskih primarnih 
veterinarjev po posameznih veterinarskih postajah.  
 
V začetku leta 2007 je izšel nov pravilnik o cenah zdravil, katerega negativni učinki bodo prišli najbolj do izraza v 
drugem polletju. Sprejet je bil tudi generalni javni razpis za vse bolnišnice, ki prav tako še dodatno znižuje cene 
zdravil. 
 
 
Jugovzhodna Evropa 
 
V državah jugovzhodne Evrope smo ustvarili prodajo v vrednosti 35,2 milijona EUR, kar je za 27 % več kot v 
enakem obdobju lani. 
 
Največjo rast prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta smo dosegli v Srbiji (za 72 %), Bolgariji (za 
51 %) in Romuniji (za 42 %). Relativno visoka rast prodaje v naštetih državah je predvsem posledica 
povečevanja aktivnosti in širitve promocijske in prodajne mreže na terenu ter nadaljevanja ugodnih gospodarskih 
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gibanj v jugovzhodni Evropi, kot posledice vstopa Romunije in Bolgarije v Evropsko unijo ter pričetka prilagajanja 
gospodarske zakonodaje v večjem številu ostalih držav jugovzhodne Evrope zakonodaji Evropske unije.  
 
Med tržišči jugovzhodne Evrope velja z 10-odstotno rastjo izpostaviti Hrvaško (enega izmed ključnih Krkinih 
trgov), ki predstavlja tretjino prodaje v regiji in v kateri dosegamo 6,5-odstotni tržni delež ter tako zasedamo četrto 
mesto glede na prodajo. Po rasti prodaje so izstopali predvsem izdelki Atoris®, Laaven®, Lanzul®, Fromilid® in 
Zyllt®. Hkrati pa na Hrvaškem poteka proizvodnja preparatov (Zyllt®, Laaven® in Tenox®) predvsem za potrebe 
hrvaškega tržišča, Zyllt® pa prodajamo tudi v druge države vzhodne in jugovzhodne Evrope. 
 
V Romuniji, kjer smo ustvarili 10,1 milijona EUR prodaje,  kjer so najboljše prodajne rezultate dosegli Vasilip®, 
Fromilid®, Ultop® ter novo lansirani preparat Rawel®. Visoko rast prodaje še naprej dosegamo tudi s preparati kot 
sta Enap® in Ciprinol®. Med izdelki za samozdravljenje pa smo potrojili prodajo Septolet® ter podvojili prodajo 
Dalerona®. Rast prodaje beležimo tudi pri prodaji Bilobila®, ki sodi med najbolj prodajane blagovne znamke med 
zdravili v Romuniji. 
 
Tudi v Bolgariji se je nadaljevala rast prodaje. V prvih treh mesecih tega leta smo prodali za 2,9 milijona EUR. K 
skupni prodaji in rasti prodaje je največ prispevala prodaja sezonskih preparatov, predvsem Fromilida® in 
Macropena ter prodaja Loriste®, Rawela®, Atorisa®, Vasilipa® in Holetarja®. K zgoraj omenjenim izdelkom lahko 
prištejemo tudi Tenox®, ki smo ga na tem trgu pričeli prodajati v letošnjem letu. S pospeševanjem prodaje 
Solvolana®, Septolet® in Pikovita® pa povečujemo tudi obseg prodaje izdelkov za samozdravljenje. 
 
V Srbiji, kjer smo v letošnjem letu prodajo farmacevtskih izdelkov uspeli podvojiti v primerjavi s preteklim letom, 
bi poudarili rast prodaje izdelkov kot so: Vasilip®, Zyllt®, Atoris®, Fromilid®, Ampril®, Lorista® ter Asentra®. Ugodni 
prodajni rezultati so predvsem posledica intenzivnega promocijskega dela na terenu ter uvrstitve preparatov na 
listo zdravil fonda za zdravstveno zavarovanje v Srbiji. Tudi prodaja izdelkov za samozdravljenje je bila v 
letošnjem letu višja kot v enakem obdobju lanskega leta (za 12 %). Nekoliko zmernejšo rast prodaje beležimo pri 
prodaji veterinarskih izdelkov, kar je v veliki meri posledica prestrukturiranja v panogi, in sicer privatizacije 
veterinarskih postaj in farm, ki se je nadaljevala tudi v tem kvartalu. 
 
Tudi v ostalih državah jugovzhodne Evrope beležimo zmerno rast prodaje v prvem kvartalu, med njimi zlasti v 
Albaniji in v Makedoniji. Ocenjujemo, da je nekoliko večji porast prodaje v Bosni in Hercegovini v prvem 
kvartalu v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta predvsem posledica povečanja naših promocijskih in 
komercialnih aktivnosti na terenu, nekoliko pa tudi povečanja kupne moči prebivalstva v državi. 
 
 
Vzhodna Evropa 
 
Skupina Krka je v regiji Vzhodna Evropa v obdobju januar - marec 2007 dosegla prodajo v višini 51,6 milijona 
EUR oziroma 97 % lanske prodaje v primerljivem obdobju. Prodajo smo bistveno povečali na vseh tržiščih regije, 
z izjemo Ruske federacije. Pomembno višja od lanske prodaje je prodaja izdelkov za samozdravljenje (+ 24 %).  
 
V Ruski federaciji smo dosegli prodajo v višini 36 milijona EUR ali 87 % prodaje v enakem obdobju lani. 
Lanskoletna prodaja izdelkov za samozdravljenje je bila letos presežena za 29 %, veterinarskih izdelkov pa za  
21 %. Z zdravili na recept  smo ustvarili 20 % nižjo prodajo od prodaje v enakem obdobju lani. Vzrok negativnega 
trenda je predvsem v zmanjšanju naročil iz naslova programa DLO (dodatna oskrba z zdravili določenih slojev 
prebivalstva), kjer je država zaradi deficita sredstev v socialno-zdravstveni blagajni omejila predpisovanje in 
število izdelkov na listi, aktivno posegla v politiko cen ter dala prednost finansiranju najcenejših zdravil (predvsem 
domačih proizvajalcev) oziroma dragih originatorjev brez generične alternative (diabetes, onkologija, hemofilija...). 
Delež DLO prodaje v strukturi Krkine prodaje na trgu Ruske federacije je tako padel s 25 % v letu 2006 na 10 %. 
Zaradi prevelike porabe države v letu 2006 vse terjatve iz naslova programa DLO iz leta 2006 še niso bile 
plačane. 
  
V Krkinih proizvodnih zmogljivostih v odvisni družbi Krka-Rus izdelujemo 5 izdelkov, podjetje pa razpolaga z 
licencami za pakiranje več kot dvajsetih izdelkov. 
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Kadrovska okrepitev in organizacijske spremembe bodo dodatno okrepile naš položaj na trgu. Predvidevamo tudi 
stabilizacijo prodaje izdelkov iz programa DLO, čeprav ocenjujemo, da bo le-ta nižja od lanskoletne. 
  
Izdelek Enap® je bil 12. aprila 2007 na prireditvi Platinova uncija (pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in 
socialo ter Sveta federacije), ki nagrajuje najvišje dosežke v farmacevtski panogi v Rusiji, izbran za zdravilo leta 
2006. 
 
Prodaja v Ukrajini sledi zastavljenemu planu, ki bo na letnem nivoju dosegel 30-odstotno rast glede na leto prej. 
V aktualnem obdobju je bila kljub negotovi situaciji v državi ustvarjena 15-odstotna rast prodaje v primerjavi s 
prvim četrtletjem 2006. Krkina aktivna komercialna politika, tako v lekarnah kot do institucionalnih kupcev 
(tenderski nakupi bolnišnic), ter rast števila strokovnih sodelavcev in spremenjena dvolinijska organizacija 
njihovega dela bodo pomembno prispevali k utrditvi Krkinega položaja med vodilnimi dobavitelji zdravil v Ukrajini. 
Po podatkih Farmexperta za leto 2006 namreč z 2,5-odstotnim tržnim deležem in nadpovprečno rastjo prodaje 
glede na trg  zasedamo 8. mesto med vsemi dobavitelji zdravil v Ukrajino. 
 
Prodajo v Belorusijo smo sicer povečali za 15,5 % glede na enako obdobje lani, vendar nam omejitve v rasti 
postavlja aktivna protekcionistična politika ministrstva za zdravstvo, ki je vsem lekarnam v državni lasti v februarju 
letos poslalo pismo z navodilom o neizdajanju tujih zdravil, v kolikor obstoji lokalno proizvedeno analogno 
zdravilo. Podobno navodilo glede izdajanja receptov so prejeli tudi zdravniki. Situacija je enaka tudi na področju 
prodaje veterinarskih zdravil, saj je v državo prepovedan uvoz analogov domače proizvodnje, kar pomeni, da 
lahko od naše palete 15 izdelkov, registriranih v državi, prodajamo samo tri.  
 
Letošnja 45-odstotna rast prodaje glede na enako obdobje lani v Moldaviji je posledica povečanja števila 
strokovnih sodelavcev in različnih komercialnih aktivnosti. V teku so pogajanja o višji obliki poslovnega 
sodelovanja – kooperaciji z edinim lokalnim farmacevtskim podjetjem, kar nam bo posredno zagotovilo večje 
nakupe naših izbranih zdravil na recept s strani države.  
  
V Kazahstanu smo prodajo v prvem kvartalu 2007 primerjalno z enakim obdobjem lani povečali za 10 %. 
Prodaja zdravil na recept se je primerjalno z enakim obdobjem lanskega leta zvišala za 51 %, veterinarskih 
izdelkov za 32 %, prodaja izdelkov za samozdravljenje pa je bila za 20 odstotkov nižja od dosežene v enakem 
lanskem obdobju. Po podatkih vodilnih distributerjev zdravil v državi je Krkina sekundarna prodaja zdravil za 
humano uporabo 26 % višja od lanskoletne. Pričakovana rast farmacevtskega trga v državi znaša 15 do 20 %. 
Nadpovprečno rast glede na rast trga načrtujemo iz naslova na razpisih bolnišnic in regionalnih zdravstvenih 
ustanov pridobljenih poslov, katerih realizacija se bo izvajala skozi celo leto, lansiranja novih preparatov na 
področju kardiologije in tesnejšega sodelovanja z verigami lekarn v lasti naših neposrednih kupcev. Pomemben 
vpliv na prodajno rast bo imelo imenovanje nove direktorice predstavništva v Almatiju ter kadrovska  
reorganizacija v predstavništvu, ki trenutno poteka.    
 
Letošnja prodaja v Uzbekistanu je trikrat višja od prodaje v prvem četrtletju lani. Skoraj podvojeno število 
strokovnih sodelavcev glede na lani je okrepilo intenzivnost promocije, realizacijo letnega plana pa lahko ogrozijo 
le problemi, povezani z deviznim trgom oziroma pomanjkanjem deviz. Kot že več let zapored je v drugi polovici 
leta namreč pričakovati zastoj pri konverziji lokalne valute v devize ter posledično zmanjšanje prodajne dinamike. 
 
Ob koncu leta 2006 reorganiziran pristop prodaji in trženju v Gruziji se v prvem trimesečju tega leta odraža v 53-
odstotni rasti prodaje primerjalno z enakim obdobjem lani. 
 
Februarja je bil v Azerbajdžanu sprejet zakon o prepovedi oglaševanja zdravil v javnih medijih. Zaradi omenjene 
prepovedi, ki zadeva predvsem našo prodajo izdelkov za samozdravljenje, še posebej Pikovita in Duovita, smo 
promocijsko usmerjeni predvsem v delo s strokovno javnostjo ter v sodelovanje z vodilnimi distributerji zdravil tudi 
pri izdelkih za samozdravljenje. V prvem trimesečju smo sicer dosegli 30 odstotno rast prodaje glede na enako 
lansko obdobje. 
  
Naša prodajna rast v Armeniji (za 116%) temelji na poglobljenem sodelovanju z enim vodilnih distributerjev 
zdravil v državi, v okviru katerega tudi zagotavljamo marketinško podporo prodaji. Krkin Enap® H je postal vodilni 
preparat med zdravili za zdravljenje hipertenzije.  

 13 



NNeerreevviiddiirraannoo  ppoorrooččiilloo  oo  ppoosslloovvaannjjuu  ddrruužžbbee  KKrrkkaa  iinn  sskkuuppiinnee  KKrrkkaa  zzaa  oobbddoobbjjee  jjaannuuaarr  ––  mmaarreecc  22000077  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Na tržiščih ostalih srednjeazijskih držav velja omeniti Krkino prisotnost v Mongoliji, Kirgiziji in Tadžikistanu, ki 
pa so z vidika razvitosti zdravstvene oskrbe na precej nizki ravni, zato ostaja poraba zdravil v teh državah na 
nivoju pod  20 ameriških dolarjev na prebivalca. 
 
Srednja Evropa 
 
Na tržiščih srednje Evrope je skupina Krka v prvem četrtletju 2007 dosegla prodajo v višini 55,6 milijona EUR, kar 
je za 27 % več kot v enakem obdobju lani. Prodaja zdravil na recept, ki predstavljajo 92 % celotne prodaje, je 
narasla za 28 %, prodaja izdelkov za samozdravljenje za 25 % in prodaja veterinarskih izdelkov za 14 %.  
 
Na Poljskem, ki s 46-odstotnim regijskim deležem predstavlja največje tržišče v regiji in je Krkin ključni trg, smo 
dosegli prodajo v višini 25,8 milijona EUR, kar je 3 % več kot v prvem kvartalu 2006. Med najpomembnejšimi 
zdravili v skupini na recept so Atoris®, Zalasta®, Lanzul® in Lorista®, ki skupaj predstavljajo več kot 40 % celotne 
prodaje. Poudariti moramo uspešno lansiranje Loriste® in Zyllta®. Prodaja izdelkov za samozdravljenje je v prvem 
kvartalu zrasla za 5 %, kar je predvsem posledica zelo uspešne prodaje izdelkov krovne blagovne znamke 
Septolete® (22 %). Pri veterinarskih izdelkih beležimo 15-odstotno rast prodaje, k temu pa je najbolj pripomogla 
prodaja izdelka Enroxil® . 
 
Na Češkem, ki je Krkino drugo največje tržišče v regiji, beležimo v prvem kvartalu najvišjo rast prodaje v regiji. 
Prodaja je znašala 12,6 milijona EUR in je kar za 89 % višja glede na prvi kvartal 2006. Najbolje prodajani 
proizvodi so bili: Atoris®, Lorista®, Enap®, Ampril® in Lanzul®, ki predstavljajo več kot polovico celotne prodaje. 
Med izdelki za samozdravljenje velja izpostaviti dobro in visoko rast prodaje Septolet®.  
 
Na Madžarskem smo v prvem kvartalu 2007 ustvarili za 8,7 milijona EUR prodaje (50-odstotna rast), predvsem 
zaradi prodaje zdravil na recept. Najpomembnejši izdelki v prodaji so Atoris®, Tenox®, Prenessa® in Fromilid®. 
Med njimi velja posebej omeniti Tenox®, kjer smo dosegli več kot 90-odstotno rast prodaje glede na enako lansko  
obdobje, in Prenesso®, ki je po uspešnem lansiranju konec leta 2005 postal tretji najbolje prodajani izdelek. Nižja 
od lanskoletne prodaje je prodaja izdelkov za samozdravljenje in veterinarskih izdelkov. 
 
Na Slovaškem je prodaja Krke v  prvem kvartalu leta 2007 dosegla 3,8 milijona EUR, kar je 46 % več kot v 
enakem obdobju leta 2006. Primerjalno smo povečali tudi tržni delež, in sicer iz 1,6 % v prvem kvartalu leta 2006 
na 1,9 % v letu 2007. Najvišjo prodajo dosegamo z izdelki Fromilid®, sledijo Atoris®, Septolete®, Enap® in 
Lexaurin®. Uspešno je bilo tudi lansiranje novega izdelka Prenessa®.  
 
Prodaja v Litvi je v prvih treh mesecih znašala 3,1 milijona EUR in je tako za 38 % višja kot v lanskem prvem 
četrletju. Najpomembnejši izdelek v prodaji še vedno ostaja Enap®, sledita pa mu Lorista® in Fromilid®. Med 
izdelki za samozdravljenje se je na prvo mesto povzpel Triovit®, ki je zabeležil kar 160-odstotno rast in zelo 
pripomogel k 67-odstotni rasti celotne blagovne skupine. 
 
V Latviji je prodaja v prvem kvartalu 2007 dosegla 1,3 milijona EUR, kar je 23 % več kot v enakem lanskem 
obdobju. Podobno kot v Litvi, ostaja Enap najpomembnejši izdelek, vendar mu delež v prodaji, pada. Na drugem 
mestu ostaja Atoris, ki je zrasel kar za 36 %. Zelo uspešni smo bili tudi v prodaji izdelkov za samozdravljenje, kjer 
smo dosegli 38 % rast glede na lani.   
 
Prodaja v Estoniji je v prvem kvartalu 2007 znašala 0,4 milijona EUR, s čimer je bila dosežena 4-odstotna rast 
glede na enako obdobje 2006. Med izdelki ostaja najpomembnejši Fromilid®, ki mu sledita Enap® in Ciprinol®. 
Glede na stopnjo rasti velja omeniti Fromilid®, ki je glede na enako obdobje lani zrasel za skoraj 100 %. Pri 
izdelkih za samozdravljenje, kjer je prodaja glede na enako obdobje lani porasla za 6 %, ostajajo Septolete® 
najbolje prodajani izdelek. 
 
 
Zahodna Evropa in čezmorska tržišča 
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V regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča smo v prvem kvartalu leta 2007 prodali za 36,2 milijona EUR 
izdelkov in tako za 19 % povečali prodajo enakega obdobja lanskega leta. 
 
Kar 95 % prodaje regije predstavlja prodaja zdravil na recept, ki jo ustvarjamo predvsem s prodajo prek 
partnerjev. V državah zahodne Evrope, ki jih uvrščamo med Krkine ključne trge, dosegamo okoli 86 % prodaje 
regije. Prodajno najpomembnejša tržišča so še vedno Nemčija, Anglija in Nizozemska, vendar se v zadnjem 
obdobju povečuje prodaja v nordijske države ter mediteranske evropske države (Italija, Portugalska, Francija, 
Španija). V slednji dve skupini držav smo tudi že začeli prodajati zdravila direktno pod Krkino blagovno znamko. 
Preko odvisne družbe Krka Sverige AB že od začetka leta 2005 uspešno povečujemo prodajo farmacevtskih 
izdelkov s Krkino blagovno znamko v nordijskih državah. V prvem kvartalu smo glede na enako obdobje lanskega 
leta povečali prodajo za več kot 35 %. V začetku letošnjega leta pa smo odprli tudi odvisno družbo Krka 
Farmaceutica na Portugalskem. Prvo realizacijo prodaje pričakujemo že v tretjem kvartalu letošnjega leta, ko 
zaključimo prve postopke registracij. 
 
Prodajne rezultate regije smo v prvem kvartalu dosegali predvsem s prodajo lanzoprazola, enalaprila in 
amlodipina, s katerimi smo na nekaterih trgih tudi vodilni generični dobavitelj. Posledice cenovnih pritiskov 
minimiziramo z lansiranji novih proizvodov, ki bodo v letošnjem letu lansirani predvsem v drugi polovici leta. 
 
Prodaja zdravil na recept na čezmorskih trgih je bila v prvem kvartalu zelo uspešna v Iranu in Hong Kongu, kjer si 
obetamo dobre rezultate tudi v bodoče. 
 
Prodaja programa veterina predstavlja manj kot 5 % celotne prodaje regije. V prvem kvartalu smo na trgih 
Evropske unije uspešno lansirali Enrofloxacin®. V teku pa so priprave na lansiranje še dodatnih oblik 
Enrofloxacina in pa Florfenikol® injekcij v začetku tretjega kvartala. 
 
 
Prodaja skupine Krka in družbe Krka po skupinah izdelkov in storitev 
 
V strukturi prodaje po skupinah izdelkov in storitev imajo daleč najpomembnejši, 82-odstotni delež zdravila na 
recept, ki skupaj z izdelki za samozdravljenje in kozmetičnimi izdelki tvorijo izdelke za humano uporabo in 
predstavljajo skupaj  94 % celotne prodaje v prvih treh mesecih letošnjega leta.  
 
  Skupina Krka Družba Krka 
 v tisočih EUR 1-3/2007 1-3/2006 Ind. 1-3/2007 1-3/2006 Ind. 
Izdelki za humano uporabo 191.798 168.883 114 177.226 156.938 113 
- Zdravila na recept 166.598 147.892 113 152.230 136.029 112 
- Izdelki za samozdravljenje 22.869 18.571 123 22.529 18.369 123 
- Kozmetični izdelki 2.331 2.420 96 2.467 2.540 97 
Veterinarski izdelki 5.465 5.978 91 5.465 5.793 94 
Zdraviliško-turistične storitve 6.767 5.988 113    
Ostalo 183 171 107 183 255 72 
Skupaj 204.213 181.020 113 182.874 162.986 112 
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Struktura prodaje skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev v obdobju januar-marec 2007 
 

Zdravila na recept
82%

Izdelki za 
samozdravljenje

11%

Zdraviliško-turistične 
storitve

3%

Veterinarski izdelki
3%

Kozmetični izdelki
1%

 
 
Zdravila na recept 
 
Z zdravili na recept smo v prvih treh mesecih leta 2007 ustvarili 166,6 milijona EUR prodaje, kar predstavlja  
82-odstotni delež v celotni prodaji in presega lansko prodajo enakega obdobja za 13 %. Največja rast prodaje je 
bila dosežena v regijah Jugovzhodna Evropa, Srednja Evropa ter Zahodna Evropa in čezmorska tržišča. 
 
Med večjimi tržišči smo najvišjo rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2006 dosegli na Češkem (za 89 %), 
Madžarskem (za 57 %), v Romuniji (za 43 %) in Ukrajini (za 20 %), med majhnimi do srednje velikimi tržišči pa 
smo visoko rast prodaje dosegli v Srbiji (za 127 %), Bolgariji (za 47 %), na Slovaškem (za 45 %), več kot 50-
odstotno rast pa tudi na tržiščih srednje Azije in Zakavkazja. Rast prodaje beležimo na vseh trgih z izjemo 
Slovenije, Ruske federacije in nekaterih severnih tržišč zahodne Evrope. 
 
Vodilni izdelki med zdravili na recept so Enap®, Lanzul®, Atoris®, Vasilip®, Fromilid®, Lorista®, Tenox®, Nolicin®, 
Coryol® in Ciprinol®. Nekaj manjša prodaja od prodaje v enakem lanskem obdobju na tržišču Ruske federacije se 
odraža tudi na nekaterih vodilnih izdelkih, kot sta Enap® in Vasilip®, pri vseh ostalih vodilnih izdelkih pa, z izjemo 
Tenoxa®, katerega prodaja je manjša zaradi manjše prodaje na tržiščih zahodne Evrope, raste pa njegova 
prodaja na tradicionalnih trgih, beležimo rast prodaje. Med vodilnimi 25 izdelki so še Zyllt®, Mirzaten®, Zalasta®, 
Prenessa, Ampril/Amprilan® in Rawel®, ki so bili vsi lansirani v zadnjih 3 letih. 
 
V prvih treh mesecih leta 2007 smo začeli s trženjem posameznih izdelkov na novih trgih npr. Ampril/Amprilan® 
(ramipril) in Tenox® (amplodipin) na nekaterih tržiščih Vzhodne Evrope, Lorista® (losartan) na posameznih tržiščih 
Jugovzhodne Evrope, Torendo®/Rorendo® (risperidon) in Alventa®/Olwexya® (venlafaksin) na nekaterih tržiščih 
Srednje Evrope itd. 
 
Vodilna terapevtska skupina med Krkinimi zdravili na recept so zdravila za zniževanje krvnega tlaka 
(antihipertenzivi). Imamo širok asortiman zdravil iz vseh najpomembnejših skupin zdravil vključno s Prenesso® 
(perindopril), Rawelom® SR (indapamid) in Valsacorjem® (valsartan), ki so najnovejši izdelki v tej paleti.   
 
Krka je na tradicionalnih tržiščih Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope vodilna na področju zdravil za 
zniževanje plazemskih lipidov: Vasilip® in Atoris® pa sta vodilna generična statina na teh tržiščih. 
 
Zyllt® (klopidogrel), namenjen preprečevanju agregacije trombocitov, je po prodaji najvišje uvrščeni izdelek med 
izdelki lansiranimi v zadnjih 3 letih in je na voljo že na precejšnem številu trgov, kjer je prvo cenovno dostopnejše 
tovrstno zdravilo.  
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Zdravila za zdravljenje bolezni prebavil in presnove so druga najpomembnejša skupina v asortimanu zdravil na 
recept. V prvih treh mesecih je največja  rast prodaje dosežena s protiulkusnimi zdravili Lanzulom® in Ultopom®. 
 
V prvem  tromesečju je bila v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta med največjimi rast prodaje 
protimikrobnih zdravil. Vodilni izdelek te skupine Fromilid® beleži v letu 2007 10-letnico od prvega lansiranja.  
 
Pri zdravilih za zdravljenje bolezni centralnega živčevja beležimo največjo rast pri antidepresivih in zdravilih za 
zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Skupaj z antipsihotiki predstavljajo naša zdravila paleto sodobnih zdravil za to 
indikacijsko področje. Z lansiranjem zdravil za zdravljenje bolezni centralnega živčevja na nove trge še nadalje 
krepimo vlogo Krke tudi na tem področju. 
 
Konec leta 2006 smo popolnili paleto zdravil za zdravljenje benigne hiperplazije prostate, katerih prodaja tudi v 
začetku 2007 raste. 
 
V začetku leta 2007 smo številčno še okrepili marketinško-prodajno mrežo na večini naših tržišč, še naprej pa se 
posvečamo praktičnemu izobraževanju zaposlenih na marketinško-prodajnem področju, kot tudi učinkovitejši 
organizaciji in vodenju le-teh. 
 
 
Izdelki za samozdravljenje 
 
V prvih treh mesecih letošnjega leta smo prodali za 22,9 milijona EUR izdelkov za samozdravljenje ter tako 
prodajo v enakem obdobju lani presegli za 23 %.  
 
V regiji Vzhodna Evropa smo prodali za 12,5 milijona EUR (24-odstotna rast), v Jugovzhodni Evropi za             
5,2 milijona EUR (35-odstotna rast), v Sloveniji za 1,7 milijona EUR (12-odstotna rast) in v Srednji Evropi  za    
3,5 milijona EUR (25-odstotna rast). 
 
Največjo rast med večjimi tržišči smo dosegli v Ruski federaciji (za 29 %), Romuniji (za 40 %) in Hrvaški (za  
10 %). 
 
Največjo prodajo so dosegli izdelki Septolete®, Bilobil®, Pikovit®, Duovit® in Herbion®. Največjo rast med 
omenjenimi izdelki so dosegle Septolete® (za 69 %) ter Bilobil® (za 35 %) 
 
Promocijske aktivnosti z ustreznimi investicijami so bile usmerjene v prioritetne preparate (Septolete®, Pikovit®, 
Duovit®, Bilobil® in Herbion®) ter v najbolj potencialna tržišča (Ruska federacija, Ukrajina, Kazahstan), s tem da 
smo zagotavljali ustrezno rast tudi na ostalih tržiščih (Poljska, Hrvaška itn.). Lansiranja novih preparatov so bila 
usmerjena predvsem v dodajanje novih preparatov krovnim blagovnim znamkam (Septolete® z novimi okusi). 
Oglaševali smo z novimi kreativnimi rešitvami za Septolete®, Bilobil® in Herbion®. 
 
 
Kozmetični izdelki 
 
S kozmetičnimi izdelki smo v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarili 2,3 milijona EUR prodaje in prodali za     
4 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. 
 
Gledano po posameznih regijah imamo v primerjavi z lanskim letom pozitivne prodajne trende v regijah 
Jugovzhodna Evropa (za 2 %) in Srednja Evropa (za 23 %). Prodaja v Vzhodni Evropi je za 5 % nižja kot lansko 
leto, saj smo imeli težave z uvozom preparatov, ki vsebujejo alkohol. Nižja je bila tudi prodaja v Sloveniji. 
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Veterinarski izdelki 
 
Prodaja veterinarskih izdelkov je bila v treh mesecih 2007 za 9 % manjša od prodaje v enakem obdobju 2006. 
Padec prodaje je izključna posledica slabše prodaje v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, kjer se je 
prodaja zmanjšala za 36 %. V regiji je v teku prestrukturiranje prodaje s surovin na gotove izdelke z višjo dodano 
vrednostjo. Sicer so vse druge regije dosegle ali presegle prodajo iz enakega obdobja predhodnega leta. 
 
Za 4 % se je povečala prodaja v regiji Jugovzhodna Evropa; na Hrvaškem je sicer padla za 8 %, v  Romuniji  pa 
je zrasla za 27 %. V regiji Srednja Evropa se je prodaja skoraj podvojila na Češkem, presegla pa je primerjalno 
lansko prodajo na vseh trgih te regije, z izjemo madžarskega. Vrednostno je k rasti največ prispevala Poljska in 
sicer na tradicionalnih segmentih zdravstvenega varstva perutnine in prašičev. Vidno se je povečala prodaja 
injekcijskih raztopin, kar je v veliki meri rezultat intenzivnih marketinških aktivnosti. 
 
Znotraj regije Vzhodna Evropa ohranjamo solidno in trdno rast prodaje v Ruski federaciji (po lanskoletni visoki 
rasti). Negotove razmere v Ukrajini so se neposredno odrazile v manjši prodaji v letošnjem letu. 
 
Med blagovnimi znamkami ima po prodaji vodilno mesto še vedno Enroxil®, ki mu je prodaja zrasla kar za 48 %. 
Tesno mu sledi Floron® z velikim potencialom rasti. V fazi intenzivne rasti je Dehinel plus®, nekoliko nižja pa je 
bila rast Calfoseta. Opazen je padec prodaje licenčnega izdelka Virkon® S - po začetnih lansiranjih lastnega 
izdelka Ecocid® S. 
 
Na področju zdravstvenega varstva prašičev je vodilni izdelek Floron®. Zdravstveno varstvo prašičev pridobiva na 
pomenu predvsem zaradi rasti staleža živali na nekaterih ključnih trgih. Velik potencial se kaže predvsem v Rusiji, 
kjer po lansiranju Floron® premiksa načrtujemo še lansiranje injekcij in oralne raztopine. 
 
Prodaja Krkinih izdelkov na področju zdravstvenega varstva perutnine je pod močnim vplivom rasti perutninske 
proizvodnje v Rusiji ter zlasti povečane Krkine prisotnosti na trgih zahodne Evrope. 
 
 
 
Zdraviliško-turistične storitve 
 
Prodaja zdraviliško-turističnih storitev v Termah Krka je v tem obdobju dosegla 6,8 milijona EUR, kar predstavlja 
13-odstotno rast glede na enako obdobje preteklega leta. Posebej razveseljiva je dosežena 20-odstotna rast 
prodaje wellness storitev, katerih delež v prihodkih skupine že dosega 14 %. S prikazano rastjo teh prihodkov, ki 
je najvišja v Termah Šmarješke Toplice (za 63 %), postopno nadomeščamo prihodke iz zdravstvene dejavnosti, 
kjer v restriktivnih pogojih na področju javne zdravstvene službe z velikimi napori dosegamo oziroma vzdržujemo  
7-odstotno rast prihodkov. 
 
V tem obdobju je bilo realiziranih 77.473 nočitev, kar ob povprečno 77-odstotni zasedenosti zdraviliških 
nastanitvenih zmogljivosti predstavlja 6-odstotno povečanje glede na enako obdobje preteklega leta. V istem 
obdobju je bila v okviru slovenskih naravnih zdravilišč dosežena povprečna mesečna zasedenost hotelskih 
zmogljivosti v višini 59 %. Ob enakem, 25-odstotnem realiziranem deležu nočitev tujih gostov, ki so se glede na 
preteklo leto sicer povečale za 15 %, je potrebno omeniti visoko rast nočitev tujih gostov v Termah Šmarješke 
Toplice (za 72 %), ki tudi sicer izkazujejo najvišjo rast skupnih nočitev (za 17 %).  
 
Skupina Terme Krka se v letošnjem letu osredotoča na prodajo storitev in programov z višjo dodano vrednostjo, s 
poudarkom na wellness storitvah in športu, v povezavi s kulinariko in golfom. 
 

 18 



NNeerreevviiddiirraannoo  ppoorrooččiilloo  oo  ppoosslloovvaannjjuu  ddrruužžbbee  KKrrkkaa  iinn  sskkuuppiinnee  KKrrkkaa  zzaa  oobbddoobbjjee  jjaannuuaarr  ––  mmaarreecc  22000077  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Razvoj in raziskave 
 
Prvo četrtletje 2007 je na področju razvoja in raziskav zaznamovalo uspešno vodenje in zaključevanje novih 
registracijskih postopkov. Zaključili smo prvi DCP (Decentralised Procedure – decentralizirani postopek) postopek 
pridobivanja registracij v Evropski Uniji, in sicer za izdelek venlafaksin v obliki kapsul s prirejenim sproščanjem. 
Na ta način smo pridobili registracijo izdelka  na vseh pomembnih evropskih trgih.  
 
V istem času smo za različne izdelke pridobili 189 registracij. V imenu družbe Krka in odvisne družbe Krka 
Sverige AB smo v zahodnoevropskih državah pridobili 36 registracij za 2 izdelka v 6 oblikah.  
 
Prvič smo pridobili registracijo za 2 nova izdelka v 3 farmacevtskih oblikah. Pomembne regulatorne rezultate smo 
dosegli z zdravilom v obliki gastrorezistentnih tablet z učinkovino pantoprazol in z zdravilom v obliki filmsko 
obloženih tablet, ki vsebuje učinkovino montelukast. S kombinacijo perindoprila in hidroklorotiazida smo 
dopolnili paleto zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja.  
 
Za novi izdelek iz Krkine palete biocidov Ecocid® smo v prvem  četrtletju pridobili registracije izdelka na tržiščih 
Ruske federacije, Ukrajine in Madžarske.  
 
Na področju kozmetike smo bili uspešni s pridobitvijo dovoljenj za promet z izdelki  Vitaskin® Pharma. Tako smo 
omogočili vstop na trge novi liniji izdelkov Vitaskin® Pharma Age Formula in izdelkom za občutljivo in k rdečici 
nagnjeno kožo Vitaskin Pharma Reactive Skin. Vzporedno smo registrirali prehransko dopolnilo za čvrstost in 
prožnost kože Vitaskin Pharma Age Formula, ki smo ga pripravili v obliki kapsul in ki v kombinaciji s 
kozmetičnimi izdelki predstavlja celostno nego zrele kože.  
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Vlaganja in naložbe 
 
V prvem četrtletju 2007 smo v skupini Krka za vlaganja in naložbe namenili 30,5 milijona EUR, od tega           
28,0 milijona EUR v obvladujoči družbi in 2,5 milijona EUR v odvisnih družbah. V skladu z zastavljenimi 
terminskimi plani smo nadaljevali z investicijami v teku, ki predstavljajo 74 % porabe vseh sredstev v tem 
obdobju, pričela pa so se tudi pripravljalna, predvsem projektantska dela za nove naložbe.  
 
V nadaljevanju so navedeni nekateri projekti, na katerih trenutno potekajo najintenzivnejša dela 
 
Sinteza 4  
 
Večina del je že končanih, zaključujemo še določene tehnološke segmente ter validacijske aktivnosti. V času 
poskusne proizvodnje, ki bo potekala do uradne otvoritve poleti 2007, izvajamo monitoring ustreznosti 
izvedenega stanja in delovanja sistema.  
 
Pelete IV 
 
Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu smo pričeli s proizvodnjo in nabavo dodatne opreme. Z investicijo 
smo povečali zmogljivosti za proizvodnjo pelet. 
 
Novi ampulni obrat 
 
Na obratu zaključujemo glavna inštalacijska in obrtniška dela, pričenjajo pa se kvalifikacije vgrajenih sistemov in 
opreme. Konec leta načrtujemo zagon poskusne proizvodnje. 
 
Centralna tehtalnica in skladišče surovin 
 
Končali smo s posodobitvijo obstoječega skladišča surovin, sedanje aktivnosti pa so usmerjene v izgradnjo 
podaljška skladišča. 
 
Notol III. faza 
 
Projekt dopolnjujemo z dodatno izgradnjo objekta za postavitev maloserijske proizvodnje. 
 
Odvisna družba Krka Rus 
 
V teku je širitev proizvodnih zmogljivosti v obstoječem obratu, hkrati pa potekajo aktivnosti za širitev laboratorijev. 
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Zaposleni 
 
Zaradi zahtevnih prodajnih načrtov v letu 2007 pospešeno zaposlujemo predvsem na področjih marketinga in 
prodaje doma in v tujini ter v razvoju in raziskavah. Za leto 2007 smo načrtovali povečanje števila zaposlenih za 
562, od tega 65 % v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. V Sloveniji smo v prvem četrtletju zaposlili        
75 novih sodelavcev, med njimi 21 delavcev z univerzitetno izobrazbo, iz podjetja pa je v tem času odšlo            
19 sodelavcev. V družbah in predstavništvih v tujini smo v tem obdobju zaposlili 414 delavcev, predvsem z 
univerzitetno izobrazbo, odšlo pa je 171 sodelavcev. Med vsemi zaposlenimi je v skupini Krka 56 % sodelavcev z 
najmanj visoko strokovno izobrazbo.  
 
Nove tehnično tehnološke posodobitve ter novi proizvodi zahtevajo stalna in skrbna vlaganja v nova znanja in 
usposobljenost zaposlenih. Tako je v specialistični in magistrski študij  vključenih 109, na doktorski študij pa      
25 naših sodelavcev, ob delu pa jih sicer skupaj študira 350. Trenutno imamo 69 štipendistov, predvsem s 
področij farmacije, kemije in kemijske tehnologije. Naši zaposleni se dodatno izobražujejo doma in v tujini na 
področju strokovnih znanj, vodenja, osebnega razvoja, kakovosti, tujih jezikov in informatike. Večino izobraževanj 
organiziramo preko Krkinega izobraževalnega centra.  
 
Že od leta 2001 izvajamo preverjanje in potrjevanje znanja po certifikatnem sistemu, ki daje prednost dejanskemu 
praktičnemu znanju zaposlenih. Po tem sistemu smo našim sodelavcem do sedaj podelili že 244 certifikatov za 
štiri nacionalne poklicne standarde, 70 sodelavcev pa je pričelo s procesom usposabljanja za pridobitev novih 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  
 
Konec leta 2006 smo izmerili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih na reprezentativnem vzorcu in ju v 
začetku leta 2007 predstavili. Ugotovili smo visoko stopnjo zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih družbi. Ocene 
vseh  elementov organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih so se  v primerjavi z letom 2004 izboljšale. 
 
Dograjujemo Krkin kadrovsko informacijski sistem, ki bo zagotavljal integralno delovanje na tem področju v 
celotni skupini Krke. V okviru načrtovanja razvoja ključnih in perspektivnih kadrov le-ti prevzemajo zahtevne 
naloge ter se izobražujejo in usposabljajo na področju vodenja in stroke, kar zagotavlja njihov kakovosten razvoj. 
Za razvoj ključnih in perspektivnih kadrov na področju vodenja organiziramo lastno mednarodno Krkino šolo 
vodenja, ki se je udeležujejo direktorji in vodje iz Krkinih odvisnih družb in predstavništev v tujini ter iz 
organizacijskih enot Krke v Sloveniji. Na ta način prispevamo tudi h krepitvi internacionalne kulture našega 
podjetja. 
 
Na področju preventivne ter kurativne skrbi za zdravje sodelavcev zagotavljamo s široko ponudbo aktivnosti 
celovito kakovost dela in življenja zaposlenih, kar prispeva k uspešnemu doseganju poslovnih rezultatov. 
 
Število in struktura zaposlenih glede na izobrazbo v skupini Krka 
 
 31. 3. 2007 31. 12. 2006 

Stopnja izobrazbe 
Število

zaposlenih
Delež
(v %)

Število 
zaposlenih 

Delež
(v %)

Doktorji znanosti 61 1,0 63 1,1 
Magistri znanosti 162 2,7 162 2,8 
Univerzitetna izobrazba 2655 43,6 2408 41,8 
Visokostrokovna izobrazba 360 5,9 324 5,6 
Višješolska izobrazba 223 3,7 222 3,9 
Srednješolska izobrazba 1175 19,3 1138 19,8 
Ostalo 1453 23,9 1442 25,0 
Skupaj  6089 100 5759 100 
- Slovenija 3711 60,9 3646 63,3 
- tujina 2378 39,1 2113 36,7 
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Delničarji in trgovanje z delnico 
 
Konec marca 2007 je imela Krka nekaj več kot 55.000 delničarjev, kar je za odstotek in pol več kot konec leta 
2006. Skupno število delničarjev se je povečalo predvsem na račun domačih fizičnih oseb ter mednarodnih 
vlagateljev, katerih lastniški delež se je povečal za 0,7 odstotne točke na 8,7 %. V prvih treh mesecih leta 2007 
se je znižal lastniški delež investicijskih družb in skladov ter lastniški delež drugih domačih pravnih oseb.
 
Lastniška struktura (deleži v %) 
 
 31. 3. 2007 31. 12. 2006 
Domače fizične osebe 41,4 41,0 
Investicijske družbe in skladi 10,5 11,0 
Slovenska odškodninska družba 15,0 15,0 
Druge domače pravne osebe 9,6 10,2 
Kapitalska družba in PPS 10,2 10,2 
Lastne delnice 4,6 4,6 
Mednarodni vlagatelji 8,7 8,0 
Skupaj 100,0 100,0 
 
Na dan 31. 3. 2007 je imela Krka 162.662 lastnih delnic, kar predstavlja 4,6 % vrednosti osnovnega kapitala. V 
prvih treh mesecih 2007 družba ni odkupovala lastnih delnic. Deset največjih delničarjev je imelo na dan  
31. 3. 2007 skupaj v lasti 1.300.526 ali 36,7 % delnic družbe. 
 
Deset največjih Krkinih delničarjev 
 
Delničar Država Št. delnic Delež v % 
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. Slovenija 531.207 14,99 
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. Slovenija 349.303 9,86 
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. Slovenija 93.356 2,64 
NEW WORLD FUND INC ZDA 91.400 2,58 
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG Avstrija 45.344 1,28 
LUKA KOPER Slovenija 44.004 1,24 
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I Slovenija 41.558 1,17 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. Slovenija 38.830 1,10 
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG Avstrija 35.524 1,00 
MARIBORSKE LEKARNE  Slovenija 30.000 0,85 
Skupaj  1.300.526 36,71 
 
Dne 31. 3. 2007 so imeli člani uprave in nadzornega sveta skupaj v lasti 6.582 delnic družbe oziroma 0,19 % 
vseh izdanih delnic. Člani uprave so imeli v lasti naslednje število delnic: Jože Colarič 2.100 delnic oziroma  
0,059 %, Janez Poljanec 2.206 delnic oziroma 0,062 %, Aleš Rotar 1.277 delnic oziroma 0,036 % in Zvezdana 
Bajc 110 delnic oziroma 0,003 %. Člani nadzornega sveta po so imeli v lasti naslednje število delnic: Gregor 
Gomišček 12 delnic oziroma 0,0003 %, Marko Kranjec 101 delnico oziroma 0,003 %, Draško Veselinovič             
1 delnico oziroma 0,00003 %, Alojz Zupančič 514 delnic oziroma 0,015 %, Sonja Kermc 211 delnic oziroma  
0,006 % in Tomaž Sever 50 delnic oziroma 0,001 %. 
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Trgovanje s Krkinimi delnicami v prvih treh mesecih leta 2007 
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Enotni tečaj Krkine delnice je izrazito zrasel v januarju in se je konec meseca ustavil na najvišji vrednosti  
917 EUR. V februarju je sledila korekcija vrednosti tečaja, ki se je ustavila na začetku marca pri vrednosti  
800 EUR. Do konca marca se je enotni tečaj nekoliko okrepil, in sicer na vrednost 834 EUR. Povprečni dnevni 
promet z delnico družbe na Ljubljanski borzi v prvih treh mesecih leta 2007 je znašal 2,3 milijona EUR. Tržna 
kapitalizacija Krke je na dan 31. 3. 2007 znašala 2,96 milijarde EUR.  
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Upravljanje s poslovnimi tveganji 
 
Tveganje sprememb deviznih tečajev 
 
Ključno devizno tveganje v skupini Krka predstavlja spremenljivost tečaja ameriškega dolarja, ki je tudi predmet 
aktivnega upravljanja. Gibanje ostalih ključnih tujih valut (poljski zlot, ruski rubelj, hrvaško kuno in makedonski 
denar) smo redno spremljali, tveganja pa nismo aktivno upravljali. 
 
Vrednost ameriškega dolarja proti evru se je v prvem trimesečju znižala za 1,5 %.  
 
Večji del odprte devizne pozicije prvega trimesečja smo v preteklosti zavarovali z izvedenimi finančnimi 
inštrumenti. Z  inštrumenti smo v prvem tromesečju ustvarili pozitivne finančne učinke in v večji meri nevtralizirali 
negativni vpliv padca vrednosti ameriškega dolarja proti evru. 
 
V prvem tromesečju smo nadaljevali z ustaljenimi aktivnostmi pri zavarovanju tveganja spremenljivosti tečaja 
ameriškega dolarja. Inštrumente zavarovanja, ki so v tem obdobju zapadli, smo nadomestili z novimi. 
 
Tveganje sprememb obrestnih mer 
 
Na področju upravljanja tveganja sprememb obrestnim mer v prvem tromesečju ni bilo aktivnosti.  
 
Ker smo tveganje spremenljivosti obeh ključnih obrestnih mer (6-mesečni LIBOR za ameriški dolar in 6-mesečni 
EURIBOR za evro) odpravili že v preteklih letih, rast obeh ključnih obrestnih mer ni imela vpliva na stroške 
zadolževanja družbe Krka. 
 
Kreditno tveganje 
 
Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenjevanje kupcev, katerim skupina Krka na leto proda izdelke v 
vrednosti 100.000 evrov in več, ter redno dinamično spremljane plačilne discipline kupcev.  
 
V prvem tromesečju smo proces kreditne kontrole uspešno implementirali v odvisno podjetje Krka Sverige AB. 
Konec tromesečja smo zaključili s prvo letošnjo revizijo bonitetnih ocen in kreditnih limitov kupcev matične družbe 
in odvisnih družb. Ugotavljamo, da so spremembe bonitetnih ocen in izračunanih kreditnih limitov minimalne, iz 
česar zaključujemo, da se kreditno tveganje kupcev skupine Krka ni spremenilo. 
 
Likvidnostno tveganje  
 
Plačilno sposobnost Krke kot skupine in z njo povezana tveganja smo v prvem četrtletju letošnjega leta 
uravnavali z učinkovitim kratkoročnim in dolgoročnim upravljanjem denarnih sredstev. Kratkoročno smo plačilno 
sposobnost zagotavljali s spremljanjem in načrtovanjem denarnih pritokov in odtokov, vnaprej dogovorjenimi 
kratkoročnimi kreditnimi linijami pri bankah ter ustreznim obsegom hitro unovčljivih kratkoročnih finančnih naložb. 
Kratkoročna in občasna neskladja v denarnih tokovih smo uravnavali predvsem s koriščenjem dogovorjenih 
kratkoročnih kreditnih linij.  
 
Likvidnostno tveganje ocenjujemo kot majhno, saj smo bili z ustvarjenim denarnim tokom sposobni pravočasno 
poravnati zapadle poslovne obveznosti, servisirati dolgove ter ostale obveznosti iz financiranja. 
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Zavarovanje premoženja, interesov in odgovornosti 
 
Skupina Krka z zavarovanjem zagotavlja finančno nadomestilo za škode na premoženju in za izgubljeni dobiček 
zaradi obratovalnega zastoja ter varuje družbo pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Postopki sklepanja in 
uveljavljanja zavarovalnin so poenoteni in interno standardizirani ter se kot taki uporabljajo doma, v podjetjih v 
tujini in na predstavništvih.  
 
V letu 2007 smo v zavarovanje uvedli spremembe, ki zmanjšujejo zavarovalno premijo in zagotavljajo 
optimalnejšo finančno nadomestilo škod oziroma povečujejo varnost pred odškodninskimi zahtevki. Spremembe 
temeljijo na preteklem škodnem dogajanju in na različnih projekcijah ter scenarijih za prihodnost. Prenovili smo 
premoženjsko zavarovanje z upoštevanjem tehnološko-tehničnih in ekonomskih dejavnikov, ukrepov varnosti in 
zdravja pri delu ter zaradi povečane sposobnosti skupine za lastno obvladovanje nevarnosti. Med drugim smo 
ukinili strojelomno zavarovanje in zmanjšali obseg drugih zavarovanj, ki se nanašajo na manjše poškodbe 
objektov, okvare strojev ter naprav. Namesto zavarovanja smo uvedli nadomeščanje iz lastnih sredstev, zlasti iz 
vzdrževanja in preventivnih virov.  
 
Spremembe smo uvedli tudi na področju zavarovanja civilne odgovornosti, to je varovanju pred odškodninskimi 
zahtevki iz civilno-pravnih zadev. Zavarovanje smo razdelili na tri nevarnostne vire: na delodajalčevo 
odgovornost, na odgovornost za ekološke škode in odgovornost proti tretjim osebam. Ob teh spremembah pa 
smo tudi povečali zavarovalno vsoto ter zavarovanje razširili na predstavništva v tujini.  
 
Na nivoju skupine se je, v primerjavi z enakim obdobjem lani, zmanjšala zavarovalna premija in število škodnih 
primerov, večjih škod ali odškodninskih zahtevkov v skupini pa Krka ni obravnavala. 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE KRKA S POJASNILI 
 

Bilanca stanja 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Sredstva       
Zemljišča, zgradbe in oprema 524.890 506.820 104 
Neopredmetena sredstva 23.060 23.608 98 
Naložbe v pridružene družbe 0 2.024 0 
Dolgoročno dana posojila 3.700 3.564 104 
Druge finančne naložbe 8.215 6.737 122 
Odložene terjatve za davek 32.764 31.840 103 
Druga dolgoročna sredstva 302 253 119 
Dolgoročna sredstva 592.931 574.846 103 
Zaloge 116.376 115.926 100 
Terjatve do kupcev in druge terjatve 169.585 153.890 110 
Finančne naložbe 21.750 24.067 90 
Denar in denarni ustrezniki 9.055 10.399 87 
Kratkoročna sredstva 316.766 304.282 104 
Skupaj sredstva 909.697 879.128 103 
       
Kapital       
Osnovni kapital 59.132 59.132 100 
Lastne delnice -19.489 -19.489 100 
Rezerve 147.660 147.660 100 
Zadržani dobički 410.144 372.061 110 
Rezerva za pošteno vrednost 4.604 3.480 132 
Prevedbene rezerve -4 154 -3 
Kapital večinskih lastnikov 602.047 562.998 107 
Kapital manjšinskih lastnikov 9.544 7.907 121 
Skupaj kapital 611.591 570.905 107 
Obveznosti       
Posojila 34.528 34.584 100 
Rezervacije 127.496 122.554 104 
Prejete dotacije 2.725 2.777 98 
Odložene obveznosti za davek 4.013 4.025 100 
Skupaj dolgoročne obveznosti 168.762 163.940 103 
Poslovne obveznosti 69.330 60.889 114 
Posojila 20.943 48.769 43 
Obveznosti za davek iz dobička 8.787 7.020 125 
Ostale kratkoročne obveznosti 30.284 27.605 110 
Skupaj kratkoročne obveznosti 129.344 144.283 90 
Skupaj obveznosti 298.106 308.223 97 
Skupaj kapital in obveznosti 909.697 879.128 103 
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Izkaz poslovnega izida 
 

 v tisočih EUR 
1–3/2007 

Nerevidirano 
1–3/2006 

Nerevidirano 
Ind. 

07/06 
Čisti prihodki od prodaje 204.213 181.020 113 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 74.358 73.316 101 
Bruto dobiček 129.855 107.704 121 
Stroški prodajanja 49.634 39.597 125 
Stroški razvijanja 14.316 11.176 128 
Stroški splošnih dejavnosti 15.667 15.606 100 
Drugi poslovni prihodki 748 984 76 
Dobiček iz poslovanja 50.986 42.309 121 
Finančni prihodki 3.881 2.340 166 
Finančni odhodki 5.686 3.719 153 
Neto finančni odhodki -1.805 -1.379 131 
Dobiček pred davkom 49.181 40.930 120 
Davek iz dobička 11.073 11.698 95 
Čisti dobiček obdobja 38.108 29.232 130 
     Delež večinskih lastnikov 38.085 29.248 130 
     Delež manjšinskih lastnikov 23 -16   
Čisti dobiček na delnico (v EUR)* 11,27 8,65 130 
 
* čisti dobiček večinski lastnikov / povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic 
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Izkaz gibanja kapitala 
 

Rezerve Zadržani dobički 

v tisočih EUR 
Vpoklicani 

kapital 
Lastne 
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Rezerva za 
pošteno 

vrednost 

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov Skupaj 

Stanje 1. 1. 2006 59.145 -19.493 121.013 14.993 9.600 225.304 66.734 -7.666 2.363 7.570 479.562 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 29.248 0 0 -16 29.232 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave in nadzornega sveta družbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 -66.734 66.734 0 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 0 1.007 
Stanje 31. 3. 2006 59.145 -19.493 121.013 14.993 9.600 225.304 29.248 59.068 3.370 7.553 509.801 
            
Stanje 1. 1. 2007 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 275.796 89.565 6.698 3.634 7.907 570.905 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 38.085 0 0 23 38.108 
Vnos kapitala manjšinskih lastnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.613 1.613 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave in nadzornega sveta družbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 -89.565 89.565 0 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 965 0 965 
Stanje 31. 3. 2007 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 275.796 38.085 96.263 4.599 9.544 611.591 
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Izkaz finančnega izida 
 
v tisočih EUR 1–3/2007 1–3/2006 
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Čisti dobiček poslovnega leta 38.108 29.232 
Prilagoditve za: 27.570 24.660 
– amortizacijo 13.374 12.074 
– pozitivne tečajne razlike -1.048 -615 
– negativne tečajne razlike  1.788 1.337 
– prihodke od naložbenja -1.953 -1.497 
– odhodke od naložbenja  1.596 998 
– odhodke od financiranja 1.127 665 
– davke iz dobička in druge davke, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 11.073 11.698 
– ostalo 1.613 0 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 65.678 53.892 
Sprememba stanja poslovnih terjatev -16.722 -13.358 
Sprememba stanja zalog -450 1.357 
Sprememba poslovnih dolgov 9.713 5.239 
Sprememba v stanju ostalih kratkoročnih obveznosti in rezervacij 7.573 10.929 
Plačani davek iz dobička -10.579 -4.083 
Čisti finančni tok iz poslovanja 55.213 53.976 
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 88 207 
Dobički iz prodaje kratkoročnih naložb 232 136 
Prejete dividende 39 10 
Prejemki od odtujitve zemljišč, zgradb in opreme 126 653 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -705 -1.458 
Izdatki za pridobitev zemljišč, zgradb in opreme -29.677 -23.765 
Izdatki iz naslova danih dolgoročnih posojil -147 -102 
Izdatki / prejemki iz naslova drugih dolgoročnih sredstev -72 123 
Prejemki / izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb 1.935 -13.884 
Prejemki / izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 603 -212 
Čisti finančni tok iz naložbenja -27.578 -38.292 
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Prejemki/izdatki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti -27.133 3.979 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.820 -1.188 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -22 7 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -5 -18 
Čisti finančni tok iz financiranja -28.980 2.780 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -1.345 18.464 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 10.399 12.638 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 1 -27 
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 9.055 31.075 
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Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Krka  
 
Prihodki od prodaje 204.213 tisoč EUR 
 
V prihodke od prodaje so všteti prihodki od prodaje proizvodov, storitev in blaga na domačem trgu v višini   
25.715 tisoč EUR (13-odstoten delež v čistih prihodkih od prodaje) in na tujih trgih v višini 178.498 tisoč EUR  
(87-odstoten delež v čistih prihodkih od prodaje). V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so bili letošnji 
prihodki od prodaje večji za 13 %. 
 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  74.358 tisoč EUR 
 
V prvem četrtletju 2007 so bili proizvajalni stroški prodanih proizvodov za 1 % višji kot v enakem lanskem 
obdobju, vendar pa se je njihov delež v prihodkih od prodaje s 40,5 % v prvem lanskem četrtletju zmanjšal na 
36,4 %. Gre predvsem za posledico ugodnejše sestave prodanih izdelkov (t. im. »product-mix«), večje stroškovne 
učinkovitosti in večje produktivnost. 
 
 
Stroški prodajanja  49.634 tisoč EUR 
 
Stroški prodajanja vključujejo stroške marketinško-prodajne mreže v Sloveniji in v tujini ter na novo oblikovane 
rezervacije v vrednosti 5.000 tisoč EUR. Stroški prodajanja v prvem četrtletju 2007 so od stroškov v enakem višji 
za 25 %. 
 
 
Stroški razvijanja  14.316 tisoč EUR 
 
V primerjavi s prvim četrtletjem 2006 so bili stroški razvijanja večji za 28 %, njihov delež v prihodkih od prodaje pa 
se je s 6,2 % povečal na 7,0 %. Skupina stroškov razvijanja ne kapitalizira in vsi stroški bremenijo tekoči izkaz 
poslovnega izida. 
 
 
Stroški splošnih dejavnosti  15.667 tisoč EUR 
 
Stroški splošnih dejavnosti so v primerjavi obdobjem januar – marec 2006 ostali praktično nespremenjeni, njihov 
delež v prihodkih od prodaje pa se je z 8,6 % zmanjšal na 7,7 %. Stroški splošnih dejavnosti vključujejo tudi 
druge poslovne odhodke. 
 
 
Stroški po primarnih skupinah  154.577 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Stroški blaga in materiala 57.011 53.743 106 
Stroški storitev 32.023 27.733 115 
Stroški dela  43.270 37.958 114 
Amortizacija 13.374 12.075 111 
Oblikovanje rezervacij 5.179 8.486 61 
Drugi poslovni odhodki  3.720 4.271 87 
Skupaj stroški 154.577 144.265 107 
Sprememba vrednosti zalog 602 4.570 13 
Skupaj 153.975 139.695 110 
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Stroški dela  43.270 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Bruto plače in nadomestila 35.815 29.805 120 
Prispevki socialnih zavarovanj in davek na plače 6.180 6.758 91 
Drugi stroški dela 1.275 1.394 91 
Skupaj 43.270 37.958 114 
 
 
Drugi poslovni odhodki 3.720 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Dotacije, pomoči 554 476 116 
Izdatki za varstvo okolja 347 469 74 
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 458 996 46 
Izguba pri prodaji osnovnih sredstev 357 309 115 
Slabitve in odpisi zalog 1.030 453 227 
Slabitve in odpisi terjatev 390 773 50 
Ostali stroški 584 794 74 
Skupaj 3.720 4.271 87 
 
 
Finančni prihodki in odhodki 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Tečajne razlike 1.676 843 199 
Prejete obresti 86 169 51 
Okrepitve zaradi prevrednotenja na tržno vrednost 702 345 203 
Ostali prihodki 1.417 983 144 
Skupaj finančni prihodki 3.881 2.340 166 
Tečajne razlike 3.320 2.363 140 
Plačane obresti 617 575 107 
Oslabitve zaradi prevrednotenja na tržno vrednost 817 295 277 
Ostali odhodki 932 486 192 
Skupaj finančni odhodki 5.686 3.719 153 
Neto finančni odhodki -1.805 -1.379 131 
 
 
 
Davek iz dobička  11.073 tisoč EUR 
 
Odmerjeni davek iz dobička znaša 11.898 tisoč EUR  in predstavlja 24,2 % celotnega dobička. Z upoštevanjem 
odloženega davka v višini 825 tisoč EUR znaša davek kot odhodek v izkazu poslovnega izida 11.073 tisoč EUR, 
efektivna davčna stopnja pa 22,5 %.  
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Zemljišča, zgradbe in oprema 524.890 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Zemljišča 23.571 22.641 104 
Zgradbe 250.534 251.022 100 
Oprema 169.019 171.532 99 
Osnovna sredstva v pridobivanju 81.766 61.625 133 
Skupaj 524.890 506.820 104 
 
Zemljišča, zgradbe in oprema predstavljajo 58 % bilančne vsote skupine, njihova vrednost pa se je od začetka 
leta povečala za 4 %. Razlog povečanja je rast vrednosti osnovnih sredstev v pridobivanju zaradi investicijskih 
projektov, ki potekajo v skupini. Po vrednosti največje naložbe Krke so 3. faza izgradnje Notola, dokončanje 
izgradnje Sinteze 4 in Pelete IV ter gradnja novega ampulnega obrata in centralne tehtalnice in skladišča surovin, 
vse v obvladujoči družbi. V odvisni družbi Krka Rus sirimo proizvodne zmogljivosti v obstoječem obratu. 
 
 
Neopredmetena sredstva 23.060 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Stroški razvijanja 2.534 2.847 89 
Premoženjske pravice 15.987 16.704 96 
Sredstva v pridobivanju 4.539 4.057 112 
Skupaj 23.060 23.608 98 
 
Vrednost neopredmetenih sredstev je za 2 % manjša kot na koncu leta 2006. 69 % neopredmetenih sredstev 
predstavljajo premoženjske pravice iz naslova računalniških programov. Sredstva, ki se pridobivajo, pa zajemajo 
pretežno registracijsko dokumentacijo za nova zdravila. 
 
 
Druge finančne naložbe 8.215 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo 7.955 6.477 123 
Druge dolgoročne finančne naložbe 260 260 100 
Skupaj 8.215 6.737 122 
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Zaloge 116.376 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Material 35.640 36.641 97 
Nedokončana proizvodnja 30.518 30.415 100 
Proizvodi  34.793 46.723 74 
Trgovsko blago 14.721 1.877 784 
Predujmi za zaloge 704 269 262 
Skupaj 116.376 115.926 100 
 
Stanje zalog  je ostalo na enaki ravni kot na koncu leta 2006.  
 
V strukturi zalog predstavlja delež materiala 31 %, delež nedokončane proizvodnje 26 % ter delež končnih 
izdelkov in trgovskega blaga 43 %. 
 
 
Terjatve 169.585 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Kratkoročne terjatve do kupcev 154.545 140.563 110 
Kratkoročne terjatve do drugih 15.040 13.328 113 
Skupaj 169.585 153.890 110 
 
Terjatve so se glede na stanje konec preteklega leta povečale za 10 %, predvsem zaradi povečanja prodaje. 
 
 
Finančne naložbe 21.750 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Delnice in deleži za trgovanja 10.481 11.890 88 
Kratkoročne finančne naložbe, ki se obrestujejo 3.354 3.774 89 
Druge kratkoročne finančne naložbe 7.059 7.307 97 
Dana kratkoročna posojila drugim 856 1.095 78 
Skupaj  21.750 24.067 90 
 
 
Denar in denarni ustrezniki 9.055 tisoč SIT 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Gotovina v blagajni in prejeti čeki 119 77 154 
Denarna sredstva v banki 8.514 9.734 87 
Ostalo 422 587 72 
Skupaj 9.055 10.399 87 
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Kapital 611.591 tisoč SIT 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Osnovni kapital 59.132 59.132 100 
Lastne delnice -19.489 -19.489 100 
Rezerve 147.660 147.660 100 
- kapitalske rezerve 120.986 120.986 100 
- zakonske rezerve 14.990 14.990 100 
- statutarne rezerve 11.684 11.684 100 
Zadržani dobički 410.145 372.060 110 
Rezerva za pošteno vrednost 4.603 3.480 132 
Prevedbene rezerve -4 154 -3 
Kapital večinskih lastnikov 602.047 562.998 107 
Kapital manjšinskih lastnikov 9.544 7.907 121 
Skupaj 611.591 570.905 107 
 
Kapital skupine se je glede na konec leta 2006 povečal za 7 %. Na povečanje je vplival dobiček v obdobju januar 
- marec v višini 38.108 tisoč EUR in v kapitalu priznani prihodki in odhodki v skupni višini 965 tisoč EUR. 
 
 
Posojila 55.471 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Dolgoročna posojila 34.528 34.584 100 
– dolgoročna posojila, dobljena pri domačih bankah 34.528 34.584 100 
Kratkoročna posojila 20.800 47.959 43 
– kratkoročna posojila, dobljena pri domačih bankah 5.342 24.838 22 
– kratkoročna posojila, dobljena pri tujih bankah 6.222 11.756 53 
– kratkoročna posojila, dobljena od podjetij 9.236 11.366 81 
Kratkoročne obveznosti za obresti 143 809 18 
Skupaj  55.471 83.353 67 
 
 
Rezervacije 127.496 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 45.772 45.775 100 
Druge rezervacije 81.724 76.779 106 
- rezervacije za tožbe 81.236 76.254 107 
- rezervacije za ekološko sanacijo 289 360 80 
- druge rezervacije 199 164 121 
Skupaj 127.496 122.554 104 
 
Glavni del rezervacij predstavljajo rezervacije za tožbe, ki so se povečale za 7% zaradi oblikovanja novih 
rezervacij v skupni višini 5.000 tisoč EUR. 
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Prejete dotacije 2.725 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Prejeta sredstva iz proračuna za odvisno družbo Krka-Rus 7 10 73 
Prejeta sredstva iz proračuna za proizvodni obrat BETA v 
Šentjerneju 291 302 96 
Prejeta sredstva iz proračuna za zdravilišči Dolenjske Toplice in 
Šmarješke Toplice 2.293 2.329 98 
Prejeta sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj 26 26 100 
Brezplačno pridobljena OS 108 111 98 
Skupaj 2.725 2.777 98 
 
 
Poslovne obveznosti 69.330 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 35.514 35.704 99 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 33.398 24.719 135 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 418 466 90 
Skupaj 69.330 60.889 114 
 
 
Ostale kratkoročne obveznosti 30.284 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Vračunani pogodbeni popusti na prodane izdelke drugim 
kupcem 7.895 7.416 106 
Obveznosti do delavcev – bruto plače, drugi prejemki in dajatve 17.978 17.240 104 
Ostalo 4.411 2.948 150 
Skupaj 30.284 27.605 110 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE KRKA, D. D., NOVO MESTO S 
POJASNILI 

Bilanca stanja 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Sredstva      
Zemljišča, zgradbe in oprema 392.686 377.441 104 
Neopredmetena sredstva 21.885 22.400 98 
Naložbe v odvisne družbe 121.338 121.513 100 
Dana dolgoročna posojila 5.504 5.324 103 
Druge finančne naložbe 8.007 6.529 123 
Odložene terjatve za davek 28.447 27.648 103 
Druga dolgoročna sredstva 227 178 128 
Dolgoročna sredstva 578.094 561.033 103 
Zaloge 96.501 99.480 97 
Terjatve do kupcev in druge terjatve 173.086 157.484 110 
Finančne naložbe 30.150 31.790 95 
Denar in denarni ustrezniki 4.504 4.498 100 
Kratkoročna sredstva 304.241 293.253 104 
Skupaj sredstva 882.335 854.286 103 
        
Kapital       
Osnovni kapital 59.132 59.132 100 
Lastne delnice -19.489 -19.489 100 
Rezerve 147.660 147.660 100 
Zadržani dobički 413.617 379.135 109 
Rezerva za pošteno vrednost 4.604 3.480 132 
Kapital  605.524 569.918 106 
Obveznosti       
Posojila 29.093 29.143 100 
Rezervacije 121.800 116.805 104 
Prejete dotacije 432 449 96 
Odložene obveznosti za davek 3.925 3.954 99 
Skupaj dolgoročne obveznosti 155.250 150.351 103 
Poslovne obveznosti 68.501 56.304 122 
Posojila 19.824 47.105 42 
Obveznosti za davek iz dobička 8.200 6.698 122 
Ostale kratkoročne  obveznosti 25.036 23.910 105 
Skupaj kratkoročne obveznosti 121.561 134.017 91 
Skupaj obveznosti 276.811 284.368 97 
Skupaj kapital in obveznosti 882.335 854.286 103 
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Izkaz poslovnega izida 
 

 v tisočih EUR 
1–3/2007 

Nerevidirano 
1–3/2006 

Nerevidirano 
Ind. 

07/06 
Prihodki od prodaje 182.874 162.986 112 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 68.791 66.257 104 
Bruto dobiček 114.083 96.729 118 
Stroški prodajanja 42.334 32.408 131 
Stroški razvijanja 14.180 11.030 129 
Stroški splošnih dejavnosti 12.498 12.883 97 
Drugi poslovni prihodki 288 482 60 
Dobiček iz poslovanja 45.359 40.890 111 
Finančni prihodki 2.615 2.193 119 
Finančni odhodki 3.356 2.902 116 
Neto finančni odhodki -741 -709 104 
Dobiček pred davkom 44.618 40.181 111 
Davek iz dobička 10.136 10.613 96 
Čisti dobiček obdobja 34.482 29.568 117 
Čisti dobiček na delnico  (v EUR) 10,20 8,75 117 
 
* čisti dobiček večinski lastnikov / povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic 
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Izkaz gibanja kapitala 
 

Rezerve Zadržani dobički 

v tisočih EUR 
Vpoklicani 

kapital 
Lastne 
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 

dobička 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Rezerva za 
pošteno 

vrednost Skupaj 

Stanje 1. 1. 2006 59.145 -19.493 121.013 14.993 9.600 225.304 59.606 5.192 2.344 477.703 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 29.568 0 0 29.568 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave družbe in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 -59.606 59.606 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 912 912 
Stanje 31. 3. 2006 59.145 -19.493 121.013 14.993 9.600 225.304 29.568 64.798 3.256 508.184 
                      
Stanje 1. 1. 2007 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 275.796 90.911 12.427 3.480 569.918 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 34.482 0 0 34.482 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 
uprave družbe in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 -90.911 90.911 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V kapitalu priznani prihodki in odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124 1.124 
Stanje 31. 3. 2007 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 275.796 34.482 103.338 4.604 605.524 
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Izkaz finančnega izida 
 
v tisočih EUR 1–3/2007 1–3/2006 
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Čisti dobiček poslovnega leta 34.482 29.568 
Prilagoditve za: 20.753 19.919 
– amortizacijo 10.362 9.133 
– pozitivne tečajne razlike -208 -48 
– negativne tečajne razlike  522 1.445 
– prihodke od naložbenja -2.026 -2.417 
– odhodke od naložbenja  1.426 710 
– odhodke od financiranja 541 484 
– davke iz dobička in druge davke, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 10.136 10.612 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 55.235 49.487 
Sprememba stanja poslovnih terjatev -15.980 -14.790 
Sprememba stanja zalog 2.980 3.391 
Sprememba poslovnih dolgov 12.233 7.267 
Sprememba v stanju ostalih kratkoročnih obveznosti in rezervacij 6.108 10.972 
Plačani davek iz dobička -9.797 -3.132 
Čisti finančni tok iz poslovanja 50.779 53.195 
FINANČNI  TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 143 205 
Dobički iz prodaje kratkoročnih naložb 232 136 
Prejete dividende 39 10 
Nakazani dobički odvisnih družb 0 600 
Prejemki od odtujitve zemljišč, zgradbe in opreme 126 306 
Prodaja odvisne družbe 56 0 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -660 -816 
Izdatki za pridobitev zemljišč, zgradb in opreme -24.482 -21.316 
Izdatki v zvezi z odvisnimi družbami - dokapitalizacija in pokritje izgube -18 0 
Izdatki iz naslova danih dolgoročnih posojil -211 -48 
Izdatki iz naslova drugih dolgoročnih sredstev -22 -1 
Prejemki / izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb 1.262 -17.134 
Prejemki / izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 603 -212 
Čisti finančni tok iz naložbenja -22.932 -38.270 
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Prejemki/izdatki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti -26.696 4.158 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.126 -1.047 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -16 -2 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -5 -18 
Čisti finančni tok iz financiranja -27.843 3.091 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 4 18.016 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 4.498 3.167 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 2 -27 
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 4.504 21.156 
 

 39 



NNeerreevviiddiirraannoo  ppoorrooččiilloo  oo  ppoosslloovvaannjjuu  ddrruužžbbee  KKrrkkaa  iinn  sskkuuppiinnee  KKrrkkaa  zzaa  oobbddoobbjjee  jjaannuuaarr  ––  mmaarreecc  22000077  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Krka 
 
 
Prihodki od prodaje 182.874 tisoč EUR 
 
V prihodke od prodaje so všteti prihodki od prodaje proizvodov, storitev in blaga na domačem trgu v višini   
18.688 tisoč EUR (12-odstoten delež v čistih prihodkih od prodaje) in na tujih trgih v višini 164.186 tisoč SIT (88-
odstoten delež v čistih prihodkih od prodaje). V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so bili letošnji 
prihodki od prodaje večji za 12 %. 
 
 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov  68.791 tisoč EUR 
 
V prvem treh mesecih 2007 so bili proizvajalni stroški prodanih proizvodov za 4 % večji kot v enakem obdobju 
lani, njihov delež v prihodkih od prodaje pa se je s 40,7 % v obdobju januar – marec 2006 zmanjšal na  
37,6 %, na kar so vplivali predvsem ugodnejša sestava prodanih izdelkov (t. im. »product-mix«) in večja 
stroškovna učinkovitost. 
 
 
Stroški prodajanja  42.334 tisoč EUR 
 
Stroški prodajanja vključujejo stroške marketinško-prodajne mreže v Sloveniji in predstavništev v tujini ter na 
novo oblikovane rezervacije za tožbe v vrednosti 5.000 tisoč EUR. Stroški prodajanja v prvem četrtletju 2007 so 
od stroškov v enakem lanskem obdobju višji za 31 %. 
 
 
Stroški razvijanja  14.180 tisoč EUR 
 
V primerjavi z enakim lanskim obdobjem so bili stroški razvijanja večji za 29 %, njihov delež v prihodkih od 
prodaje pa se je s 6,8 % povečal na 7,8 %. Družba stroškov razvijanja ne kapitalizira in vsi stroški bremenijo 
tekoči izkaz poslovnega izida. 
 
 
Stroški splošnih dejavnosti  12.498 tisoč EUR 
 
Stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi obdobjem januar – marec 2006 zmanjšali za 3 %, njihov delež v 
prihodkih od prodaje pa se je s 7,9 % zmanjšal na 6,8 %. Stroški splošnih dejavnosti vključujejo tudi druge 
poslovne odhodke. 
 
 
Stroški po primarnih skupinah  136.307 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Stroški blaga in materiala 50.249 50.333 100 
Stroški storitev 32.495 21.095 154 
Stroški dela  35.354 31.733 111 
Amortizacija 10.362 9.134 113 
Oblikovanje rezervacij 5.179 8.683 60 
Drugi poslovni odhodki  2.668 2.870 93 
Skupaj stroški 136.307 123.848 110 
Sprememba vrednosti zalog -1.496 1.270 -118 
Skupaj  137.803 122.578 112 
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Stroški dela  35.354 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Bruto plače in nadomestila 29.775 24.988 119 
Prispevki socialnih zavarovanj in davek na plače 4.731 5.742 82 
Drugi stroški dela 848 1.003 85 
Skupaj 35.354 31.733 111 
 
 
Drugi poslovni odhodki 2.668 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Dotacije, pomoči 442 403 110 
Izdatki za varstvo okolja 303 422 72 
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 80 750 11 
Izguba pri prodaji osnovnih sredstev 106 21 505 
Slabitve in odpisi zalog 1.087 423 257 
Slabitve in odpisi terjatev 120 305 39 
Ostali stroški 530 546 97 
Skupaj 2.668 2.870 93 
 
 
Finančni prihodki in odhodki 
 

v tisočih EUR 
1-3/2007 

Nerevidirano 
1-3/2006 

Nerevidirano 
Ind.  

07/06 
Tečajne razlike 715 82 872 
Prejete obresti 159 183 87 
Okrepitve zaradi prevrednotenja na tržno vrednost 690 345 200 
Ostali prihodki 1.051 1.583 66 
Skupaj finančni prihodki 2.615 2.193 119 
Tečajne razlike 1.489 1.727 86 
Plačane obresti 536 474 113 
Oslabitve zaradi prevrednotenja na tržno vrednost 817 295 277 
Ostali odhodki 514 406 127 
Skupaj finančni odhodki 3.356 2.902 116 
Neto finančni odhodki -741 -709 105 
 
 
Davek iz dobička  10.136 tisoč EUR 
 
Odmerjeni davek iz dobička znaša 10.935 tisoč EUR  in predstavlja 24,5 % celotnega dobička. Z upoštevanjem 
odloženega davka v višini 799 tisoč EUR znaša davek kot odhodek v izkazu poslovnega izida 10.136 tisoč EUR, 
efektivna davčna stopnja pa 22,7 %.  
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Zemljišča, zgradbe in oprema 392.686 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Zemljišča 13.153 13.153 100 
Zgradbe 165.455 168.781 98 
Oprema 136.965 141.431 97 
Osnovna sredstva v pridobivanju 77.113 54.076 143 
Skupaj 392.686 377.441 104 
 
Vrednost zemljišč, zgradb in opreme, ki predstavljajo 45 % bilančne vsote družbe, se je od začetka leta povečala 
za 4 %. Razlog je v povečanju vrednosti osnovnih sredstev v pridobivanju zaradi investicijskih projektov, ki jih 
družba izvaja. Po vrednosti največje naložbe Krke so 3. faza izgradnje Notola, dokončanje izgradnje Sinteze 4 in 
Pelete IV ter gradnja novega ampulnega obrata in centralne tehtalnice in skladišča surovin. 
 
 
Neopredmetena sredstva 21.885 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Stroški razvijanja 2.316 2.617 88 
Premoženjske pravice 15.034 15.730 96 
Sredstva v pridobivanju 4.535 4.053 112 
Skupaj 21.885 22.400 98 
 
Vrednost neopredmetenih sredstev je za 2 % manjša kot ob koncu leta 2006. 69 % vseh neopredmetenih 
sredstev predstavljajo premoženjske pravice iz naslova računalniških programov. Sredstva, ki se pridobivajo,  
zajemajo pretežno registracijsko dokumentacijo za nova zdravila. 
 
 
Dana dolgoročna posojila 5.504 tisoč SIT 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Dolgoročna dana posojila odvisnim družbam 1.947 1.898 103 
Dolgoročna dana posojila drugim 3.557 3.426 104 
Skupaj 5.504 5.324 103 
 
 
Druge finančne naložbe 8.007 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo 7.747 6.269 124 
Druge dolgoročne finančne naložbe 260 260 100 
Skupaj 8.007 6.529 123 
 
Med druge dolgoročne finančne naložbe spadajo predmeti kulturno-zgodovinske vrednosti. 
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Zaloge 96.501 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Material 31.265 31.465 99 
Nedokončana proizvodnja 27.240 25.444 107 
Proizvodi  36.790 40.754 90 
Trgovsko blago 1.175 1.804 65 
Predujmi za zaloge 31 14 230 
Skupaj 96.501 99.480 97 
 
Stanje zalog se je glede na začetek leta zmanjšalo za 3 %, predvsem zaradi  rasti prodaje v tem četrtletju.  
 
V strukturi zalog predstavlja delež materiala 32 %, delež nedokončane proizvodnje 28 % ter delež končnih 
izdelkov in trgovskega blaga 39 %. 
 
 
Terjatve 173.086 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Kratkoročne terjatve do odvisnih družb 84.599 84.278 100 
Kratkoročne terjatve do kupcev 79.010 64.882 122 
Kratkoročne terjatve do drugih 9.477 8.324 114 
Skupaj 173.086 157.484 110 
 
Terjatve so se glede na stanje konec preteklega leta povečale za 10 %, predvsem zaradi povečanja prodaje. 
 
 
Finančne naložbe 30.150 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Kratkoročne finančne naložbe 20.540 22.618 91 
– delnice in deleži za trgovanja 10.481 11.890 88 
– kratkoročne finančne naložbe, ki se obrestujejo 3.004 3.424 88 
– druge kratkoročne finančne naložbe 7.055 7.303 97 
Dana kratkoročna posojila 9.610 9.172 105 
– dana kratkoročna posojila odvisnim družbam 8.819 8.148 108 
– dana kratkoročna posojila drugim 791 1.025 77 
Skupaj  30.150 31.790 95 
 
Glede na začetek leta so se najbolj zmanjšale tržne delnice, izdane s strani slovenskih družb, za 860 tisoč EUR, 
in tržne delnice, izdane s strani tujih družb za 419 tisoč EUR. Med danimi posojili odvisnim družbam se je za   
661 tisoč EUR povečalo stanje posojila odvisni družbi Terme Krka. 
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Denar in denarni ustrezniki 4.504 tisoč SIT 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Gotovina v blagajni in prejeti čeki 66 70 95 
Denarna sredstva v banki 4.438 4.429 100 
Skupaj 4.504 4.498 100 
 
 
Kapital 605.524 tisoč SIT 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Osnovni kapital 59.132 59.132 100 
Lastne delnice -19.489 -19.489 100 
Rezerve 147.660 147.660 100 
– kapitalske rezerve 120.986 120.986 100 
– zakonske rezerve 14.990 14.990 100 
– statutarne rezerve 11.684 11.684 100 
Zadržani dobički 413.617 379.135 109 
Rezerva za pošteno vrednost 4.604 3.480 132 
Skupaj 605.524 569.918 106 
 
Kapital družbe se je glede na konec leta 2006 povečal za 6 %. Na povečanje je vplival dobiček v prvih treh 
mesecih leta v višini 34.482 tisoč EUR in v kapitalu priznani prihodki in odhodki v skupni višini 1.124 tisoč EUR. 
 
 
Posojila 48.917 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Dolgoročna posojila 29.093 29.143 100 
– dolgoročna posojila, dobljena pri domačih bankah 29.093 29.143 100 
Kratkoročna posojila 19.708 46.404 42 
– kratkoročna posojila, dobljena pri domačih bankah 4.250 23.380 18 
– kratkoročna posojila, dobljena pri tujih bankah 6.222 11.756 53 
– kratkoročna posojila, dobljena od podjetij 9.236 11.268 82 
Kratkoročne obveznosti za obresti 116 701 17 
Skupaj posojila 48.917 76.248 64 
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Rezervacije 121.800 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 42.005 41.969 100 
Druge rezervacije 79.795 74.836 107 
– rezervacije za tožbe 79.506 74.506 107 
– rezervacije za ekološko sanacijo 289 330 87 
Skupaj 121.800 116.805 104 
 
Glavni del rezervacij predstavljajo rezervacije za tožbe, ki so se povečale za 7% zaradi oblikovanja novih 
rezervacij v skupni višini 5.000 tisoč EUR. 
 
 
Prejete dotacije 432 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Prejeta sredstva iz proračuna za odvisno družbo Krka-Rus 7 10 73 
Prejeta sredstva iz proračuna za proizvodni obrat BETA v  
Šentjerneju 291 302 96 
Prejeta sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj 26 26 100 
Brezplačno pridobljena OS 108 111 98 
Skupaj 432 449 96 
 
 
Poslovne obveznosti 68.501 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Kratkoročne poslovne obveznosti do odvisnih družb 6.124 1.677 365 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 31.598 32.657 97 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 30.361 21.641 140 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 418 329 127 
Skupaj 68.501 56.304 122 
 
 
Ostale kratkoročne obveznosti 25.036 tisoč EUR 
 

v tisočih EUR 
31. 3. 2007 

Nerevidirano 
31. 12. 2006 

Revidirano 
Ind. 

07/06 
Vračunani pogodbeni popusti na prodane izdelke odvisnim družbam 535 528 101 
Vračunani pogodbeni popusti na prodane izdelke drugim kupcem 7.416 7.416 100 
Obveznosti do delavcev – bruto plače, drugi prejemki in dajatve 16.514 15.305 108 
Ostalo 571 661 86 
Skupaj 25.036 23.910 105 
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