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Josef Ressel 
Izumitelj ladijskega vijaka (propelerja).
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kjer je æe leta 1825 v reki Krki prviË preizkusil Ëoln na 
roËno gnan vijak. Izum je patentiral leta 1827.



Uvod

Kdo pravi, 
da po majhni reki 
ne more pluti velika ladja?
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Doseæki skupine Krka 

 

V letu 2006 so prihodki od prodaje zrasli za 21 %, 
in to predvsem zaradi uspeπnega poslovanja v 
Ruski federaciji in na Poljskem. 

DobiËek iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) je 
zrasel za 20 %. 

* RaËunovodski izkazi za leti 2002 in 2003 so pripravljeni v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi.

V letih 2004 in 2005 smo izboljπali oba kazalnika 
dobiËkonosnosti poslovanja zaradi izboljπanega 
asortimaja izdelkov in viπje stroπkovne uËinko-
vitosti, v letu 2006 pa se je rast umirila oziroma 
beleæimo pri donosnosti kapitala rahel padec.

»isti dobiËek je v letu 2006 zrasel za 15 %, træna 
kapitalizacija pa za 84 %.
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Pomembnejπi podatki o poslovanju skupine Krka

1 Ëisti dobiËek/povpreËno stanje lastniπkega kapitala v obdobju
2 Ëisti dobiËek/povpreËno stanje sredstev v obdobju
3 Ëisti dobiËek veËinskih lastnikov skupine Krka/povpreËno πtevilo izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic

 v milijonih SIT v tisoËih EUR v milijonih SIT v tisoËih EUR

»isti prihodki od prodaje 160.069 667.955 132.758 554.137

EBIT 36.065 150.495 28.523 119.057

EBITDA 47.497 198.200 39.494 164.849

»isti dobiËek 26.860 112.086 23.319 97.335

DolgoroËna sredstva 137.756 574.847 120.455 502.785

KratkoroËna sredstva 72.918 304.282 68.394 285.480

Kapital 136.812 570.905 114.897 479.585

DolgoroËne obveznosti 39.287 163.940 36.368 151.803

KratkoroËne obveznosti 34.576 144.283 37.584 156.877

Izdatki za razvoj in raziskave 12.617 52.650 9.612 40.120

Naloæbe 25.689 107.200 21.451 89.537

 2006 2005

»isti dobiËek v prihodkih od prodaje (ROS) 16,8 % 17,6 %

Deleæ EBIT v prihodkih od prodaje 22,5 % 21,5 %

Deleæ EBITDA v prihodkih od prodaje 29,7 % 29,7 %

Donosnost kapitala (ROE)¹ 21,3 % 22,0 %

Donosnost sredstev  (ROA)² 13,4 % 13,5 %

Obveznosti/kapital 0,540 0,644

Deleæ izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje 7,9 % 7,2 %

©tevilo zaposlenih (konec obdobja) 5759 5224         

KAZALNIKI 2006 2005

EUR (povpreËje) 239,601 SIT 239,636 SIT

EUR (31. 12.) 239,640 SIT 239,576 SIT

USD (povpreËje) 190,993 SIT 192,819 SIT

USD (31. 12.) 181,931 SIT 202,430 SIT

TE»AJI 2006 2005

PODATKI O DELNICI 2006 2005 2004 2003 2002
Skupno πtevilo izdanih delnic 3.542.612 3.542.612 3.542.612 3.542.612 3.542.612

DobiËek na delnico v SIT³ 7.918 6.890 4.627 3.113 3.266

DobiËek na delnico v EUR³ 33,04 28,76 19,30 13,15 14,18

Dividenda na delnico v SIT 1.650 1.400 1.200 1.050 950

Dividenda na delnico v EUR 6,89 5,84 5,01 4,44 4,13

Enotni teËaj delnice konec obdobja v SIT 188.057 102.342 84.482 52.188 42.458

Enotni teËaj delnice konec obdobja v EUR 784,75 427,18 352,39 220,49 184,39

Enotni teËaj/dobiËek na delnico (P/E) 23,75 14,85 18,26 16,76 13,00

Træna kapitalizacija v milijonih SIT (31. 12.) 666.213 362.558 299.289 184.882 150.414

Træna kapitalizacija v tisoËih EUR (31. 12.) 2.780.058 1.513.334 1.248.374 781.115 653.216
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Podatki o obvladujoËi druæbi

ObvladujoËa druæba skupine je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. 

Sedeæ: ©marjeπka cesta 6
 8501 Novo mesto
 Slovenija
Telefon: 07 331 21 11
Telefaks: 07 332 15 37
E-naslov: info@krka.biz
Spletne strani: www.krka.si
Osnovna dejavnost: proizvodnja farmacevtskih preparatov
©ifra dejavnosti: 24.420
Leto ustanovitve: 1954
Registrski vloæek: 1/00097/00, Okroæno sodiπËe Novo mesto
DavËna πtevilka: 82646716
MatiËna πtevilka: 5043611
Osnovni kapital: 14.170.448.000 SIT
Delnice: 3.542.612 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT za delnico.
 Delnice od leta 1997 kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev z oznako
 KRKG.

Skupino Krka poleg obvladujoËe druæbe Krka, d. d.,
Novo mesto sestavljajo odvisne druæbe v Sloveniji
in tujini.

Skupina Krka se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, 
træenjem in prodajo izdelkov za humano uporabo 
(zdravila na recept, izdelki za samozdravljenje 
in kozmetiËni izdelki), veterinarskih izdelkov in 
zdraviliπkoturistiËnih storitev. Proizvodnja iz-
delkov poteka v obvladujoËi druæbi in v treh pro-
izvodno-distribucijskih centrih: na Poljskem, v 
Ruski federaciji in na Hrvaπkem.

Predstavitev skupine Krka

Ostale odvisne druæbe zunaj Slovenije se ukvar-
jajo s træenjem in/ali prodajo izdelkov. 

Druæba Terme Krka, d. o. o., Novo mesto zdruæuje 
poslovne enote Terme Dolenjske Toplice, Terme 
©marjeπke Toplice, Hoteli OtoËec in Hotel Krka v 
Novem mestu in je tudi veËinska lastnica druæbe 
Terme Krka − Strunjan, d. o. o..

V nadaljevanju besedila navajamo skrajπane na-
zive druæb.
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Shema organiziranosti skupine Krka* 
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• Predsednika uprave in generalnega direktorja 
Joæeta ColariËa je Zdruæenje Manager imeno-
valo za menedæerja leta 2006. Na finanËnih 
dnevih Kapital 2006 je prejel priznanje za naj 
direktorja po izboru gospodarskih novinar-
jev, na 18. Forumu odliËnosti in mojstrstva v 
organizaciji Druπtva ekonomistov Dolenjske 
in Bele krajine pa veliko nagrado odliËnosti in 
mojstrstva.

• Po raziskavi Ugled podjetij 2006, ki jo je opra-
vila agencija Kline & Partner, je bila Krka naj-
uglednejπe podjetje v Sloveniji tako po mnenju 
poslovne kot tudi sploπne javnosti.

• Po raziskavi Farmacevtskega vestnika je bila 
Krka v Ruski federaciji razglaπena za tretje-
ga najvplivnejπega proizvajalca zdravil. Naπ 
Enap®  se je uvrstil na tretje mesto.

• Æe tretjiË smo prejeli nagrado IR Magazina za 
prvo mesto v kategoriji najboljπi odnosi z vla-
gatelji v Sloveniji.  

• Po uradnih pregledih GMP-inπpekcij Republi-
ke Hrvaπke in Republike Slovenije smo v obra-
tu v Jastrebarskem zaËeli z redno proizvodnjo 
za domaËe træiπËe in izvozna træiπËa, med dru-
gim tudi za træiπËa Evropske unije.

• Pfizer Inc, New York, ZDA je umaknil toæbo pro-
ti Krki v zvezi z zdravilom Yasnal® (donepezil), 
z druæbo Servier iz Francije pa smo se dogovo-
rili za zunajsodno poravnavo za Prenneso® (pe-
rindopril).   

• Na 11. skupπËini Krkinih delniËarjev, na kateri 

Pomembni dogodki in nagrade

so delniËarji zastopali 37,18 % kapitala, je bil 
sprejet sklep, da letna poroËila druæbe od 1. ja-
nuarja 2006 dalje pripravljamo samo v skladu 
z Mednarodnimi standardi raËunovodskega 
poroËanja (MSRP). 

• Po uspeπni verifikaciji pogojev Dobre proizvod-
ne prakse je Agencija Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomoËke Krki izdala 
dovoljenje za izdelavo zdravilnih uËinkovin v 
novem obratu za proizvodnjo uËinkovin Sinte-
za 4. Uspeπno smo opravili tudi prvo presojo po 
standardu OHSAS.

• Na Poljskem smo prejeli nagradi za izdelka za 
samozdravljenje Bilobil® in Septolete®.  

• Æe 36. zapored smo mladim raziskovalcem po-
delili Krkine tradicionalne nagrade za razisko-
valne doseæke.  

• Slovenska znanstvena fundacija je Krki podeli-
la naslov sponzor leta 2006.

• Na tekmovanju za najboljπe letno poroËilo, ki 
ga organizira slovenski poslovni dnevnik Fi-
nance, je Krka prejela prvo nagrado za raËu-
novodsko poroËilo, v skupni uvrstitvi pa tretjo 
nagrado za celotno poroËilo za leto 2005. 

• Druæba Terme Krka je odprla Hotel Vitarium 
s sprostitvenim centrom v Termah ©marjeπke 
Toplice in igriπËe za golf na OtoËcu. 

• TuristiËna zveza Slovenije je v okviru projekta 
Moja deæela — lepa in gostoljubna Strunjanu 
in ©marjeπkim Toplicam podelila priznanje za 
najbolje ocenjeni zdraviliπËi.  

Dogodki po zakljuËku obraËunskega obdobja 

Leta 2007 je obvladujoËa druæba Krka, d. d., Novo 
mesto vplaËala ustanovni kapital za dve novi 
odvisni druæbi, 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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Pismo predsednika uprave

Spoπtovani delniËarji in poslovni partnerji!

Poslovanje Krke v letu 2006 je potrdilo pravil-

nost zaËrtanih strateπkih usmeritev. Za nami je 

πe eno uspeπno leto, v katerem smo s hitrim pri-

lagajanjem spremembam na razliËnih træiπËih in 

odzivanjem na potrebe naπih odjemalcev dosegli 

rezultate, na katere sem skupaj s sodelavci pono-

sen. Vedno veËja konkurenca, pritiski na zniæe-

vanje cen in poostrene zdravstvene zakonodaje 

po eni strani ovirajo πe uspeπnejπe poslovanje, 

po drugi strani pa so stalen izziv in spodbuda za 

pridobivanje novega znanja in za veËjo ustvarjal-

nost vseh zaposlenih.

V letu 2006 je skupina Krka dosegla prodajo v 

viπini 668 milijonov evrov in s tem 21-odstotno 

rast. V zadnjih letih dosegamo najveËje stopnje 

rasti v regijah Vzhodna in Srednja Evropa, kjer 

uspeπno delujeta dve Krkini proizvodno-distri-

bucijski podjetji. Na najveËjem posamiËnem Kr-

kinem træiπËu, v Ruski federaciji, je prodaja zras-

la za veË kot tretjino. Velik prodajni potencial in 

dolgoletna prisotnost na tem obmoËju sta nam 

olajπala odloËitev, da v tej dræavi razπirimo svo-

je obstojeËe proizvodne zmogljivosti, iz katerih 

prihaja danes desetina celotne Krkine prodaje v 

Ruski federaciji. Na drugem kljuËnem træiπËu, 

Poljski, je bila rast prodaje 21-odstotna, kar je 

precej veË od rasti celotnega farmacevtskega tr-

æiπËa. Hitreje od konkurence smo rasli tudi na 

Hrvaπkem, πe enem od kljuËnih træiπË, kjer ima-

mo svojo proizvodnjo. V 15 dræavah Evropske uni-

je (pred 1. 5. 2004) pa smo prodali za 22 % veË kot 

leto prej. Na slovenskem træiπËu ostajamo vodilni 

ponudnik zdravil, obenem pa uspeπno poslujemo 

tudi na zdraviliπkoturistiËnem podroËju. Poleg 

omenjenih kljuËnih træiπË moram posebej izpo-

staviti πe dobre prodajne rezultate v Romuniji, 

kjer smo dosegli 47-odstotno rast, ter v Ukrajini 

in na Madæarskem. Verjamem, da bodo k uresni-

Ëevanju strateπkih prodajnih ciljev v letoπnjem 

letu poleg naπega kakovostnega dela prispevale 
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Uspeπnost poslovanja skupine Krka poleg visoke 

stopnje rasti prodaje potrjujeta tudi 26-odstotna 

rast dobiËka iz poslovanja in 21-odstotna rast do-

biËka pred davkom. »isti dobiËek skupine je do-

segel 112 milijonov evrov.  

Krka je postala delniπka druæba pred desetimi 

leti. Do danes se je prodaja skupine poveËala za 

skoraj πtirikrat, Ëisti dobiËek za devetkrat, cena 

delnice pa za veË kot sedemkrat. Træna kapita-

lizacija Krke, ki je ob koncu leta 2006 znaπala 

2,8 milijarde evrov, se je v letu dni poveËala za 

84 % in je najviπja med druæbami, ki kotirajo na 

Ljubljanski borzi. Rast cene Krkine delnice in 

njene likvidnosti sta posledici dobrega poslova-

nja in organiziranih predstavitvenih sreËanj z in-

vestitorji, v zaËetku leta 2007 pa tudi spremembe 

uradne valute v Sloveniji. Zaupanje v Krkino del-

nico izkazujejo tako mednarodni vlagatelji, kate-

rih deleæ se je poveËal na 8 %, kot individualni 

delniËarji, katerih πtevilo danes ponovno prese-

ga 54.000. V Krki ocenjujemo, da se bo s cepitvijo 

delnice njena likvidnost poveËala.

V skrbi za trajnostni razvoj namenjamo precej-

πnja sredstva za donacije in sponzorstva in tako 

pomagamo zdravstvenim, izobraæevalnim, kul-

turnim, πportnim in dobrodelnim ustanovam. 

Tudi tako uresniËujemo svoje poslanstvo. 

Krkine mednarodne in globalne usmerjenosti 

ne potrjuje le dejstvo, da 84 % izdelkov prodamo 

v veË kot 70 dræavah sveta, da imamo na najpo-

membnejπih træiπËih lastne proizvodne zmoglji-

vosti, da ustanavljamo podjetja v tujini, ampak 

tudi podatek, da imamo zunaj Slovenije zapo-

slenih veË kot tretjino sodelavcev. Zaposlujemo 

visoko izobraæene in motivirane strokovnjake. 

KljuË do uspeha so ljudje, zato sodelavce na raz-

liËne naËine spodbujamo k ustvarjalnemu in 

uËinkovitemu delu ter s tem poveËujemo zado-

voljstvo nas vseh.

tudi ugodne napovedi makroekonomskih razmer 

na naπih kljuËnih træiπËih. NaËrtujemo, da bo 

tudi v letu 2007 Krkino najveËje træiπËe Ruska fe-

deracija, kjer v preteklih mesecih sicer beleæimo 

zamujanja plaËil v okviru federalnega programa, 

hkrati pa intenziviramo træenje izdelkov zunaj 

tega segmenta prodaje. VeËja træiπËa v tem letu 

bodo πe Poljska, Slovenija, zahodna Evropa, Ro-

munija in Ukrajina, pa tudi manjπa træiπËa bodo 

prispevala k izpolnitvi letoπnjega plana prodaje 

skupine v viπini 750 milijonov evrov. 

OsredotoËenost na farmacevtsko-kemijsko dejav-

nost in nadaljnja usmerjenost v prodajne rezulta-

te ostajata kljuËni usmeritvi v prihodnjem stra-

teπkem obdobju. Zdravila na recept in izdelki za 

samozdravljenje imajo veË kot 90-odstotni deleæ 

v celotni prodaji in so najhitreje rastoËa skupina 

izdelkov. Prav tako se je poveËala prodaja veteri-

narskih izdelkov in zdraviliπkoturistiËnih stori-

tev. Po nekajletnem krËenju palete kozmetiËnih 

izdelkov smo v letu 2006 zabeleæili rast prodaje. 

V letu 2007 se bo nadaljevala rast prodaje vseh 

skupin izdelkov in storitev. 

Razvejana marketinπko-prodajna mreæa pred-

stavniπtev in podjetij v tujini in bogata ponudba 

kakovostnih, uËinkovitih in varnih izdelkov nam 

omogoËata doseganje dobrih prodajnih rezulta-

tov. V Krkini prodaji stalno raste deleæ izdelkov, 

lansiranih v zadnjih petih letih, kot tudi deleæ 

izdelkov, ki so rezultat vertikalno integriranega 

poslovnega modela. Z vertikalno integracijo, ki 

pomeni obvladovanje celotnega procesa, od suro-

vine do konËnega izdelka, zmanjπujemo tveganja 

na podroËju intelektualne lastnine, ki so stalno 

prisotna v farmacevtski industriji. Za toæbe, ki πe 

niso konËane, smo kot dobri gospodarji na osno-

vi analize vseh znanih dejstev oblikovali ustrez-

ne rezervacije. Zaradi nenehnih, marsikdaj teæko 

predvidljivih sprememb v poslovnem okolju, se 

sistematiËno lotevamo tudi upravljanja ostalih 

poslovnih in finanËnih tveganj, kar je pomemben 

element stabilnosti poslovanja. 
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Zaradi dinamiËnosti farmacevtske industrije in 

poslovnega okolja nasploh strategijo razvoja red-

no pregledujemo in posodabljamo. V pripravi je 

nova petletna strategija razvoja skupine Krka do 

leta 2012. Naπo vizijo utrjevanja poloæaja enega 

vodilnih farmacevtskih generiËnih podjetij na 

evropskem træiπËu in na srednjeazijskih træiπ-

Ëih nameravamo tudi v prihodnje uresniËevati 

z ohranjanjem samostojnosti in s krepitvijo dol-

goroËnih poslovnih povezav in partnerskih od-

nosov. Obenem bomo izkoriπËali morebitne pri-

loænosti v procesu konsolidacije farmacevtske 

industrije in krepili strokovno in stroπkovno si-

nergijo v okviru skupine. Naπ cilj je odliËnost na 

vseh podroËjih delovanja.

Zaupam v znanje in sposobnosti svojih sodelav-

cev in se jim ob tej priloænosti zahvaljujem za nji-

hov prispevek k doseæenim rezultatom. Za korekt-

no in angaæirano delo, predvsem pa za podporo 

strategiji razvoja skupine Krka, se zahvaljujem 

Ëlanom nadzornega sveta in vsem, ki pomagate 

graditi ugled Krke. Verjamem, da bomo skupaj iz-

polnili zaËrtane cilje in da boste delniËarji tudi v 

prihodnje verjeli v Krko in njeno delnico, kupci 

pa zaupali Krkinim izdelkom.

Joæe ColariË
predsednik uprave in generalni direktor
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PoroËilo nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2006 deloval v nespremenjeni sestavi: predstavniki delniËarjev so mag. Mateja
BoæiË, dr. Gregor GomiπËek, predsednik, dr. Marko Kranjec, namestnik predsednika, Anton Rous, dr. Draπko
VeselinoviË in Alojz ZupanËiË, predstavniki zaposlenih pa Sonja Kermc, mag. Tomaæ Sever in dr. Mateja 
VreËer.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2006 zasedal na petih red-
nih sejah, na katerih je najveË pozornosti name-
nil uresniËevanju poslovnih ciljev, opredeljenih
v strategiji razvoja skupine Krka do leta 2010,
in letnemu planu poslovanja. V nadaljevanju je 
podrobneje opisano delovanje nadzornega sveta 
in problematika, obravnavana na sejah.
• Nadzorni svet je sprejel letno poroËilo druæbe 

in skupine Krka za leto 2005.
• Obravnaval je medletna poroËila o poslovanju 

druæbe in skupine Krka in za vsako obdobje 
ocenil poslovanje druæbe in skupine Krka ter 
delo uprave. 

• Seznanil se je s primerjavo obdobnih rezulta-
tov poslovanja Krke in izbranih farmacevtskih 
podjetij.

• Sprejel je osnutek sprememb in dopolnitev sta-
tuta druæbe, ki ga bo skupπËina delniËarjev ob-
ravnavala na seji v letu 2007.

• Predsednik uprave je na æeljo nadzornega sve-
ta podrobno predstavil ravnanje s Ëloveπkimi 
viri v skupini Krka s poudarkom na kljuËnih 
elementih strategije razvoja Ëloveπkih virov, 
organizacijski klimi, skrbi za razvoj sodelav-
cev, naËinu motiviranja, zagotavljanju varstva 
in zdravja pri delu, odnosih s svetom delavcev 
in sindikatoma ipd.

• Obravnaval je plan poslovanja druæbe in skupi-
ne Krka za leto 2007 in se seznanil z naËrto-
vano prodajo, predvidenim obsegom naloæb, 
vlaganji v razvojno-raziskovalno dejavnost, no-
vimi zaposlitvami in naËrtovanimi finanËnimi 
kazalniki poslovanja. 

• Uprava je v skladu z doloËili Pravil sklada last-
nih delnic nadzorni svet πtirikrat na leto obve-
stila o stanju lastnih delnic in o trenutni last-
niπki sestavi.

• Uprava nadzornemu svetu vsako leto vsaj en-
krat poroËa o toæbenih zahtevkih tujih firm do 
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Krke, d. d., Novo mesto in ostalih druæb v sku-
pini Krka.

• V letu 2007 bo dvema Ëlanoma uprave potekel 
mandat, zato je nadzorni svet v skladu z Zako-
nom o gospodarskih druæbah in v skladu s pri-
poroËili Kodeksa upravljanja javnih delniπkih 
druæb pribliæno eno leto pred potekom manda-
ta za Ëlana uprave do 31. 12. 2009 ponovno ime-
noval Janeza Poljanca in dr. Aleπa Rotarja. Na 
ta dan bo potekel mandat vsem Ëlanom uprave 
razen delavski direktorici. 

• V skladu s Pravilnikom o nagrajevanju uprave 
je nadzorni svet odloËal o nagradi Ëlanom upra-
ve za leto 2005 in za prvo polletje leta 2006. Ob 
tem je upoπteval tudi PriporoËila Zdruæenja 
Ëlanov nadzornih svetov za imenovanje, od-
poklic in ureditev prejemkov Ëlanov uprav in 
PriporoËila Zdruæenja Manager pri sklepanju 
individualnih pogodb vodilnih menedæerjev v 
gospodarskih druæbah. 

• Ob upoπtevanju priporoËil Zdruæenja Ëlanov 
nadzornih svetov je skupπËini delniËarjev pred-
lagal spremenjen naËin nagrajevanja Ëlanov 
nadzornega sveta, ki ustrezneje doloËa raz-
merja med plaËili glede na naloge in zadol æitve, 
ki jih ima posamezni Ëlan nadzornega sveta. 
Skup πËina je predlog sprejela.

• Zaradi sprememb Zakona o gospodarskih druæ-
bah in Kodeksa upravljanja javnih delniπkih 
druæb je nadzorni svet sprejel nov poslovnik. 

Nadzorni svet ugotavlja, da strokovnost in razno-
likost Ëlanstva, ki ga sestavljajo tako predstavni-
ki delniËarjev kot  zaposlenih, pripomore k do-
bremu delu. Nadzorni svet je namreË sestavljen 
iz πtirih doktorjev znanosti (dva s podroËja eko-
nomije in dva iz naravoslovja), dveh magistrov 
menedæmenta in dveh strokovnjakov z univer-
zitetno izobrazbo. Njihova izobrazba zaobjema 
tako podroËja ekonomije, prava in financ kot 
tudi gradbeniπtva, farmacije, fizike, kemije in 
strojniπtva. Vsi imajo veliko izkuπenj iz gospo-
darstva, s podroËja razvoja in raziskav ter boga-
te mednarodne izkuπnje. Dr. Draπko VeselinoviË 
ima B-licenco za Ëlanstvo v nadzornih svetih, vsi 
ostali so v letu 2006 pridobili potrdila o usposo-

bljenosti za Ëlane nadzornih svetov in upravnih 
odborov.

»lani so delovali neodvisno, a z veliko mero ob-
Ëutka za delovanje kot skupina. Pri nobeni ob-
ravnavani toËki dnevnega reda ali pri odloËanju 
nadzornega sveta ni priπlo do nasprotja intere-
sov. V svojem dopolnjenem poslovniku je sicer 
nadzorni svet jasno doloËil, kako naj ravna posa-
mezni Ëlan nadzornega sveta in nadzorni svet, Ëe 
bi nastopilo interesno nasprotje.

Nadzorni svet ocenjuje, da je imel na voljo ustrez-
na poroËila, informacije in podatke, ki so jih Ëla-
ni uprave na posamezni seji nadzornega sveta 
po potrebi tudi dodatno osvetlili. Tako je lahko 
æe med letom spremljal in nadzoroval poslovanje 
druæbe in delo uprave. Sodelovanje med upravo in 
nadzornim svetom je bilo optimalno, neposredna 
komunikacija med predsednikom uprave in pred-
sednikom nadzornega sveta je potekala redno 
tudi med posameznimi sejami nadzornega sve-
ta. Celovito sliko poslovanja druæbe in skupine 
zajema letno poroËilo, ki ga je nadzorni svet po-
drobno obravnaval in soglasno potrdil. Nadzorni 
svet je tudi ocenil delo uprave kot zelo dobro.

Delo odborov nadzornega sveta

PetËlanski revizijski odbor je zasedal πtirikrat. 
Oblikoval je staliπËa v zvezi z letnim poroËilom 
druæbe in skupine Krka za leto 2005, revizorjevim 
poroËilom in poroËilom nadzornega sveta o pre-
veritvi poslovanja druæbe in skupine Krka. Pred 
tem je v navzoËnosti pooblaπËenega revizorja 
obravnaval posebno poroËilo, ki ga je na predlog 
revizijskega odbora pripravil KPMG. To poroËilo 
vsebuje oceno tveganj informacijskega sistema, 
obrestnih in kreditnih tveganj in problematiko 
transfernih cen. Revizor je Ëlane revizijskega 
odbora seznanil z ugotovitvami predhodnega re-
vidiranja za leto 2006, katerega namen je pred-
vsem preverjanje delovanja notranjih kontrol. Ta-
krat so Ëlani revizijskega odbora predlagali, naj 
revizor do zakljuËka revidiranja preveri obraËun 
davka od dobiËka in moæno davËno optimizacijo 
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na ravni skupine Krka ter kratkoroËne finanËne 
naloæbe in o tem pripravi poroËili. Obe poroËili 
je revizijska komisija prejela πe pred obravnavo 
letnega poroËila za leto 2006. Revizijski odbor 
je dal soglasje k poroËilu o delu Sluæbe notranje 
revizije za leto 2005, njenemu srednjeroËnemu 
programu dela za obdobje od 2006 do 2009 in 
programu dela za leto 2006. Obravnaval je tudi 
poroËilo o delu Sluæbe notranje revizije za prvo 
polletje 2006.

TriËlanski odbor za kadrovska vpraπanja je zase-
dal trikrat. Za nadzorni svet je pripravil predlog 
o viπini udeleæbe nadzornega sveta v bilanËnem 
dobiËku za leto 2005, predlog o viπini sejnin in 
meseËnega plaËila Ëlanom nadzornega sveta za 
delo v nadzornem svetu in odborih, predlog za 
nagrado Ëlanom uprave za delo v letu 2005 in za 
prvo polletje 2006 in predlog, da nadzorni svet πe 
pred potekom mandata za obdobje do 31. 12. 2009 
ponovno za Ëlana uprave imenuje Janeza Poljanca
in dr. Aleπa Rotarja. 

Oba odbora sta sprejela prenovljen poslovnik o 
svojem delu in se preimenovala v komisiji.

Potrditev letnega poroËila in predlog uporabe 
bilanËnega dobiËka

Nadzorni svet je letno poroËilo druæbe in skupine 
Krka za leto 2006 preveril v okviru zakonskega 
roka. Obravnaval je tudi revizorjevo poroËilo, v ka-

terem revizijska druæba KPMG Slovenija, d. o. o.,
ugotavlja, da raËunovodski izkazi, ki so del let-
nega poroËila, resniËno in poπteno predstavljajo 
finanËno stanje druæbe in skupine Krka, njun po-
slovni in finanËni izid ter gibanje kapitala in da 
je poslovno poroËilo v skladu z raËunovodskimi 
izkazi. Nadzorni svet na revizorjevo poroËilo ni 
imel pripomb. Po opravljeni preveritvi tudi na 
letno poroËilo ni imel pripomb in ga je na seji
3. aprila 2007 soglasno potrdil. S tem je bilo letno 
poroËilo v skladu z doloËili 282. Ëlena Zakona o 
gospodarskih druæbah in s statutom druæbe Krka 
tudi formalno sprejeto.

Hkrati z letnim poroËilom je nadzorni svet potr-
dil predlog uporabe bilanËnega dobiËka. Druæba 
je v letu 2006 dosegla 27.085.839.664 SIT Ëistega 
dobiËka, iz katerega je 500.000.000 SIT name-
nila za statutarne rezerve in 4.800.000.000 SIT 
za druge rezerve iz dobiËka. Preostanek Ëistega 
dobiËka v viπini 21.785.839.664 SIT in preneseni 
Ëisti dobiËek v viπini 2.978.037.410 SIT sestavlja-
ta bilanËni dobiËek, ki na dan 31. 12. 2006 zna-
πa 24.763.877.074 SIT. Uprava in nadzorni svet 
druæ be predlagata skupπËini delniËarjev, da se 
bilanËni dobiËek uporabi za naslednje namene:
• za dividende 6.479.769.744 SIT (1.917,12 SIT 

oziroma 8,00 EUR bruto na delnico),
• za druge rezerve iz dobiËka 9.142.053.665 SIT in
• za prenos v naslednje leto 9.142.053.665 SIT.

Nadzorni svet je to poroËilo soglasno sprejel na 
seji 3. aprila 2007.

Dr. Gregor GomiπËek
predsednik nadzornega sveta



Herman PotoËnik
Avtor knjige Problem voænje po vesolju 
− raketni motor (1928), ki velja za eno kljuËnih del 
astronavtskega pionirstva.
Je tudi izumitelj geostacionarnega umetnega satelita.



Poslovno poroËilo

Kdor sledi svojim ciljem, 
lahko vedno znova poseæe 
po zvezdah.
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V skladu z doloËbami Zakona o gospodarskih druæ-
bah je skupπËina delniËarjev najviπji organ druæbe. 
Na njej se neposredno udejanja volja delniËarjev 
druæbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odlo-
Ëitve. Ena delnica predstavlja na skupπËini en glas. 
Krka nima delnic z omejenimi glasovalnimi pravi-
cami. Lastne delnice ne omogoËajo glasovalnih pra-
vic na skupπËini. 

Uprava skliËe redno skupπËino delniËarjev pravilo-
ma enkrat na leto. Pravico do udeleæbe na skupπËini 
in do glasovalne pravice imajo delniËarji, vpisani v 
delniπko knjigo na preseËni dan, objavljen ob skli-
cu, ter njihovi zastopniki in pooblaπËenci, ki ob pri-
javi za udeleæbo na skupπËini predloæijo ustrezno 
pooblastilo.

Uprava druæbe daje delniËarjem na skupπËini ustrez-
ne podatke, informacije in pojasnila, ki so potrebna 
za presojo vsebin dnevnega reda skupπËine. Pri raz-
krivanju informacij upoπteva morebitne zakonske ali 
druge omejitve. 

11. skupπËina delniπke druæbe Krka je bila 6. julija 
2006, delniËarji pa so na njej:

• obravnavali informacijo o letnem poroËilu in po-
roËilu nadzornega sveta za leto 2005,

• odloËili o delitvi bilanËnega dobiËka in izplaËilu 
dividend,

• imenovali revizorja za leto 2006,
• doloËili uporabo mednarodnih standardov raËu-

novodskega poroËanja za pripravo letnega poroËi-
la in

• doloËili viπino sejnin in plaËil za Ëlane nadzornega 
sveta.

Sprejeti sklepi 11. skupπËine so bili objavljeni v 
Ëasopisu Delo, na SEOnetu in na Krkinih spletnih 
straneh (www.krka.si/si/finance/info/skupscine/).

Celotno gradivo je bilo od sklica do skupπËine na 
vpogled na sedeæu druæbe.

V letu 2007 bo redna letna skupπËina delniËarjev 
(12. skupπËina) v zaËetku julija. Sklic skupπËine 
delniËarjev s predlagano vsebino sklepov, kra-
jem zasedanja in pogoji za udeleæbo bo objavljen 
v sklopu sistema elektronskega obveπËanja Lju-
bljanske borze SEOnet in v dnevniku Delo, celo-
tno besedilo predlogov sklepov in gradivo pa na 
spletnih straneh druæbe.

Upravljanje

NaËela upravljanja Krke izhajajo iz veljavnih
prav nih norm v Republiki Sloveniji, internih 
aktov druæbe ter ustaljene dobre prakse. Uprav-
ljanje deluje po tako imenovanem dvotirnem 
sistemu, po katerem druæbo vodi uprava, njeno 
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. 

Organi druæbe so:
• uprava, 
• nadzorni svet in
• skupπËina. 

Krka v razmerjih z interesnimi skupinami (del-
niËarji, zaposlenimi, upniki, kupci, dobavitelji, 
naravnim in poslovnim okoljem ter dræavo) od-
govorno izpolnjuje svoje pravice in obveznosti. 
Strategija komuniciranja z razliËnimi interesni-
mi skupinami je opisana v poglavju Komunicira-
nje.

SkupπËina delniËarjev
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Glavna naloga nadzornega sveta je nadzor poslo-
vanja in vodenja poslov druæbe. Nadzorni svet tudi 
izbere in imenuje Ëlane uprave. 

Sestava nadzornega sveta je doloËena s statutom 
druæbe. »lani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 
πtirih let in so lahko ponovno izvoljeni. 

PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov nad-
zornega sveta niso neposredno odvisne od uspeπ-
nosti poslovanja druæbe in so prikazane v raËuno-
vodskem poroËilu, v pojasnilu 32 z naslovom Posli 
s povezanimi osebami. Krka ni uvedla sistema na-
grajevanja Ëlanov nadzornega sveta v obliki opcij-
skih naËrtov. 

V istem poglavju je predstavljeno tudi lastniπtvo 
delnic druæbe Ëlanov nadzornega sveta. »lani nad-
zornega sveta druæbo in pristojne institucije obve-
πËajo o vsaki pridobitvi ali odsvojitvi delnic druæbe. 
Krka te informacije javno objavlja. 

Ravnanje Ëlanov nadzornega sveta v primeru na-
sprotja interesov je opredeljeno v dopolnjenem 
poslovniku nadzornega sveta, ki je dostopen na 
spletnih straneh. »lani nadzornega sveta pri svo-
jem delovanju upoπtevajo predvsem cilje druæbe in 
jim podrejajo morebitne drugaËne osebne ali posa-
miËne interese tretjih oseb. Vsak Ëlan nadzornega 
sveta mora nadzorni svet obvestiti o svojem more-
bitnem Ëlanstvu v nadzornih svetih drugih druæb.

Nadzorni svet druæbe

Sestava in delovanje nadzornega sveta ter njegovih 
odborov v letu 2006 je predstavljeno v poroËilu nad-
zornega sveta.

Predstavniki kapitala

Dr. Gregor GomiπËek, 50 let
predsednik nadzornega sveta

©tudij naravoslovne fizike je konËal na ljubljan-
ski univerzi, doktorat tehniπkih znanosti pa je 
pridobil na dunajski tehniπki univerzi. ©olo me-
nedæmenta (program GMP) je zakljuËil na IEDC 
— Poslovni πoli Bled. Slabo desetletje je delal na 
dunajski univerzi na Inπtitutu za medicinsko fi-
ziko. Sedaj je zaposlen na Inπtitutu za biofiziko 
Medicinske fakultete v Ljubljani kot raziskova-
lec in docent. Na Fakulteti za druæbene vede je 
nosilec predmeta Tehnoloπke politike ZDA.

Dr. Marko Kranjec, 67 let 
namestnik predsednika nadzornega sveta

Diplomiral in doktoriral je na Ekonomski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani. V preteklosti je kot 
makroekonomist delal na OECD v Parizu in v 
svetovni banki v Washingtonu, v letih 1990 in 
1991 je bil minister za finance v vladi Republike 
Slovenije, od 1991 do 1997 viceguverner in Ëlan 
sveta Banke Slovenija, nato pa do leta 2002 vele-
poslanik Republike Slovenije pri Evropski uniji 
v Bruslju. Od leta 2002 do 2006 je bil profesor 

Na fotografiji z leve proti desni: mag. Tomaæ Sever,  Alojz ZupanËiË, mag. Mateja BoæiË, dr. Gregor GomiπËek,
dr. Marko Kranjec, dr. Mateja VreËer, dr. Draπko VeselinoviË, Sonja Kermc, Anton Rous.
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za javne finance na Fakulteti za upravo Univer-
ze v Ljubljani, od leta 2007 pa je zunanji sode-
lavec Inπtituta za ekonomska raziskovanja v 
Ljubljani. 

Mag. Mateja BoæiË, 40 let 
Magistrirala je iz poslovodenja in organizacije. 
Najprej je bila zaposlena v Petrolu, kjer je aktiv-
no sodelovala v procesu prestrukturiranja ter 
strateπkem razvoju druæbe. Od leta 2003 je delala 
kot svetovalka Ëlana uprave za podroËje financ in 
energetike in se ukvarjala s kontrolingom in pro-
cesnim obvladovanjem stroπkov. Sedaj je Ëlanica 
uprave Kapitalske druæbe.

Dr. Draπko VeselinoviË, 48 let 
predsednik revizijske komisije nadzornega sveta 
Krke

Doktoriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 
V tujini je konËal veË specialistiËnih πtudijev iz 
globalnih financ, mednarodnega træenja in med-
narodnega banËniπtva. V letih 1989 do 2004 je 
bil ustanovni generalni direktor in predsednik 
uprave Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana. Sedaj 
je predsednik uprave Deæelne banke Slovenije,
d. d., Ljubljana in izredni profesor za mednarodne 
finance in finanËne trge na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani ter na veË podiplomskih programih v 
okviru Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, 
IEDC Bled, Vienna  University itd. 

Anton Rous, 67 let
Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. V 
letu 1970 je nastopil 11-letno sluæbovanje kot 
glavni direktor Avtoradgone, kasneje je vodil 
SOZD Integral in bil direktor skupnih poslov Hi-
dromontaæe Maribor. Po koncu πtiri leta in pol 
trajajoËega mandata predsednika izvrπnega sve-
ta Mestne obËine Maribor se je predËasno upoko-
jil. Sedaj je dræavni sekretar v kabinetu predsed-
nika vlade Republike Slovenije. 

Alojz ZupanËiË, 68 let
predsednik komisije za kadrovska vpraπanja nad-
zornega sveta Krke 

Je univerzitetni diplomirani inæenir kemijske 
tehnologije in absolvent magistrskega πtudija 
organizacije in poslovodstva na Ekonomski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani. Po zaposlitvi v ste-
klarni INIS in Industriji motornih vozil v Novem 
mestu je v obdobju od 1969 do upokojitve leta 
1998 delal v Krki, nazadnje kot svetovalec direk-
torja programa Veterina. 

Predstavniki zaposlenih

Sonja Kermc, 55 let
Kot inæenirka kemijske tehnologije se je v Krki 
zaposlila leta 1976. Trenutno vodi Sluæbo uporab-
nih vod in je zadolæena za sisteme uporabnih me-
dijev in za sodelovanje s tehnoloπko-tehniËnim 
inæeniringom pri razvoju novih sistemov. Æe tret-
je mandatno obdobje je Ëlanica sveta delavcev. Za 
mandatno obdobje 2004 do 2008 je bila izvoljena 
za predsednico sveta delavcev.

Dr. Mateja VreËer, 40 let
V Krki se je zaposlila leta 1990 kot diplomirana 
inæenirka farmacije, nato je naredila magisterij 
in doktorat ter strokovni izpit za poklic diplomi-
rane inæenirke farmacije. Najprej je bila zaposle-
na v Sektorju za razvoj in raziskave, sedaj pa je 
namestnica direktorice Sektorja za upravljanje 
kakovosti. Je notranja presojevalka sistemov ka-
kovosti v Krki in presojevalka pogodbenih part-
nerjev.

Mag. Tomaæ Sever, 39 let
Magistriral je iz poslovodenja in organizacije, 
po osnovni izobrazbi pa je univerzitetni strojni 
inæenir. V letih 1992 do 1995 je delal v firmi IBM 
Slovenija, d. o. o., na podroËju informacijskih si-
stemov. V Krki je zaposlen od leta 1995 in je tre-
nutno na delovnem mestu namestnika direktorja 
Prodaje z zadolæitvami direktorja regije Srednja 
Evropa, predvsem glede strategije nastopa Krke 
na posameznih træiπËih in gradnje prodajne mre-
æe v tujini.   



Poslovno poroËilo | Letno poroËilo 2006

23

Uprava ima naslednje naloge:
• vodi druæbo in sprejema poslovne odloËitve sa-

mostojno in neposredno,
• sprejema strategijo razvoja druæbe,
• zagotavlja ustrezno ravnanje s tveganji in ob-

vladovanje tveganj,
• ravna s skrbnostjo vestnega in poπtenega go-

spodarstvenika ter varuje poslovne skrivnosti.

Upravo sestavlja pet Ëlanov: 
• predsednik uprave, 
• trije Ëlani in 
• delavska direktorica. 

Slednja predstavlja in zastopa interese delavcev 
v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vpraπanji in 
nima pooblastil za zastopanje druæbe.

Mandat Ëlanov uprave traja pet let, moæno je po-
novno imenovanje. 

Delovanje uprave in razdelitev podroËij in nalog 
med posameznimi Ëlani doloËa Poslovnik o delu 
uprave. NaËin delovanja je usklajevanje mnenj in 
soglasno odloËanje, ne preglasovanje. V skladu s 
Pravili organiziranosti in s Poslovnikom o delu 
uprave imajo Ëlani uprave tudi operativne naloge 
na podroËju vodenja, kar je razvidno iz njihovih 
predstavitvenih podatkov. Vsak Ëlan uprave je od-
govoren za doloËeno πtevilo organizacijskih enot, 
s Ëimer je omogoËeno neposredno sodelovanje 
med upravo in izvrπnimi direktorji. 

Kot pomoË upravi pri njenem delu ima druæba na-
slednje organe: 
• odbor direktorjev, 
• razvojni odbor, 
• odbor za kakovost, 
• odbor za investicije, 
• odbor za kadre, 
• odbor za informacijske tehnologije,  
• prodajni odbor, 
• odbor za ekonomiko in finance ter 
• odbor za korporativno pojavljanje v javnosti. 

Odbore sestavljajo specialisti za posamezna 
podroËja v Krki. Odbori poglobljeno pripravlja-
jo poslovno politiko in strateπke usmeritve za 
posamezna podroËja, imajo pa tudi nekatere 
pristojnosti za odloËanje o izvajanju letnih na-
Ërtov.

PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov 
uprave so doloËena v pogodbah o opravljanju 
dela, sklenjenih med nadzornim svetom in po-
sameznim Ëlanom uprave. S Pravilnikom o na-
grajevanju uprave, ki ga je sprejel nadzorni svet, 
pa slednji Ëlanom uprave doloËi nagrado. Krka ni 
uvedla sistema nagrajevanja Ëlanov uprave v ob-
liki opcijskih naËrtov. Vsa plaËila in povraËila,  ki 
so bila Ëlanom uprave izplaËana v letu 2006, ter 
druge ugodnosti so predstavljene v raËunovod-
skem poroËilu, v  pojasnilih 32 z naslovom Posli s 
povezanimi osebami.

Uprava druæbe

Na fotografiji z leve proti desni: Danica Novak Malnar, Janez Poljanec, Joæe ColariË, Zvezdana Bajc,
dr. Aleπ Rotar.
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Lastniπtvo delnic druæbe s strani Ëlanov uprave je 
predstavljeno v raËunovodskem poroËilu, v pojas-
nilu 32 z naslovom Posli s povezanimi osebami. 
»lani uprave in z njimi povezane osebe druæbo in 
pristojne institucije obveπËajo o vsaki pridobitvi 
ali odsvojitvi delnic druæbe ali z njo povezane druæ-
be. Krka te informacije javno objavlja. 

»lan uprave mora morebitno nasprotje interesov 
razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti pre-
ostale Ëlane uprave. »lani uprave niso hkrati Ëla-
ni organov upravljanja in nadzora nepovezanih 
druæb.

Predstavitev Ëlanov uprave

Joæe ColariË, 51 let 
predsednik uprave in generalni direktor

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 
V Krki je zaposlen od leta 1982. Z delom je zaËel 
v FinanËnem sektorju. Leta 1989 je prevzel vode-
nje Sluæbe izvoza v Eksport-import sektorju. Leta 
1993 je bil imenovan za namestnika generalnega 
direktorja za podroËje træenja in financ, septem-
bra istega leta pa je prevzel πe vodenje Marketing 
sektorja in prodaje. Leta 1997 je bil imenovan za 
Ëlana uprave. Naslednje leto ga je nadzorni svet 
druæbe imenoval za namestnika predsednika 
uprave, leta 2002 pa ga je evidentiral kot bodoËe-
ga predsednika uprave in mandatarja za pripravo 
predloga sestave nove uprave. Na seji 12. julija 
2004 ga je nadzorni svet imenoval za predsednika 
uprave in generalnega direktorja. Petletni mandat 
je nastopil 1. januarja 2005.

Janez Poljanec, 60 let 
Ëlan uprave in direktor podroËja Oskrba z izdelki

Diplomiral je na Fakulteti za naravoslovje in teh-
nologijo. Leta 1974 se je zaposlil v Krki. Od leta 
1979 je bil  direktor Oddelka za prekomorske dr-
æave v Eksport-import sektorju, kasneje pa direk-
tor sektorja. V letih 1985 do 1989 je za Krko delal 
prek Generalexporta v Combicku, Frankfurt, leta 
1990 pa je ponovno prevzel vodenje Eksport-im-
port sektorja. Leta 1993 je postal direktor Sek-
torja logistike in nabave, πtiri leta kasneje ga je 
nadzorni svet druæbe imenoval za Ëlana uprave. 
Zadnji mandat je kot Ëlan uprave nastopil 31. julija
2002. Od leta 2002 je direktor podroËja Oskrba z 
izdelki.

Dr. Aleπ Rotar, 47 let
Ëlan uprave in direktor podroËja Razvoj in raziskave

Doktoriral je na Fakulteti za naravoslovje in teh-
nologijo v Ljubljani. KonËal je tudi mednarodni 
πtudij MBA na IEDC v centru Brdo. V Krki se je 
zaposlil leta 1984 v Oddelku za stabilnost. Leta 
1991 je postal vodja Oddelka za farmacevtsko teh-
nologijo, dve leti kasneje je prevzel vodenje Sluæbe 
za razvoj farmacevtike v Sektorju za raziskave in 
razvoj. Leta 1998 je bil imenovan za namestnika 
direktorja omenjenega sektorja, leta 1999 pa za 
njegovega direktorja. Za Ëlana uprave je bil ime-
novan leta 2001. Zadnji mandat je kot Ëlan uprave 
nastopil 31. julija 2002. Od leta 2002 je direktor 
podroËja Razvoj in raziskave. 

Zvezdana Bajc, 54 let
Ëlanica uprave in direktorica Sektorja za ekonomiko 
in informatiko

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Lju-
bljani. V Krki se je zaposlila leta 1977. Z delom je 
zaËela v  Ekonomskem sektorju, leta 1979 pa pre-
πla v Sluæbo za investicije. Leta 1986 je prevzela 
vodenje Sluæbe za gospodarsko naËrtovanje. Od 
leta 1999 je direktorica Sektorja za ekonomiko 
in informatiko. Mandat kot Ëlanica uprave je na-
stopila 1. aprila 2005 in soËasno ostala direktori-
ca Sektorja za ekonomiko in informatiko.

Danica Novak Malnar, 50 let
Ëlanica uprave − delavska direktorica in vodja Far-
macevtske proizvodnje 

Diplomirala je na Fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo v Ljubljani. V Krki se je zaposlila leta 
1982. Leta 1986 je postala vodja Oddelka farma-
cevtike v obratu v Ljutomeru, nato je bila πest let  
vodja Oddelka operativne priprave proizvodnje. 
Leta 1994 je prevzela vodenje Oddelka tehnoloπ-
ke priprave proizvodnje. Leta 1998 je bila imeno-
vana za Ëlanico uprave — delavsko direktorico, 
ki jo je svet delavcev ponovno izvolil in potrdil 
nadzorni svet, tako da je njen zadnji mandat za-
Ëel teËi 1. januarja 2003. Od leta 1999 vodi Farma-
cevtsko proizvodnjo.
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Notranja revizija svoje poslanstvo v skupini Krka 
izvaja na osnovi srednjeroËnega programa dela 
za obdobje 2006 do 2009.  V skladu z letnim na-
Ërtom dela za leto 2006 je bilo opravljenih osem 
rednih in en izredni notranjerevizijski pregled. 
NaËrte dela in poroËanje o delu notranje revizi-
je sprejemata in odobravata uprava in revizijska 
komisija nadzornega sveta.

Cilji notranjega revidiranja so se nanaπali pred-
vsem na podajanje zagotovil o vzpostavljenosti 
in delovanju sistema notranjih kontrol ter ocene 
njihove uËinkovitosti. Velik poudarek je bil na-
menjen preverjanju izvajanja  zastavljenih ciljev 
in uspeπnosti posameznih organizacijskih enot 
v skupini Krka. 

Notranjerevizijski pregledi so bili opravljeni na 
podroËju razvoja in raziskav, prodaje, naËrtova-
nja proizvodnje, skladiπËenja in transporta. No-
tranji revizorji so za omenjene procese podali 
zagotovila, da so notranje kontrole vzpostavlje-
ne, da delujejo in da so uËinkovite, tveganja pa 

Notranja revizija

obvladovana. Notranjerevizijski pregledi so po-
tekali tudi v dveh odvisnih druæbah in veË pred-
stavniπtvih v tujini.

Pri notranjerevizijskih pregledih je bilo za po-
samezna podroËja ugotovljeno, da obstajajo 
moæ nosti za izboljπanje procesov. V ta namen so 
notranji revizorji podali 141 priporoËil in kasneje 
preverili njihovo uresniËevanje. Revidiranci so 
predlagana priporoËila uresniËili osemdesetod-
stotno, kar pomeni, da so πe vedno moænosti za 
njihovo izboljπanje. 

Notranja revizija opravlja tudi svetovalno dejav-
nost in se vkljuËuje v posamezne projekte druæ-
be. Sodeluje tudi z zunanjimi revizorji, s preiz-
kuπenimi revizorji informacijskih sistemov in z 
revizijsko komisijo nadzornega sveta.  

V prihodnjih letih Ëaka notranjo revizijo neod-
visna zunanja presoja, katere namen je pridobiti 
mnenje o usklajenosti njenega delovanja s stan-
dardi notranjega revidiranja. 

Skupino Krka sestavljajo obvladujoËa druæba 
Krka, d. d., Novo mesto, odvisna druæba v Sloveni-
ji in odvisne druæbe zunaj Slovenije. Vse delujoËe 
odvisne druæbe so v  100-odstotni lasti druæbe 
Krka. 

Delovanje druæb poteka v skladu z lokalno za-
konodajo ter z obveznimi internimi pravilniki in 
navodili za delovanje druæb v skupini Krka, ki jih 
je sprejela uprava obvladujoËe druæbe. 

Zaradi boljπe povezave in nadzora nad poslo-
vanjem odvisnih druæb uprava delniπke druæbe 

Upravljanje v skupini

Krka predstavlja skupπËino odvisnih druæb. 
»lani uprave so — odvisno od doloËil lokalne za-
konodaje dræav, v katerih druæbe delujejo — tudi 
Ëlani nadzornih svetov, nadzornih odborov ali 
upravnih odborov odvisnih druæb, za kar ne pre-
jemajo posebnih plaËil. 

Krka obvladuje druæbe v skupini tudi na funkcij-
ski ravni, predvsem na podroËju træenja, razvoja, 
oskrbovalne verige, financiranja, kadrovanja in 
informacijske podpore.
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njem posameznega Ëlana oziroma organa, Ëe do 
nasprotja interesov pride. Poslovnik nadzornega 
sveta je objavljen na spletnih straneh druæbe. 

Cilje druæbe — kar zahteva doloËba 1.1.1 Kodeksa 
upravljanja javnih delniπkih druæb — smo vklju-
Ëili v osnutek sprememb in dopolnitev statuta, ki 
ga bomo skupπËini druæbe posredovali v sprejem 
v letu 2007. To πtejemo kot manjπe odstopanje.

Vsa doloËila Kodeksa upravljanja javnih delni-
πkih druæb, ki je v veljavi od 5. 2. 2007 in je v slo-
venskem in angleπkem jeziku objavljen na splet-
nem naslovu www.ljse.si, razen æe navedenega 
manjπega odstopanja, v celoti izpolnjujemo.

Joæe ColariË
predsednik uprave

Dr. Gregor GomiπËek
predsednik nadzornega sveta 

Novo mesto, 7. marec 2007 

Uprava in nadzorni svet Krke, tovarne zdravil,
d. d., Novo mesto izjavljata, da so v letu 2006 po-
samezni Ëlani uprave in nadzornega sveta kot 
tudi uprava in nadzorni svet kot organa delniπke 
druæbe spoπtovali naËela upravljanja delniπkih 
druæb in si prizadevali za njihovo udejanjanje v 
druæbi. V letu 2006 so bili dopolnjeni Poslovnik 
nadzornega sveta, Poslovnik o delu revizijske 
komisije, Poslovnik o delu komisije za kadrovska 
vpraπanja in Poslovnik o delu uprave. V vseh ak-
tih so v celoti upoπtevana doloËila Zakona o gos-
podarskih druæbah (ZGD−1) in Kodeksa uprav-
ljanja javnih delniπkih druæb. Velik poudarek je 
namenjen nasprotju interesov Ëlana posamezne-
ga organa z navedbo, kdaj je nastopilo, in z ravna-

Izjava o usklajenosti z doloËbami Kodeksa upravljanja javnih
delniπkih druæb

Revizijo raËunovodskih izkazov obvladujoËe druæbe 
in veËine odvisnih druæb izvaja revizijska druæba 
KPMG. Druæba upoπteva priporoËilo Kodeksa 
upravljanja javnih delniπkih druæb o menjavi revi-
zorja partnerja na vsakih pet let.

Zunanji revizor v okviru revizije raËunovodskih 
izkazov o svojih ugotovitvah poroËa upravi in re-
vizijski komisiji nadzornega sveta. 

Posli druæbe Krka z revizijsko druæbo KPMG Slo-
venija, d. o. o.,  so predstavljeni v raËunovodskem 
poroËilu v okviru pojasnil k raËunovodskim izka-
zom druæbe (pojasnilo 33), posli druæb v skupini 
s posameznimi revizorskimi hiπami pa v okviru 
pojasnil k raËunovodskim izkazom skupine (po-
jasnilo 33).  

Zunanja revizija
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Razvojna strategija skupine Krka
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• Doseganje veË kot 10-odstotne povpreËne letne 
rasti prodaje.

• Ohranjanje samostojnosti in izkoriπËanje mo-
rebitnih priloænosti v procesu konsolidacije 
farmacevtske industrije.

• ©irjenje ponudbe zdravil na recept na naπih 
kljuËnih terapevtskih podroËjih, ki zajemajo 
zdravljenje bolezni srca in æilja, prebavil in 
presnove, sistemskih okuæb in bolezni osred-
njega æivËevja, in krepitev ostalih terapevtskih 
podroËij ali lansiranje novega.

• OsredotoËenost na evropska in srednjeazijska 
træiπËa in na farmacevtsko-kemijsko dejav-
nost, da bi dosegli vodilni poloæaj na izbranih 
kljuËnih træiπËih.

• Nadaljnja organska rast in rast na osnovi uva-
janja novih produktnih linij ter pridobivanja 
trænih deleæev ali podjetij.

• PoveËevanje deleæa izdelkov, ki so rezultat ver-
tikalno integriranega poslovnega modela. 

• Krepitev strokovne in stroπkovne sinergije v 
okviru skupine Krka.

• ©irjenje lastne marketinπko-prodajne mreæe in 
ustanavljanje lastnih podjetij v tujini.

KljuËne strateπke usmeritve in cilji do leta 2010

• Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, 
motivacije ter podjetniπke in ciljne naravna-
nosti.

• Ohranjanje ekonomske, socialne in ekoloπke 
odgovornosti do okolja, v katerem poslujemo.

UresniËevanje strateπkih ciljev spremljamo z me-
rili uspeπnosti izvajanja strategije. DoloËenih je 
90 strateπkih meril, finanËnih in nefinanËnih, in 
sicer na korporativni ravni, na ravni posameznih 
skupin izdelkov in na ravni poslovnih funkcij. 
KljuËno vodilo pri postavljanju sistema meril je 
poveËevanje konkurenËnosti posameznih druæb 
in celotne skupine. Merila obravnavajo posamez-
ni odbori in uprava.

Glede na veliko dinamiËnost farmacevtske in-
dustrije 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.

• Prodaja izdelkov in storitev bo ob predvideni 
12-odstotni rasti dosegla 750 milijonov evrov.

• Najpomembnejπe prodajne regije bodo Vzhodna, 
Srednja in Zahodna Evropa, Ruska federacija pa 
ostaja najpomembnejπe posamiËno træiπËe.

• Deleæ prodaje na træiπËih zunaj Slovenije bo 
predvidoma veË kot 85-odstoten.

• Zdravila na recept bodo s priËakovanim veË kot 
85-odstotnim deleæem v skupni prodaji najpo-
membnejπa skupina izdelkov.

• V kljuËnih indikacijskih skupinah zdravil na 
recept bomo zaËeli træiti nekaj novih izdelkov. 

• NaËrtovan je Ëisti dobiËek v viπini 130 milijo-
nov evrov.

• Konec leta bo imela skupina predvidoma 6300 
zaposlenih, od tega skoraj 40 % v tujini.

• Naloæbe v naËrtovani vrednosti 130 milijonov 
evrov bodo namenjene predvsem poveËanju in 
modernizaciji razvojno-raziskovalnih in proiz-
vodnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Cilji poslovanja skupine Krka v letu 2007
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Makroekonomsko okolje z zdravstveno politiko 
dr æav in s pravnim okoljem je temeljni element, 
ki vpliva na uspeπnost poslovanja farmacevtske 
industrije.

Strokovnjaki s podroËja farmacevtske industrije 
kot posledico veËjega prodora generiËnih zdravil 
na posamezna træiπËa napovedujejo koliËinsko 
rast generiËnega træiπËa ter selitev  mednarodnih 
vlagateljev v farmacevtsko industrijo dræav sred-

PriËakovano makroekonomsko okolje v letu 2007

nje in vzhodne Evrope, ki bodo tako postale kljuË-
ne za panoæno globalno rast. Kot najpomembnejπi 
dræavi navajajo Rusko federacijo in Poljsko.

Povzemamo priËakovane gospodarske razmere v 
letu 2007 na træiπËih, ki so za Krko najpomembnej-
πa, in priËakujemo, da bodo makroekonomske raz-
mere ugodno vplivale na izpolnjevanje zastavlje-
nih poslovnih ciljev.

Slovenija
Slovenija je po izpolnitvi konvergenËnih kriteri-
jev kot prva izmed novih Ëlanic Evropske unije 
(EU) prevzela evro. V skladu z napovedmi bosta re-
alna gospodarska rast ter nizka stopnja inflacije z 
nizkimi obrestnimi merami soustvarjali stabilno 
gospodarsko ozraËje. TræiπËe, ovrednoteno po ve-
leprodajnih cenah za leto 2006, bo v letu 2007 po 
ocenah  preseglo 420 milijonov EUR s 6-odstotno 
ocenjeno letno stopnjo rasti. Podobno dinamiko 
priËakujemo tudi v prihodnje.

Hrvaπka
Pozitiven premik v hrvaπkem gospodarskem 
okolju predstavlja napovedana obseæna poeno-
stavitev zakonskih doloËil in predpisov, s Ëimer 
bodo razbremenili predvsem poslovno okolje in 
odpravili administrativne ovire, ki zavirajo razvoj 
podjetij in nastanek novih. Hrvaπka naj bi se EU 
prikljuËila leta 2010 ali 2011. Kljub temu dr æava 
æe izpolnjuje πtevilne kriterije, v primerjavi z dru-
gimi tranzicijskimi dræavami pa je tudi precej 
razvita z vidika bruto domaËega proizvoda (BDP) 
na prebivalca. V letu 2007 se bo po napovedih na-
daljevala visoka gospodarska rast, spodbudna so 
tudi inflacijska priËakovanja. DoloËeno tveganje 

pri poslovanju v tej dræavi predstavljata njena no-
tranja in zunanja zadolæenost. V letu 2006 je bila 
vrednost træiπËa zdravil ocenjena na 600 milijo-
nov EUR ob 6-odstotni stopnji rasti. V naslednjih 
letih se predvideva 4-odstotna letna rast. 

Ruska federacija 
Napovedi kaæejo, da bo izvoz presegel 330 mili-
jard USD, preseæek trgovinske bilance pa bo do-
segel skoraj 140 milijard USD. Ruska federacija 
tako ostaja zelo pomembno træiπËe z visokim po-
tencialom in plaËilno sposobnostjo. Obenem je 
treba povedati, da je konec leta 2006 in v zaËet-
ku letoπnjega leta prihajalo do zamujanja  plaËil 
v okviru dræavnega programa dodatne oskrbe z 
zdravili (DLO). PriËakujemo, da se bodo razmere 
normalizirale do sredine leta 2007. Dræava tudi 
krËi πtevilo izdelkov, ki jih financira v okviru tega 
programa. Tako je konec leta 2006 Ërtala veË Krki-
nih izdelkov, ki so v okviru federalnega programa 
predstavljali nekaj veË kot 20 % prodaje. Za leto 
2007 naËrtovani dræavni proraËun izdatkom za 
zdravstvo namenja 107,7 milijarde RUB ali 72 % 
veË kot leto prej, znotraj tega pa tudi veË sredstev 
za nakup zdravil. Dobre gospodarske razmere in 
rekordne vrednosti izvoza pa omogoËajo nadalj-

Dræava (obmoËje)

Napoved rasti træiπËa 
zdravil v l. 2007 (v %)

Napoved gospodarske 
rasti v l. 2007 (v %)

Napoved inflacije 
v l. 2007 (v %)

Slovenija 6 4,2 2,5

Ruska federacija 15—20 6,5 8,8

Poljska 5—6 4,6 2,6

Zahodna Evropa 1—2
2,1 

(celotno evroobmoËje)
2,1 

(celotno evroobmoËje)

Hrvaπka 4 4,4 3

»eπka republika 5—6 5,5 3,3

Romunija 15—20 5,5 5,5

Ukrajina 15 5,2 12

PriËakovane makroekonomske razmere v letu 2007

Vira: Business Monitor International, European Economy
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njo rast javnih izdatkov. Morebitne spremembe 
so zaradi parlamentarnih in predsedniπkih voli-
tev moæne v letih 2007 in 2008. PriËakuje se na-
daljnja krepitev rublja, ki naj bi dosegel vrednost 
25,5 rublja za dolar, in hitrejπe vkljuËevanje Ruske 
federacije v Svetovno trgovinsko organizacijo, na 
kar bo pozitivno vplival tudi novembra 2006 pod-
pisani dvostranski trgovinski sporazum z ZDA. 
Napovedana rast træiπËa zdravil v letu 2007, ki te-
melji na ocenjeni vrednosti v viπini 6,7 milijarde 
EUR za leto 2006, se giblje med 15 in 20 %.

Poljska
Predvsem zaradi monetarne stabilnosti in ene naj-
viπjih stopenj gospodarske rasti v EU ostaja Poljska 
z vidika tujih vlagateljev ena najprivlaËnejπih dræav 
v Evropi. Njen hiter razvoj se kaæe tudi v odpravljanju 
brezposelnosti. Stopnjo brezposelnosti so namreË v 
letu 2006 zniæali za 3,2 odstotne toËke, v prihodnje 
pa jo bodo πe zniæevali. Inflacija je bila v letih 2005 
in 2006 niæja celo od inflacije v nekaterih dræavah 
Evropske gospodarske in monetarne unije (EMU), 
spodbudne ostajajo tudi napovedi za 2007 in 2008.
K manjπanju inflacijskih pritiskov bo pripomogla 
nadaljnja krepitev zlota, ki naj bi dosegel teËaj pod
3,9 poljskega zlota za evro. TræiπËe zdravil je po oce-
nah ob 8-odstotni stopnji rasti v letu 2006 doseglo 
3,8 milijarde EUR, za leto 2007 pa se priËakuje ne-
koliko bolj umirjena rast (5 do 6 %).

Zahodna Evropa 
Gospodarske napovedi za NemËijo in EU kot ce-
loto ostajajo optimistiËne, trdno gospodarsko 
stanje  EU pa se kaæe tudi v primerjavi z ZDA. S 
1. 1. 2007 so v NemËiji dvignili standardno stop-
njo davka na dodano vrednost (DDV) s 16 na 19 %, 
vendar je πe prezgodaj soditi o makroekonomskih 
uËinkih na porabo, gospodarsko rast in inflacijo. 
Stopnja brezposelnosti se zniæuje, Ëeprav je πe 
vedno precej visoka. OptimistiËne obete za Nem-
Ëijo in druge  zahodnoevropske dræave zasledimo 
tudi v veËini staliπË Evropske centralne banke. 
Vrednost prodaje v NemËiji, ki je naπe vodilno tr-
æiπËe v zahodni Evropi, je v letu 2006 zrasla le za 
1,3 % in je presegla 22 milijard EUR. Manjπa rast 
je posledica velikih spodbud za zamenjavo origi-
nalnih zdravil z generiËnimi ter poveËanega pri-
tiska na zniæanje cen. Za leto 2007 je predvidena 
nizka, enoπtevilËna skupna rast træiπËa, pri Ëemer 
bo prodaja generiËnih izdelkov πe naprej rasla hit-
reje od skupne prodaje farmacevtskih izdelkov.

Romunija
Vstop Romunije v EU predstavlja kljuËni dogodek. 
Imel bo velik vpliv na gospodarsko rast in konku-

renËnost dræave, ki ostajata glavni prioriteti ro-
munske vlade v prihodnjih dveh letih. Evropska 
komisija je dala pozitivno mnenje glede rasti pro-
duktivnosti dela v Romuniji, zagotoviti pa bo tre-
ba, da rast plaË ne bo ogrozila cenovne stabilnosti. 
K ambicioznim gospodarskim ciljem in veËji kon-
kurenËnosti bodo pripomogle velike tuje naloæbe. 
V letu 2007 priËakujejo priliv blizu 10 milijard 
EUR, kar je primerljivo z velikostjo tujih naloæb 
v Rusko federacijo in predstavlja nekaj manj od 
desetine BDP-ja dræave. Romunsko træiπËe zdravil 
naj bi po nekaterih ocenah v letu 2006 s 34-odstot-
no stopnjo rasti preseglo 1,2 milijarde EUR. V pri-
hodnosti bo tako visoko rast teæko ponoviti. V letu 
2007 naj bi bila rast 15- do 20-odstotna. 

Ukrajina
Zaradi umiritve politiËnih razmer in zmernejπih 
cen zemeljskega plina priËakujemo v letu 2007  v 
tej dræavi stabilno gospodarsko situacijo. Po ne-
katerih napovedih se bo Ukrajina æe v tem letu 
vËlanila v Svetovno trgovinsko organizacijo, saj je 
precej pospeπila proces prikljuËevanja in æe uskla-
dila velik del zakonodaje. Po mnenju analitikov bo 
imelo to velik vpliv na podobo Ukrajine z vidika tu-
jih vlagateljev. Kljub visoki stopnji inflacije ostaja 
devizni teËaj stabilen, glede na dosedanje staliπËe 
centralne banke v zvezi s teËajnim gibanjem pa 
priËakujemo podobne razmere tudi v prihodno-
sti. FinanËno ministrstvo hkrati z napovedanimi 
veËjimi reformami zdravstvenega sistema napo-
veduje za tekoËe leto 19-odstotno poveËanje pro-
raËunskih izdatkov za zdravstvo. Po veleprodajnih 
cenah ocenjeno træiπËe zdravil je v letu 2006 dose-
glo 800 milijonov EUR in s tem 15-odstotno stop-
njo rasti. Podobno rast priËakujemo v letu 2007.

»eπka republika
Leto 2006 so zaznamovali dobri gospodarski rezul-
tati. ProraËunski primanjkljaj bo sicer viπji od kon-
vergenËnih kriterijev, a zaradi rastoËih javnofinanË-
nih prihodkov stabilen. Mednarodni denarni sklad 
(IMF) je dal pozitivno mnenje o gospodarskih obetih 
in je hkrati prepriËan, da je zaradi dobrega makro-
ekonomskega okolja sedaj primeren Ëas za pokoj-
ninsko in zdravstveno reformo. Kljub napovedanim 
dvigom obrestnih mer ne priËakujejo pretirano re-
striktivne denarne politike, saj ima dræava razmero-
ma stabilno inflacijo. K blaæitvi inflacijskih pritis-
kov bo prispevala tudi priËakovana krepitev krone, 
saj bo po predvidevanjih teËaj v letu 2007 znaπal 
pribliæno 27 Ëeπkih kron za evro. Ocenjeno træiπËe 
zdravil je v letu 2006 doseglo 1,5 milijarde EUR ob
4-odstotni stopnji rasti. Rast træiπËa naj bi se glede 
na napovedi za leto 2007 poveËala za 5 do 6 %.
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Zaradi razvejane dejavnosti in poslovanja v veË 
kot 70 dræavah se skupina Krka sreËuje z razliËni-
mi tveganji, ki jih v osnovi delimo na poslovna in 
finanËna. Poslovna tveganja obvladujemo v okviru 
odgovornosti in pooblastil posameznih procesov in 
druæb v skupini Krka ter prek razvojnega odbora, 
odbora za kakovost, prodajnega odbora, odbora za 
investicije in odbora za kadre. S finanËnimi tveganji 
se sistematiËno ukvarjajo v FinanËnem sektorju, ki 
v skladu s strateπko usmeritvijo o nevtralizaciji po-

Upravljanje s tveganji

sameznih vrst tveganj in glede na mednarodno raz-
vejanost Krkinih izvoznih in uvoznih poslov tekoËe 
spremlja in obvladuje kljuËna finanËna tveganja. 

V zadnjih letih smo izpopolnjevali in izvajali me-
tode za ocenjevanje tveganj, da bi na sistematiËen 
naËin laæje prepoznali tveganja in doloËili stopnjo 
izpostavljenosti oziroma verjetnosti za nastanek 
tveganja, velikost πkode in aktivnosti za izboljπa-
nje zanesljivosti delovanja procesov. 

PodroËje tveganja Opis tveganja NaËin obvladovanja Izpostavljenost

intelektualna lastnina tveganja v zvezi s patentno situacijo in 
pravno-patentnimi spori

spremljanje patentne situacije,
oblikovanje rezervacij

zmerna

regulatorni postopki tveganja zaradi morebitnih sprememb 
zakonodaje

posvetovanje z regulatornimi organi zmerna

razvojni proces tveganje, da se razvojni proces izdelka 
ne bo uspeπno konËal

vertikalno integriran model poslo-
vanja in uvajanje novih razvojnih 
procesov in metod

zmerna

zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih 
partnerjev

nevarnost nekonkurenËnih ali motenih 
dobav

izvajanje analiz tveganja za pogod-
bene proizvajalce, dobavitelje in
proizvajalce zdravilnih uËinkovin

zmerna

razpoloæljivost proizvodnih zmogljivosti nevarnost motenega delovanja proiz-
vodnih zmogljivosti

redno preventivno vzdræevanje in 
meritve

majhna

varovanje okolja nevarnost nastanka izrednih dogodkov s 
πkodnim vplivom na okolje

redno izvajanje preventivnih
aktivnosti

majhna

informacijski viri tveganje napak na podroËju informacij-
skih virov

neodvisni varnostni pregledi infor-
macijske infrastrukture

zmerna

varnost in zdravje pri delu moænost poπkodb in nezgod na delovnem 
mestu

ocenjevanje tveganja na delovnih me-
stih ter izvajanje ustreznih ukrepov

zmerna

varovanje premoæenja nevarnost odtujitve premoæenja sistematiËno ocenjevanje ogroæenosti 
in izvajanje ukrepov v skladu z na-
Ërtom varovanja

zmerna

Poslovna tveganja

FinanËna tveganja

PodroËje tveganja Opis tveganja NaËin obvladovanja Izpostavljenost

tveganje sprememb deviznih teËajev moænost izgub zaradi neugodnega giba-
nja deviznih teËajev

πËitenje z ustreznimi izvedenimi 
finanËnimi inπtrumenti

zmerna

tveganje sprememb obrestnih mer tveganje v zvezi s spremembami pogojev 
financiranja in najemanja kreditov

πËitenje z ustreznimi izvedenimi 
finanËnimi inπtrumenti

majhna

kreditno tveganje tveganje neplaËila s strani kupcev izraËunavanje bonitetnih ocen in 
omejevanje maksimalne izpostavlje-
nosti do kupcev na ravni skupine

zmerna

likvidnostno tveganje tveganje, da druæba ne more poravnavati 
tekoËih obveznosti

naËrtovanje in spremljanje likvidno-
sti ter vzpostavljene kreditne linije

majhna

tveganje πkode na premoæenju tveganje poæara, eksplozije, obratoval-
nega zastoja in drugih odgovornosti ter 
civilnih toæb

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

zmerna
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SistematiËno se ukvarjamo s poslovnimi tve-
ganji, ki vkljuËujejo naslednja podroËja: razvoj 
in raziskave, ravnanje z okoljem, obvladovanje 
vhodnih materialov (dobavitelji, pogodbeniki), 
obvladovanje procesa proizvodnje in zmogljivo-
sti, informacijske vire in raËunalniπko vodene 
procese, varnost in zdravje pri delu, varnost æivil 
in varovanje premoæenja.

Razvoj in raziskave

Obvladovanje tveganj s podroËja razvoja in razi-
skav je zaradi narave farmacevtske dejavnosti 
posebej pomembno.

• Intelektualna lastnina. Na podlagi analize te-
koËe situacije za vsak izdelek preverjamo izpo-
stavljenost tveganju za krπitve in toæbe iz na-
slova intelektualne lastnine drugih subjektov. 
Tveganja neupraviËenega izkoriπËanja naπe 
intelektualne lastnine zmanjπujemo pasivno 
in aktivno. S patenti zaπËitimo naπe reπitve v 
Ëim zgodnejπih fazah razvoja, z ustreznimi me-
hanizmi pa posegamo v postopke podeljevanja 
konkurenËnih patentov pri kompetentnih ob-
lasteh. Kadar gre za odprte toæbene zahtevke, 
aktivno branimo svoj poloæaj in dokazujemo 
odsotnost krπitve, kot dobri gospodarji pa ob-
likujemo ustrezno viπino rezervacij zanje. Do 
sedaj so se vsi pomembnejπi pravno-patentni 
spori konËali v korist Krke. 

• Regulatorna tveganja. Obvladovanje regulator-
nih tveganj, ki so povezana s spremembo zako-
nodaje in z njenim tolmaËenjem, se zaËne v zgod-
njih fazah razvoja novega izdelka in traja ves 
æivljenjski cikel posameznega izdelka. Z regula-
tornimi oblastmi v okviru uradnih posvetovalnih 
mehanizmov preverjamo naπe razvojne reπitve 
za posamezen izdelek in naËrtovano vsebino re-
gistracijske dokumentacije. S tem zmanjπujemo 
tveganje, da bi pri registracijah izdelkov in po-
daljπevanju registracijskih postopkov priπlo do 
teæav in neuspehov. Æe v fazi priprave sprememb 
zakonodaje dejavno sodelujemo v delovnih sku-
pinah industrijskih zdruæenj. 

• Znanstvena tveganja. Razvojna in raziskovalna 
dejavnost temelji na odkrivanju novosti. Tvega-

Poslovna tveganja

nja so lahko prisotna na podroËju intelektualne 
lastnine, Ëe se med razvojnim procesom spre-
meni patentna situacija. Na drugi strani so 
prisotna tveganja tehnoloπko-tehniËne narave, 
ko ne doseæemo ene od kljuËnih lastnosti, ki 
jih mora imeti izdelek. Tveganja, povezana z 
lastnostmi izdelka, zmanjπujemo z uvajanjem 
novih razvojnih procesov in metod ter z last-
nim in pridobljenim znanjem in izkuπnjami 
na raziskovalno−razvojnem podroËju. Uvajamo 
procese, ki æe v zgodnjih razvojnih fazah zmanj-
πujejo tveganja za napovedi lastnosti kon-
Ënega izdelka, ki mora biti kakovosten, varen 
in uËinkovit. Pomemben dejavnik, ki omogoËa 
boljπe obvladovanje teh tveganj, je vertikalno 
integriran model razvoja in proizvodnje, s ka-
terim nadzorujemo celoten proces od surovine 
do konËnega izdelka. 

Zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih 
partnerjev

KljuËne vhodne surovine dobivamo prek dveh 
oziroma treh dobaviteljev. Vzpostavljeni sistem 
nam zagotavlja varno in konkurenËno dobavo.
V letu 2005 smo zaËeli izvajati analize tveganja 
za pogodbene proizvajalce, dobavitelje in pro-
izvajalce zdravilnih uËinkovin. Na podlagi re-
zultatov posamezne analize tveganja doloËimo 
prednostne presoje, ki jih Sektor za upravljanje 
kakovosti izvede pri partnerjih. Na osnovi ugoto-
vitev iz presoj se s partnerji dogovorimo za po-
trebne ukrepe. V skrajnem primeru se odloËimo 
tudi za zamenjavo dobavitelja ali partnerja. 

Razpoloæljivost proizvodnih zmogljivosti

Proizvodnja poteka v skladu z zahtevami dobre 
proizvodne prakse ter z evropskimi in svetovnimi 
standardi in drugimi predpisi s podroËja tehno-
loπko-tehniËne regulative. Nemoteno delovanje 
proizvodnih zmogljivosti zagotavljamo z rednim 
preventivnim vzdræevanjem. Poleg tega izvajamo 
meritve neposredno na proizvodnih linijah, da hi-
tro ugotovimo vzroke nenaËrtovanih zaustavitev 
in predvidimo ukrepe za prepreËitev oziroma od-
pravo zastojev. S kontinuiranim sistemom vklju-
Ëevanja operaterjev v nastavitve linij skrajπuje-
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mo Ëas, ki je potreben za naËrtovane zaustavitve.
Z vidika zagotavljanja energetskih virov smo no-
tranja tveganja zmanjπali s posodobitvijo oskrbo-
valnih sistemov in z namestitvijo zanesljivih na-
prav zadovoljivih zmogljivosti.

  
Varovanje okolja

Pomemben korak pri ohranjanju in izboljπevanju 
okolja je zmanjπevanje tveganja za nastanek iz-
rednih dogodkov ter izboljπevanje postopkov za 
ukrepanje. V Krkinem internem postopku Pre-
poznavanje izrednih dogodkov so navedeni vsi 
prepoznani moæni izredni dogodki in doloËene 
aktivnosti oz. ukrepi, Ëe do njih pride. DoloËene 
so osebe, ki so odgovorne za izvajanje ukrepov. 
Redno izvajamo tudi preventivne vaje. V zadnjih 
letih beleæimo dva do tri izredne dogodke na leto 
(npr. razlitje nevarnih snovi). Z uËinkovitim ukre-
panjem v skladu z internimi navodili v nobenem 
primeru ni priπlo do πkodljivih vplivov na okolje.

Informacijski viri

V skladu z izdelano metodologijo doloËamo kri-
tiËnost informacijskih virov na osnovi ocene kri-
tiËnosti procesov in stopnje kritiËnosti informa-
cijskega vira za sam proces. Glavni informacijski 
viri so posamezne informacijske storitve in apli-
kacije. Stopnjo njihove kritiËnosti povzemajo vsi 

infrastrukturni elementi, od katerih je informacij-
ska storitev ali aplikacija odvisna. Ena od metod 
prepoznavanja nevarnosti so neodvisni varnostni 
pregledi informacijske infrastrukture. Za vse kri-
tiËne infrastrukturne elemente smo prepoznali 
groænje in tveganja, uprava druæbe pa je potrdila 
sprejemljiva tveganja in potrebne ukrepe za od-
pravo kritiËnih tveganj.

Varnost in zdravje pri delu

Po lastni, raËunalniπko podprti metodologiji in v 
skladu z Izjavo o varnosti ocenjujemo verjetnost 
za nastanek doloËenega dogodka in resnost takega 
dogodka. Poleg ocenjevanja tveganja na delovnih 
mestih ocenjujemo tveganja, ki izhajajo iz posa-
meznih tehnoloπkih postopkov. V skladu z Oceno 
tehnoloπkega postopka z vidika varnosti in zdravja 
pri delu preverjamo vse tehnoloπke postopke. 

Varovanje premoæenja

Prvo sistematiËno oceno ogroæenosti posamez-
nih objektov smo izvedli leta 2004, naslednjo 
pa po dopolnjeni metodologiji v letu 2006. Po-
leg verjetnosti za nastanek doloËenega dogodka 
upoπtevamo πe verjetnost za pravoËasno odkritje 
dogodka in moænost za odpravo posledic. Za ob-
vladovanje varnosti premoæenja na sprejemljivi 
ravni smo izdelali naËrt varovanja.

Tveganje sprememb deviznih teËajev

Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je 
skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb 
deviznih teËajev.

KljuËno teËajno tveganje v skupini Krka pred-
stavlja spremenljivost teËaja ameriπkega dolar-
ja, kot pomembnejπe pa smo identificirali tudi 
valute, ki so definirane z lokacijo naπih kljuËnih 
druæb v tujini. Mednje uvrπËamo poljski zlot, ru-
ski rubelj, hrvaπko kuno in makedonski denar.

V letu 2006 smo aktivno upravljali tveganje spre-
memb vrednosti ameriπkega dolarja. Ocenili smo, 

FinanËna tveganja

da je teËajno tveganje pri ostalih valutah zaradi 
majhne izpostavljenosti relativno majhno, zato 
ga nismo aktivno upravljali.

Pri upravljanju teËajnega tveganja je pomemb-
na razlika med vsemi prilivi in odlivi v doloËe-
ni valuti, ki jo imenujemo odprta devizna po-
zicija. Kot je razvidno iz tabele, tako pri evrih 
kot pri dolarjih na letni ravni beleæimo prese-
æek prilivov nad odlivi. V skupini Krka se od-
prta pozicija v ameriπkih dolarjih postopno 
poveËuje, saj rastejo prilivi v tej valuti hitreje 
od odlivov.
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Pregled deviznih prilivov in odlivov in odprtih deviznih pozicij v obvladujoËi druæbi 

2006 2005 2004

v milijardah SIT prilivi odlivi odprta 
pozicija prilivi odlivi odprta 

pozicija prilivi odlivi odprta 
pozicija

EUR 99 62 37 59 31 28 55 23 33

USD 45 19 26 41 24 17 35 18 17

Del naËrtovane odprte pozicije v ameriπkih dolar-
jih za posamezna obdobja smo v skladu s politiko 
upravljanja teËajnega tveganja zavarovali z upo-
rabo izvedenih finanËnih inπtrumentov, del pa je 
ostal nezavarovan. Za zavarovanje smo uporabili 
enostavne izvedene finanËne inπtrumente, kot so 
navadne terminske pogodbe in valutne opcije.

V letu 2006 je ameriπki dolar v primerjavi z ev-
rom izgubil 10,5 % vrednosti. Negativne teËajne 
razlike iz plaËil, ki so nastale kot posledica dolge 
pozicije v ameriπkih dolarjih in padanja vredno-
sti teËaja, so bile v veliki meri nevtralizirane s 
prilivi iz naslova zavarovanj.

Tveganje sprememb obrestnih mer

Krka je imela konec leta 2006 najeta πtiri dol-
goroËna posojila, ki so vezana na 6-meseËni LI-
BOR za ameriπki dolar ali 6-meseËni EURIBOR 
za evro. 

Pri vseh najetih dolgoroËnih posojilih smo izpo-
stavljenost spremembam obrestnih mer odpra-
vili æe v preteklih letih s fiksiranjem obrestne 
mere z uporabo obrestne zamenjave. Postopno 
zviπevanje osnovnih obrestnih mer ameriπke in 
evropske centralne banke v letu 2006 zato ni 
vplivalo na stroπke dolgoroËnega zadolæevanja 
druæbe.

Kreditno tveganje

Proces kreditne kontrole obsega bonitetno oce-
njevanje kupcev, ki jim obvladujoËa druæba na 
leto proda izdelke v vrednosti 100.000 EUR in 
veË, ter redno dinamiËno spremljanje plaËilne 
discipline kupcev. 

UËinki kreditne kontrole so pozitivni. Kaæejo se:
• v zniæevanju skupne vsote zapadlih terjatev,
• v izboljπevanju starostne strukture zapadlih in 

celotnih terjatev,

• v skrajπevanju povpreËnega plaËilnega roka in 
• v ugodnejπem razmerju med povpreËnimi ter-

jatvami do kupcev in vrednostjo prodaje. 

Konec leta 2006 je bilo v obvladujoËi druæbi v 
redno kreditno kontrolo vkljuËenih 286 kupcev. 
Uspeπ no smo konËali projekt implementacije kre-
ditne kontrole v druæbe na Poljskem, Hrvaπkem, v 
Srbiji, Ruski federaciji in v Makedoniji. S tem smo 
v sistem kreditne kontrole vkljuËili dodatnih 150 
kupcev, med katerimi jih nekaj dosega letno pro-
dajo, ki je niæja od 100.000 EUR. 

Kreditno kontrolo za celotno skupino Krka 
centralizirano upravlja Sluæba za upravljanje 
s tveganji in poteka za kupce odvisnih druæb 
in obvladujoËe druæbe po enotnih postopkih in 
pravilih.

V letu 2006 nismo zabeleæili vrednostno po-
membnejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil 
kupcev.

Likvidnostno tveganje

Pri likvidnostnem tveganju prouËujemo pred-
vsem dva vidika: ali je druæba sposobna porav-
navati svoje tekoËe poslovne obveznosti in ali je 
zmoæna z denarnim tokom, ki ga ustvarja, po-
ravnavati svoje obveznosti iz financiranja. Oba 
vidika prouËujemo z namenskimi kazalniki, ki 
jih prikazujemo v nadaljevanju.

Iz prikazanih kazalnikov lahko razberemo, da je 
likvidnostno tveganje skupine Krka in druæbe 
Krka æe vsa leta majhno in stabilno. Po obravna-
vanih kazalnikih se Krka uvrπËa med vodilna 
svetovna farmacevtska podjetja in  hkrati moË-
no presega slovensko povpreËje. Zaradi uËinko-
vitejπega upravljanja z zalogami, terjatvami in 
ostalimi likvidnimi kategorijami so se kazal-
niki plaËilne sposobnosti v letu 2006 izboljπali 
tako glede na leto prej kot tudi na povpreËje zad-
njih petih let.
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Likvidnostni kazalniki za skupino Krka in druæbo Krka ter primerjava z izbranimi povpreËji

kratkoroËni koeficient = kratkoroËna sredstva/kratkoroËne  obveznosti
pospeπeni koeficient = (kratkoroËna sredstva − zaloge)/kratkoroËne obveznosti
hitri koeficient = (finanËne naloæbe + denar in denarni ustrezniki)/kratkoroËne obveznosti
obraËanje terjatev = Ëisti prihodki od prodaje/terjatve do kupcev in druge terjatve
 *  Za leti 2002 in 2003 so raËunovodski izkazi Krke pripravljeni v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi.
 **  Vir: Reuters
 ***  Vir: GViN

likvidnostni kazalniki

2006 2005 2004 2003* 2002* PovpreËje 
Krke

PovpreËje 
svetovnih 

farmacevtskih 
druæb**

PovpreËje 
slovenskih 
podjetij***

KratkoroËni koeficient
skupina 2,11 1,80  2,32  1,66  2,32  2,04  

2,12 1,18
druæba 2,19 1,88 2,55 1,75 2,30 2,13

Pospeπeni koeficient
skupina 1,31  1,04  1,36  0,93  1,40  1,21  

1,41 0,89
druæba 1,46 1,11 1,55 1,04 1,47 1,33

Hitri  koeficient
skupina 0,24  0,17  0,22  0,10  0,19  0,18  

ni podatka ni podatka
druæba 0,27 0,14 0,17 0,08 0,10 0,15

ObraËanje terjatev
skupina 4,34  4,02  4,74  3,72  3,66  4,10  

ni podatka 4,36
druæba 3,72 3,45 3,81 2,95 2,83 3,37

Poleg vidika poravnavanja tekoËih obveznosti 
sprem ljamo tudi, ali je druæba z denarnim tokom, 
ki ga ustvarja, sposobna servisirati svoje dolgove 
in ostale obveznosti iz financiranja. Kazalnik, ki 
ga prikazujemo v tabeli (neto dolg/EBITDA), pove, 
da lahko skupina Krka odplaËa svoj neto dolg v 
4,4 meseca, kar je glede na uveljavljene kriterije 
zelo hitro.

Pri kazalnikih likvidnosti spremljamo tudi njiho-
vo dinamiko, in sicer, ali se vrednosti kratkoroË-
nega, pospeπenega in hitrega koeficienta gi bljejo 
vzporedno. To namreË prikazuje medsebojno sta-
bilnost likvidnih sredstev in obveznosti.

Zavarovanje premoæenja, interesov in 
odgovornosti

Skupina Krka z zavarovanjem zagotavlja finan-
Ë no nadomestilo za πkode na premoæenju in za 
izgubljeni dobiËek zaradi obratovalnega zastoja 
ter varuje skupino pred odπkodninskimi zahtev-
ki tretjih oseb. Postopki sklepanja in uveljavlja-
nja zavarovalnin so poenoteni in interno stan-
dardizirani za vse druæbe v skupini Krka.

kazalnik
finanËne
sposobnosti

2006 2005 2004 2003 2002 PovpreËje

Neto dolg/
/EBITDA

0,37 0,45 0,60 1,13 0,46 0,60

neto dolg = kratkoroËna posojila + dolgoroËna posojila − denar in denarni  
 ustrezniki
EBITDA = dobiËek iz poslovanja pred amortizacijo

Kazalnik finanËnega vzvodenja
za skupino Krka 
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Zavarovanje odgovornosti skupine Krka krije 
odπkodninsko odgovornost za materialno in 
nematerialno πkodo tretjim osebam, ki bi jo 
lahko povzroËila s svojo dejavnostjo, posestjo 
stvari in dajanjem izdelkov na træiπËe. SoËasno 
obvladuje zavarovanje odgovornosti pogodbe-
nih partnerjev, zlasti pri gradbenih in montaæ-
nih delih, pri investicijskih projektih in trans-
portu.

Zavarovanje opreme, naloæb in zalog je sklenje-
no na dejansko vrednost, zgradbe pa na novo 
vrednost, kar pomeni, da se pri obraËunu πkode 
amortizacija zaradi obrabe ne odπteva. Zavaro-
valna vsota pri zavarovanju obratovalnega zasto-
ja je seπtevek stroπkov dela, amortizacije, ostalih 
poslovnih stroπkov in dobiËka iz poslovanja za 
obdobje enega leta. Pri zavarovanjih z veËjo po-
gostostjo in manjπimi obsegi πkod skupina Krka 
uveljavlja odbitne franπize in pozorno spremlja 
πkodni rezultat, kar pomembno zmanjπuje zava-
rovalno premijo in spodbuja preventivne dejav-
nosti. 
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DelniËarji in trgovanje z delnico

V letu 2006 je enotni teËaj delnice Krke zrasel 
za 84 %, medtem ko je slovenski borzni indeks
(SBI 20) v istem obdobju zrasel za 38 %.

 TeËaj Krkine delnice

v SIT 2006 2005 2004 2003 2002
Najviπji v letu 189.652 107.503 87.418 52.807 47.156

Najniæji v letu 102.411 75.912 52.024 38.790 28.462

Konec leta 188.057 102.342 84.482 52.188 42.458

Letna rast 84 % 21 % 62 % 23 % 49 %

Donosnost naloæb v delnice

Rast teËaja Krkine delnice obËutno presega rast 
vseh izbranih delniπkih indeksov: slovenskega 
borznega indeksa (SBI 20), indeksa farmacevt-

ske industrije Standard & Poor’s (S&P Pharma-
ceuticals Industry Index) in indeksa FTSE, ki 
zajema delnice farmacevtskih in biotehnoloπkih 
podjetij (FTSE All Share Pharmaceuticals & Bio-
technology Index). 

Politika dividend

V Krki smo se odloËili za zmerno poveËevanje vi-
πine dividend. Krka izplaËuje dividende enkrat na 
leto, izplaËevati pa jih zaËne 60 dni po zasedanju 
redne skupπËine delniËarjev, na kateri delniËarji 
odloËajo o predlagani viπini dividend za preteklo 
poslovno leto.

Dividende

2006 2005 2004 2003 2002

»isti dobiËek
na delnico1 v SIT

7.890 6.890 4.627 3.113 3.266

Bruto dividenda
na delnico2 v SIT

1.650 1.400 1.200 1.050 950

Stopnja izplaËila 
dividend3 v %

24 30 39 32 38

Dividendna
donosnost4 v %

0,9 1,4 1,4 2,0 2,2

1 Ëisti dobiËek veËinskih lastnikov skupine Krka/povpreËno πtevilo 
izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic

2 izplaËilo dividend iz ustvarjenega Ëistega poslovnega izida
 v predhodnem obdobju
3 bruto dividenda na delnico/Ëisti dobiËek na delnico predhodnega 

obdobja
4 upoπtevan teËaj delnice 31. decembra posameznega leta

Predlog uprave in nadzornega sveta druæbe Krka 
za izplaËilo dividend v letu 2007 bo vkljuËen v ob-
javo sklica redne skupπËine delniËarjev.
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Krkina delnica je od leta 1997 uvrπËena na Ljubljan-
sko borzo vrednostnih papirjev in kotira z oznako 
KRKG. Vse izdane delnice druæbe so istega razre-
da (navadne, prosto prenosljive). Pri odloËanju na 
skupπËini delniËarjev vsaka delnica prinaπa en 
glas. Rezidenti in nerezidenti lahko s Krkino delni-
co prosto trgujejo prek borznoposredniπkih hiπ in 
bank, ki so Ëlanice Ljubljanske borze vrednostnih 
papirjev. 

Krkina delnica je eden izmed likvidnejπih vrednost-
nih papirjev na Ljubljanski borzi. Promet s Krkino 
delnico je v letu 2006 znaπal 98 milijard SIT in je 
v primerjavi z letom 2005 zrasel za 128 %. PovpreË-
ni dnevni promet s Krkino delnico je v letu 2006 
znaπal 398 milijonov SIT in je v primerjavi z letom 
2005 zrasel za 131 %. 

Trgovanje z delnicami in lastniπtvo

V zvezi z morebitno izdajo globalnih potrdil o 
lastniπtvu (GDR) na Londonski borzi ugotavljamo, 
da zaradi poveËane likvidnosti delnice v zadnjem 
obdobju, uvedbe evra v Sloveniji, dodatnih promo-
cijskih aktivnosti Ljubljanske borze na medna-
rodnih kapitalskih trgih, priËakovanih povezav 
Ljubljanske borze z veËjimi evropskimi borzami in 
poveËanega πtevila mednarodnih finanËnih anali-
tikov, ki spremljajo poslovanje Krke, zaenkrat ni 
potrebe po izdaji globalnih potrdil o lastniπtvu.
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Vsi finanËni podatki za obdobje od leta 2004 do 
2006, predstavljeni v analizi uspeπnosti poslovanja, 
so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
raËunovodskega poroËanja (MSRP), za ostala leta pa 

Analiza uspeπnosti poslovanja

Prodaja

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

Glavni strateπki cilj v strategiji razvoja skupine 
Krka v obdobju od 2006 do 2010 je doseËi veË kot 
10-odstotno povpreËno letno rast celotne prodaje. 
Iz prikazanega grafa je razvidna stabilna rast. Pov-
preËna stopnja rasti prodaje v zadnjih petih letih 
je znaπala 16 %. V letu 2006 je skupina prodala za 
160,1 milijarde SIT izdelkov in storitev in dosegla 
21-odstotno rast. Rast prodaje smo dosegli v vseh 
petih prodajnih regijah in pri vseh skupinah izdel-
kov. NatanËnejπi pregled prodajnih rezultatov po 
posameznih træiπËih in skupinah izdelkov navaja-
mo v poglavju Træenje in prodaja.

PovpreËna stopnja rasti prodaje na zaposlene-
ga v skupini v zadnjih petih letih znaπa 7 % in 
je niæja od rasti celotne prodaje, res pa je, da od 
leta 2004 naraπËa. Slabπa rast v preteklih letih je 
predvsem posledica intenzivnega zaposlovanja 
v tujini, tako v predstavniπtvih kot v druæbah. 
Primerjava med druæbami pokaæe, da je bilo za-
poslovanje veËje zlasti v proizvodno-distribucij-
skih centrih, ki k prodaji skupine pomembneje 
prispevajo πele v zad njih treh letih. Glede na to, 
da je prodajno-marketinπka mreæa organizirana 
v predstavniπtvih in v druæbah v tujini, je prika-
zana le prodaja na zaposlenega za skupino.
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Poslovni odhodki skupine Krka v viπini 124,9 mi-
lijarde SIT so bili za 7 % veËji kot leto prej. »e iz-
kljuËimo dodatno oblikovane rezervacije za toæ-
be za obe primerjani leti, ugotovimo, da je bilo 
poveËanje poslovnih odhodkov 15-odstotno, kar 
je za  6 odstotnih toËk manj od rasti prodaje.

Med poslovnimi odhodki skupine Krka pred-
stavljajo 59,7 milijarde SIT proizvajalni stroπki 
prodanih izdelkov, 39,7 milijarde SIT stroπki 
prodajanja (od tega 5,1 milijarde SIT za novo ob-

Poslovni odhodki

likovane rezervacije za toæbe), 12,6 milijarde SIT 
stroπki razvijanja in 12,8 milijarde SIT stroπki 
sploπnih dejavnosti. Deleæ poslovnih odhodkov 
v prodaji se je v petih letih zmanjπal s  86 % na
78 % v letu 2006.

V primerjavi z letom 2005 so se proizvajalni stroπki 
prodanih izdelkov, ki predstavljajo z 48 % najpo-
membnejπo stroπkovno postavko, poveËali  za 15 %, 
kar je za 6 odstotnih toËk manj od poveËanja proda-
je skupine. Njihov deleæ v prodaji se je v petih letih 
zmanjπal za 9 odstotnih toËk, tj. na 37 % v letu 2006. 

Stroπki prodajanja (brez rezervacij) predstavljajo 
22-odstotni deleæ v prodaji. V letu 2006 so se po-
veËali za 18 %, kar je predvsem posledica πiritve 
prodajne mreæe.  ObvladujoËa druæba je oblikova-
la rezervacije za toæbe v viπini 5,0 milijarde SIT, v 
letu 2005 je oblikovala 12,5 milijarde SIT takπnih 
rezervacij. 

Intenzivna vlaganja v razvojno-raziskovalno dejav-
nost, predvsem v poveËanje πtevila novih razvojnih 
projektov, zaposlenih in pogodbenih sodelovanj, 
so povzroËila 31-odstotno poveËanje stroπkov raz-
vijanja. Njihov deleæ v prodaji je znaπal 8 %. Stroπki 
razvijanja v celoti predstavljajo odhodek poslovnega 
leta, ker skupina teh stroπkov ne kapitalizira.

Deleæ stroπkov sploπnih dejavnosti pada in pred-
stavlja 8-odstotni deleæ v prodaji.

Kot posledica sistematiËnega obvladovanja va-
lutnih in obrestnih tveganj se je v skupini in 
druæbi Krka v obdobju zadnjih let bistveno spre-

Prihodki in odhodki financiranja

menil izid iz financiranja, tako da je njegov vpliv 
na Ëisti dobiËek veËinoma nevtralen, medtem ko 
ga je v preteklosti zmanjπeval.

Skupina Krka Druæba Krka
v milijonih SIT 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002

FinanËni prihodki 3.714 3.989 3.546 3.256 3.050 3.541 3.283 3.044 3.870 3.180

FinanËni odhodki 4.131 2.983 3.195 5.387 5.001 3.473 3.735 3.066 6.046 5.358

Razlika −417 1.006 351 −2.131 −1.951 68 −452 −22 −2.176 −2.178
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DobiËek iz poslovanja skupine v viπini 36,1 mili-
jarde SIT je bil za 26 % veËji kot leta 2005. Do-
biËek pred davkom se je poveËal za 21 % in je 
dosegel 35,6 milijarde SIT. Davek od dobiËka 
je znaπal 8,8 milijarde SIT, od tega odmerje-
ni davek 10,3 milijarde SIT in odloæeni davek
1,5 milijarde SIT. Davek od dobiËka se je poveËal 
za 41 %, kar je bila predvsem posledica ukinit-
ve investicijskih olajπav v Sloveniji. Efektivna 
davË na stopnja skupine je znaπala 24,7 % in je 
bila v primerjavi z enakim lanskim obdobjem 
viπja za 3,6 odstotne toËke. 

»isti dobiËek skupine Krka je znaπal 26,9 milijar-
de SIT in se je glede na leto 2005 poveËal za 15 % 
oziroma za 3,5 milijarde SIT.

Poslovni izidi

Sredstva

Skupina Krka Druæba Krka

v milijonih SIT
2006 Struktura 

v % 2005 Struktura 
v % 

Indeks
2006/
/2005

2006 Struktura 
v % 2005 Struktura 

v % 
Indeks 
2006/
/2005

DolgoroËna sredstva 137.756 65,4 120.455 63,8 114 134.446 65,7 116.900 64,1 115

− zemljiπËa, zgradbe in 
   oprema

121.455 57,7 108.165 57,3 112 90.450 44,2 78.104 42,9 116

− finanËne naloæbe 2.954 1,4 2.441 1,3 121 31.960 15,6 30.158 16,5 106

− ostalo 13.347 6,3 9.849 5,2 136 12.036 5,9 8.638 4,7 139

KratkoroËna sredstva 72.918 34,6 68.394 36,2 107 70.275 34,3 65.351 35,9 108

− zaloge 27.780 13,2 28.967 15,3 96 23.839 11,6 26.883 14,8 89

− terjatve 36.878 17,5 33.009 17,5 112 37.740 18,4 33.775 18,5 112

− ostalo 8.260 3,9 6.418 3,4 129 8.696 4,2 4.693 2,6 185

Skupaj sredstva 210.674 100,0 188.849 100,0 112 204.721 100,0 182.251 100,0 112

Sredstva skupine Krka so na zadnji dan leta 2006 
znaπala 210,7  milijarde SIT in so se od zaËetka leta 
poveËala za 12 %. V strukturi sredstev se razmerje 
med kratkoroËnimi in dolgoroËnimi sredstvi v pri-
merjavi z zaËetkom leta ni bistveno spremenilo. 

Med dolgoroËnimi sredstvi v skupni viπini 137,8 
milijarde SIT predstavljajo s 121,5 milijarde SIT 
najpomembnejπo postavko zemljiπËa, zgradbe in 
oprema, ki so se zaradi novih naloæb poveËala za 
12 % oziroma za 13,3 milijarde SIT in dosegla 58-
-odstotni deleæ vseh sredstev.

KratkoroËna sredstva v viπini 72,9 milijarde SIT 
so se poveËala za 7 % in predstavljajo 35-odstot-
ni deleæ sredstev. K rasti so najveË prispevale 
poveËane finanËne naloæbe (nakup delnic in ob-
veznic), ki so se v letu dni poveËale za 70 % in 
so znaπale 5,8 milijarde SIT. Zaloge so se v pri-
merjavi z zaËetkom leta zmanjπale za 4 % in  so 
znaπale 27,8 milijarde SIT. Poslovne terjatve 
so se ob veËji prodaji poveËale za 12 %, kar je za
9 odstotnih toËk manj od poveËanja prodaje, in so 
znaπale 36,9 milijarde SIT. 
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V okviru dolgoroËnih obveznosti skupine so se 
dolgoroËne rezervacije poveËale za 5,4 milijarde 
SIT, predvsem zaradi novo oblikovanih rezervacij 
za toæbe v zvezi z zdravili za zdravljenje bolezni 
srca in æilja. DolgoroËna posojila so bila manjπa za
29 %, kar je bila posledica tekoËih odplaËil posojil. 

V primerjavi z zaËetkom leta so se med kratko-
roËnimi obveznostmi skupine najbolj zmanjπale 

Kapital in obveznosti

Skupina Krka Druæba Krka

v milijonih SIT
2006 Struktura 

v % 2005 Struktura 
v % 

Indeks
2006/
/2005

2006 Struktura 
v % 2005 Struktura 

v % 
Indeks
2006/
/2005

Kapital 136.812 64,9 114.897 60,8 119 136.575 66,7 114.452 62,8 119

DolgoroËne obveznosti 39.286 18,7 36.368 19,3 108 36.030 17,6 33.058 18,1 109

KratkoroËne obveznosti 34.576 16,4 37.584 19,9 92 32.116 15,7 34.741 19,1 92

Skupaj kapital
in obveznosti

210.674 100,0 188.849 100,0 112 204.721 100,0 182.251 100,0 112

obveznosti za davek iz dobiËka, in sicer za 75 %. 
To je bila predvsem posledica izrazito visokih 
obveznosti za davek iz dobiËka ob koncu leta 
2005, ki so bile povezane z odpravo in novim 
oblikovanjem rezervacij  v letu 2005. KratkoroË-
na posojila so se poveËala za 28 % oziroma za
2,6 milijarde SIT, kar je bila posledica najetih po-
sojil obvladujoËe druæbe. Poslovne obveznosti so 
bile veËje za 4 %.

Kazalniki poslovanja

V letu 2006 doseæeni kazalniki poslovanja so bili 
v skladu s strateπkimi usmeritvami in letnimi 
cilji. V primerjavi s predhodnim letom je skupi-
na dosegla nekoliko niæje kazalnike donosnosti 
sredstev, kapitala in prihodkov. Vzrok je bil pred-
vsem v poveËanju zalog materialov in izdelkov, 
ki so izvirale iz prodaje znotraj skupine, zato je 
del dobiËka ostal nerealiziran. »isti dobiËek sku-
pine se je v primerjavi z letom 2005 zato poveËal 
le za 15 %, Ëisti dobiËek druæbe pa za 21 %, kar je 
vplivalo na gibanje kazalnikov dobiËkonosnosti. 
PoveËanje zalog v odvisnih druæbah je bilo pred-
vsem posledica medsebojnih dobav materialov in 
izdelkov v zadnjih mesecih leta. 
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Kazalnik operativni denarni tok (prebitek pri-
tokov pri poslovanju) v Ëistih prihodkih od 
prodaje je bil v letu 2004 nadpovpreËno visok 
glede na primerljiva leta, in to  predvsem zara-
di prodajanja iz zalog, ki so se glede na zaËe-
tek leta zmanjπale za 1,6 milijarde SIT (zaradi 
priprav na poveËano prodajo v zahodni Evro-
pi v zaËetku leta 2004 se je vrednost zalog ob 
koncu leta 2003 moËno poveËala), in manjπih 
stroπkov tekoËega poslovanja. Zaradi istega 
vzroka sta bila v letu 2004 ugodnejπa tudi 
kazalnika operativni denarni tok/stalna sred-
stva in operativni denarni tok/kratkoroËne ob-
veznosti.

Obrestno pokritje kaæe pozitiven trend. Izrazito 
je bilo poveËanje v letu 2005, v letu 2006 pa se je 
ta trend nadaljeval. DobiËek iz poslovanja v letu 
2006 je pokril obveznosti za obresti za 48 let. 
Vrednost kazalnika za manjπa, tvegana podjetja 
v ZDA okoli 13 je bila dovolj za prvovrstni rating 
(AAA), za veËja in stabilna podjetja pa je ta meja 
pri vrednosti 9. V zadnjih letih  se kreditna spo-
sobnost, raËunana kot razmerje med neto dol-
gom in EBITDA, zaradi veËjega denarnega toka 
in zmanjπevanja zadolæenosti obËutno izboljπu-
je. V letu 2006 je kazalnik znaπal 0,4, kar je vi-
soko nad banËnimi zahtevami (1,5). 

Podatki o poslovanju za obdobje 2002−2006

Skupina Krka Druæba Krka
v milijonih SIT 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002

Prodaja 160.069 132.758 113.317 96.749 88.338 140.454 116.570 97.978 85.388 77.665

EBIT 36.065 28.523 17.950 14.440 15.017 35.219 28.801 18.017 14.928 14.479

− deleæ v prodaji 22,5 % 21,5 % 15,8 % 14,9 % 17,0 % 25,1 % 24,7 % 18,4 % 17,5 % 18,6 %

EBITDA 47.497 39.494 28.299 24.018 24.187 43.892 37.180 25.756 22.750 21.840

− deleæ v prodaji 29,7 % 29,7 % 25,0 % 24,8 % 27,4 % 31,3 % 31,9 % 26,3 % 26,6 % 28,1 %

»isti dobiËek 26.860 23.319 15.661 10.563 11.080 27.086 22.459 15.310 11.022 10.413

− deleæ v prodaji 16,8 % 17,6 % 13,8 % 10,9 % 12,5 % 19,3 % 19,3 % 15,6 % 12,9 % 13,4 %

Sredstva 210.674 188.949 155.595 146.350 127.750 204.721 182.251 151.318 144.307 126.636

ROA 13,4 % 13,5 % 10,5 % 7,7 % 8,9 % 14,0 % 13,5 % 10,4 % 8,1 % 8,5 %

Kapital 136.812 114.897 97.126 95.622 88.606 136.575 114.452 97.137 96.504 89.051

ROE 21,3 % 22,0 % 17,4 % 11,4 % 13,0 % 21,6 % 21,2 % 16,8 % 11,9 % 12,2 %
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Skupina Krka je v letu 2006 prodala za 160,1 mi-
lijarde SIT izdelkov in storitev, kar je za 21 % veË 
kot v letu 2005. Druæba Krka je v letu 2006 pro-
dala za 140,5 milijarde SIT izdelkov in dosegla 
20-odstotno rast v primerjavi z letom 2005.

V letu 2006 je skupina Krka dosegla najveËjo 
prodajno rast v regijah Vzhodna Evropa, Srednja 

Træenje in prodaja

Evropa ter Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa, 
nekoliko manjπo, a πe vedno dvoπtevilËno rast, pa 
tudi v regiji Jugovzhodna Evropa. Prodaja v regiji 
Slovenija je dosegla 4-odstotno rast v primerjavi 
z letom 2005.

 Skupina Krka Druæba Krka

 v milijonih SIT
2006 2005 Indeks

2006/2005 2006 2005 Indeks
2006/2005

Slovenija 25.061 24.185 104 18.051 18.337 98

Jugovzhodna Evropa 26.592 22.629 118 23.375 20.027 117

Vzhodna Evropa 43.300 32.763 132 42.505 31.501 135

Srednja Evropa 40.921 33.425 122 32.626 26.708 122

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa 24.195 19.756 122 23.897 19.997 120

Skupaj 160.069 132.758 121 140.454 116.570 120

Prodaja skupine Krka in druæbe Krka po regijah
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Po prodaji vodilni izdelki na slovenskem træiπËu 
so hkrati za nas najpomembnejπi. To so Ultop®, 
Vasilip®, Atoris® in Enap®. Z rastjo πtevila izdel-
kov se je opazno zaostrila generiËna konkuren-
ca. Temu smo prilagodili tudi politiko lansiranj 
naπih novih izdelkov. Izpostavimo naj Prenesso®,
dopolnitev palete z Ultopom® v intravenski ob-
liki (edini generik na træiπËu), razπiritev palete 
s skupino uroloπkih izdelkov, Torendo® Q-Tab® 

(edini generik v orodisperzibilni obliki) in do-
polnitev palete protiprehladnih izdelkov med 
izdelki za samozdravljenje. Cilj naπe cenovne 
politike je zagotavljanje naπih zdravil na recept 
brez doplaËil. Zaradi sprememb Pravilnika o ob-
likovanju cen, ki pri izraËunu upoπteva najcenej-
πa generiËna zdravila v referenËnih dræavah, je 
priπlo do opaznih zniæanj cen nekaterih kljuËnih 
izdelkov.

Na træiπËih regije Jugovzhodna Evropa smo kot 
skupina Krka prodali za 26,6 milijarde SIT izdel-
kov, kar je za 18 % veË kot v letu prej. NajveËjo rast 
prodaje v regiji smo ponovno dosegli v Romuniji 
in Srbiji, sledita Bolgarija in Albanija. Rast pro-
daje beleæimo pri vseh skupinah izdelkov. 

Na Hrvaπkem, ki je z veË kot tretjinskim deleæem 
prodaje najveËje posamiËno træiπËe v regiji in je 
tudi med  Krkinimi kljuËnimi træiπËi, smo na rav-
ni skupine dosegli prodajo v viπini 9,6 milijarde 
SIT. Za dvema domaËima, hrvaπkima proizvajal-
cema tako πe naprej ohranjamo vodilno mesto 
med tujimi proizvajalci zdravil. V proizvodnem 
obratu v Jastrebarskem smo proizvodnjo razπirili 
z Zylltom® za druga træiπËa in Laavenom®.

Træna pozicija skupine Krka na Hrvaπkem

Smo na 3. mestu med vsemi proizvajalci zdravil (takoj za lokalnima).

Od Evropske unije smo pridobili certifikat o dobri proizvodni praksi za naπ proizvodni obrat.

V Jastrebarskem smo zaËeli proizvajati zdravila za druga træiπËa.

Træna pozicija skupine Krka v Sloveniji

Smo na 1. mestu med vsemi proizvajalci zdravil.

Imamo vodilne træne deleæe po posameznih terapevtskih skupinah (30 % za sartane, 35 % za zaviralce ACE, 46 % za statine, 
48 % za zaviralce protonske Ërpalke, 40 % za oralne antiseptike).

©tiri Krkina zdravila so med prvimi πestimi najbolje prodajanimi zdravili na træiπËu.

Smo prvi med generiki, ki dajemo na træiπËe zdravila z novimi uËinkovinami in v novih farmacevtskih oblikah. 

Krkina zdravila so za bolnike cenovno dostopna. 

Prodaja skupine je s 4-odstotno rastjo glede na 
leto prej dosegla 25,1 milijarde SIT, od tega 18,1 
milijarde SIT v druæbi Krka in 6,7 milijarde SIT 

v druæbi Terme Krka. K prodaji najveË prispevajo 
zdravila na recept. 

Slovenija

Jugovzhodna Evropa

V Romuniji, ki je z vidika doseæene prodaje drugo 
najveËje træiπËe v regiji, smo prodali za 7,1 milijar-
de SIT izdelkov. Ker je Krkina rast prodaje bistve-
no viπja od rasti prodaje na træiπËu samem, se je naπ 
træni deleæ poveËal za 18 % in dosegel 2,6 %. Rast 
prodaje smo dosegli z novejπimi izdelki, predvsem 
z Vasilipom®, Tenoxom®, Ultopom® in z uspeπnim 
lansiranjem Rawela® SR. PoveËali smo tudi proda-

jo izdelkov, ki æe imajo vodilne deleæe na træiπËu 
—  Enap®, Bilobil® in Ciprinol®.

Visoka rast prodaje v Srbiji in Bolgariji je posle-
dica uspeπnega uvajanja novih zdravil na recept 
na træiπËe. Gibanje prodaje na preostalih træiπËih 
v regiji je pogojevala tamkajπnja ekonomska si-
tuacija.



Letno poroËilo 2006 | Poslovno poroËilo

46      

Skupina je na træiπËih regije Vzhodna Evropa z 
32-odstotno rastjo glede na leto prej dosegla pro-
dajo v viπini 43,3 milijarde SIT. NajveË, 75 %, je k 
temu prispevala prodaja zdravil na recept, 23 % 
prodaja izdelkov za samozdravljenje in kozme-
tiËnih izdelkov ter slabe 3 % prodaja veterinar-
skih izdelkov.

Na najpomembnejπem træiπËu regije, v Ruski fe-
deraciji, je skupina s 37-odstotno rastjo dosegla 
prodajo v viπini 31,4 milijarde SIT. NajveË, skoraj 
79 %, je k temu prispevala prodaja zdravil na re-
cept. Prodajno vodilno zdravilo  ostaja Enap®, naj-
veËjo rast sta dosegli zdravili iz skupine statinov 

Træna pozicija skupine Krka v Ruski federaciji

Smo na 2. mestu med tujimi generiËnimi proizvajalci.

Smo na 10. mestu med vsemi proizvajalci farmacevtskih izdelkov.

Krka spada med najhitreje rastoËe generiËne proizvajalce.

Krkini kljuËni izdelki so vodilni v posameznih indikacijskih skupinah.

Atoris® in Vasilip®. Uspeπen je bil zaËetek prodaje 
Asentre®, s katero smo vstopili na novo indikacij-
sko podroËje zdravljenja bolezni osrednjega æiv-
Ëevja. Od novega zdravila Zyllt® za zdravljenje bo-
lezni srca in æilja, ki smo ga na rusko træiπËe dali 
novembra 2006, priËakujemo uspeπno prodajo v 
prihodnjih letih. Med izdelki programa Izdelki za 
samozdravljenje in kozmetika  sta  prodajno vodil-
ni krovni blagovni znamki Pikovit® in Duovit®, ki 
smo ju obogatili z novimi izdelki, poleg njiju pa πe 
blagovne znamke Septolete®, Bilobil®, Panzynorm®

in kozmetiËna linija Vitaskin®. Odvisna proizvod-
na druæba Krka-Rus s pridobljenim statusom do-
maËega proizvajalca posluje uspeπno.

Ukrajina predstavlja drugo najveËje træiπËe v regiji. 
V prvem polletju je bil zaradi nestabilne politiËne 
situacije opazen zmanjπan obseg naroËil, ker so 
kupci zmanjπevali svoje zaloge. V drugi polovici 
leta so se razmere izboljπale in prodaja je za 25 % 
presegla prodajo iz leta 2005. Najbolje prodajani iz-
delki so bili Enap®, Herbion®, Macropen®,  Duovit®, 
Naklofen, Fromilid® in Vasilip®. 

Z 21-odstotno rastjo glede na leto prej je bila uspeπ-
na tudi rast prodaje v dræavah Srednje Azije. 

V prodajno najbolj perspektivnih dræavah, tj. v Ka-
zahstanu, Uzbekistanu, Gruziji in Azerbajdæanu, 
krepimo  træno-prodajne dejavnosti.

Træna pozicija skupine Krka na Poljskem

Stopnja rasti prodaje se je v primerjavi s preteklim letom poveËala za 21 %. 

Træni deleæ se je poveËal za 13 %.

Smo na 3. mestu med generiËnimi proizvajalci.

Smo na 9. mestu med vsemi proizvajalci zdravil.

Vzhodna Evropa

Srednja Evropa

Na træiπËih regije Srednja Evropa je skupina z 
22-odstotno rastjo glede na leto prej dosegla pro-
dajo v viπini 40,9 milijarde SIT. Prodaja zdravil 
na recept, ki predstavljajo 90 % celotne prodaje v 
regiji, je narasla za 25 %. 

Na Poljskem, ki s 57-odstotnim deleæem pred-
stavlja najveËje træiπËe v regiji in je Krkino 

kljuËno træiπËe, smo dosegli prodajo v viπini
22,8 milijarde SIT in træni deleæ poveËali na 2,6 %.
Med najpomembnejπimi zdravili na recept sta 
Lanzul® in Atoris®. Zelo uspeπno smo na træiπËe 
uvedli zdravili Tanyz® in Loristo®, ki je z veË kot 8-
-odstotnim trænim deleæem postala tretji naj bolje 
prodajani izdelek. Prodaja izdelkov za samozdrav-
ljenje je kljub dobri prodaji izdelkov blagov ne 
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Træna pozicija skupine Krka na zahodnoevropskih træiπËih

Smo vodilni dobavitelj generiËnega lansoprazola, karvedilola in norfloksacina.

Smo med vodilnimi dobavitelji generiËnega amlodipina, enalaprila, simvastatina in mirtazapina.

Tudi v skandinavskih dræavah uspeπno prodajamo zdravila na recept pod lastno blagovno znamko.

V Estorilu na Portugalskem smo odprli odvisno druæbo Krka Farmacêutica. 

Naπa najpomembnejπa træiπËa so NemËija, Velika Britanija, skandinavske dræave in Nizozemska.

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa

znamke Pikovit® padla za 14 %, kar je bila po-
sledica 49-odstotnega padca prodaje Bilobila®. 
Rast prodaje veterinarskih izdelkov je dosegla
18-odstotno stopnjo, najveË pa je k temu prispe-
vala prodaja Florona® (indeks 152).

Na »eπkem, ki je naπe drugo najveËje træiπËe v re-
giji, smo dosegli 2,4-odstotni træni deleæ in zabe-
leæili 7-odstotno rast prodaje. Prodajno najuspeπ-
nejπi izdelek je bil Atoris®. Na Madæarskem smo 
s 64-odstotno stopnjo rasti glede na leto prej po-
novno dosegli najviπjo rast prodaje v regiji, pro-

dali pa smo za 4,8 milijarde SIT izdelkov. Træni 
deleæ smo skoraj podvojili in je dosegel 0,8 %. 
Uspeπni smo bili tudi v prodaji veterinarskih 
izdelkov, saj smo dosegli 41-odstotno rast pro-
daje. Na Slovaπko smo prodali za 2,4 milijarde
SIT izdelkov ali 19 % veË kot leto prej. Naj-
bolje prodajano zdravilo je bil Atoris®, sledijo 
mu Fromilid®, Enap® in Lexaurin®. Træiti smo 
zaËeli Rawel® SR. Litva je bila s 30-odstotno 
rastjo prodaje, ki je bila druga najviπja v regi-
ji nasploh, naπe najbolj dinamiËno træiπËe med 
baltskimi dræavami. 

Na teh træiπËih smo dosegli prodajo v viπini
24,2 milijarde SIT, kar pomeni 22-odstotno po-
veËanje prodaje glede na leto prej. Zahodna Ev-
ropa spada med Krkina kljuËna træiπËa, prodaja 
generiËnih zdravil na recept na tem træiπËu pa 
predstavlja glavnino prodaje v regiji. NajveË ge-
neriËnih zdravil prodamo prek partnerjev, ki so 
s svojimi prodajnimi mreæami prisotni v vseh za-
hodnoevropskih dræavah.

Glede na leto prej smo najveËjo rast prodaje zabe-
leæili v juænih dræavah Evropske unije ter v Afriki 
in na Arabskem polotoku. V letu 2007 naËrtujemo 

najveËje poveËanje prodaje na Arabskem polotoku, 
na Daljnem vzhodu in predvsem na juænoevrop-
skih træiπËih, kjer æe deluje odvisna druæba Krka 
Farmacêutica s sedeæem v Estorilu na Portugals-
kem, prek katere bomo na portugalskem træiπËu 
pod lastno blagovno znamko prodajali Krkina ge-
neriËna zdravila. Na træiπËih zahodne Evrope do-
segamo velike koliËinske træne deleæe za posamez-
ne generiËne izdelke. Pomemben deleæ dosegamo 
s prodajo generiËnega amlodipina, enalaprila,
simvastatina in mirtazapina. Kot novosti pa smo 
træiπËu ponudili generiËni glimepirid, doksazosin, 
indapamid in risperidon.
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Skupine izdelkov in storitev

Krkina najpomembnejπa dejavnost je proiz-
vodnja in træenje zdravil na recept, ki pred-
stavljajo najveËji deleæ v prodaji. Sledijo jim 
izdelki za samozdravljenje, med katerimi so 
zdravila brez recepta in prehranska dopolnila 
ter kozmetiËni izdelki. Ponudbo kozmetiËnih 
izdelkov smo v letih 2004 in 2005 prestruk-
turirali ter opustili dekorativno kozmetiko in 
veËino parfumske kozmetike. V letu 2006 je 
æe vidna prva rast prodaje, ki temelji na novi 
usmeritvi. Proizvajamo in træimo tudi veteri-
narske izdelke, ukvarjamo pa se tudi s ponudbo 
zdraviliπkoturistiËnih storitev.

 Skupina Krka Druæba Krka

 v milijonih SIT
2006 2005 Indeks

2006/2005 2006 2005 Indeks 
2006/2005

Izdelki za humano uporabo 147.734 121.884 121 134.971 111.762 121

− zdravila na recept 128.434 105.743 121 115.668 95.974 121

− izdelki za samozdravljenje 17.006 14.108 121 17.083 13.826 123

− kozmetiËni izdelki 2.295 2.033 113 2.220 1.962 113

Veterinarski izdelki 5.472 4.796 114 5.323 4.603 116

ZdraviliπkoturistiËne storitve 6.702 5.848 115 − − −

Ostalo 160 230 69 160 205 78

Skupaj 160.069 132.758 121 140.454 116.570 120

Prodaja skupine Krka in druæbe Krka po skupinah izdelkov in storitev

Krka proizvaja πtevilne izdelke iz veËine kljuË-
nih terapevtskih skupin. Na vodilnem mestu 
po prodaji ostajajo izdelki za zdravljenje bo-
lezni srca in æilja. V primerjavi z letom 2005 se 
je poveËal deleæ izdelkov za zdravljenje bolezni 
prebavil in presnove (za veË kot 2 odstotni toË-
ki) ter zmanjπal deleæ izdelkov za zdravljenje 
okuæb (za nekaj manj kot 2 odstotni toËki). 

V primerjavi s prodajo pred petimi leti se je naj-
bolj poveËal deleæ izdelkov za zdravljenje bo-
lezni srca in æilja (za veË kot 5 odstotnih toËk) 
in izdelkov za zdravljenje bolezni osrednjega 
æivËevja (za skoraj 4 odstotne toËke), zmanjπal 
pa se je deleæ izdelkov za zdravljenje okuæb (za 
veË kot 4 odstotne toËke).
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Novi izdelki v letu 2006

V prodaji je pomemben deleæ novih izdelkov, ki 
ostaja na visoki ravni, doseæeni v zadnjih dveh 
letih.  Izdelki, ki smo jih zaËeli prodajati in træiti 
v zadnjih petih letih, bistveno prispevajo k rasti 
in uspeπnosti prodaje. Tudi lani smo zaËeli pro-
dajati in træiti vrsto novih izdelkov, ponudbo ob-
stojeËih pa razπirili z novimi jakostmi, pakiranji 
in oblikami.

Zdravila na recept

Za zdravljenje bolezni srca in æilja Ampril® HL in Ampril® HD (ramipril in hidroklorotiazid), 
ki ju træimo tudi pod imenom Amprilan® H
Valsacor ® (valsartan)
Laaven® (lizinopril) in Laaven® HL 20 (lizinopril in hidroklorotiazid)

Za zdravljenje bolezni osrednjega  æivËevja Torendo® in Torendo® Q-Tab® (risperidon)
Alventa ® (venlafaksin) 
Zolsana® (zolpidem)

Za zdravljenje bolezni seËil Tanyz ® (tamsulozin)
Finpros® (finasterid)

Za zdravljenje bolezni prebavil in presnove Meglimid® (glimepirid), ki ga træimo tudi pod imenom Eglymad®

Izdelki za samozdravljenje

Za ustno votlino NeoSeptolete® s tremi novimi okusi 

KozmetiËni izdelki

Za nego koæe linija Vitaskin® Biobalance 

Za nego las in lasiπËa linija Fitoval® proti prhljaju

Novi izdelki
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Zdravila na recept

Skupina Krka je prodala za 128,4 milijarde SIT 
zdravil na recept, kar je 21 % veË kot leto prej. 
Skoraj 85 % teh izdelkov je bilo prodanih pod 
lastnimi blagovnimi znamkami, ostali pa prek 
naπih partnerjev v zahodni Evropi.

Med 10 najveËjimi træiπËi se je prodaja najbolj 
poveËala na Madæarskem, v Veliki Britaniji, Ro-
muniji, Ruski federaciji, Ukrajini in na Poljskem, 
med ostalimi træiπËi pa v Srbiji, Azerbajdæanu, 
Armeniji, Uzbekistanu, Afriki, Arabskem poloto-
ku, Litvi, Bolgariji in Latviji.

Zdravila za zdravljenje bolezni srca in æilja

Statini. Na træiπËih srednje, vzhodne in jugo-
vzhodne Evrope Krka ohranja poloæaj vodilne 
proizvajalke statinov − osnovne skupine zdravil 
za zmanjπanje vsebnosti maπËob in holestero-
la v krvi. Naπa statina Vasilip® (simvastatin) in
Atoris® (atorvastatin) sta najbolje prodajana ge-
neriËna statina na navedenih træiπËih. V zdravlje-
nje dislipidemij smo se vkljuËili æe pred 10 leti, 
ko smo v Sloveniji predstavili svoj prvi statin 
Holetar® (lovastatin). Danes na πtevilnih træiπ-
Ëih s svojimi dejavnostmi bistveno prispevamo k 
ustreznejπemu zdravljenju dislipidemij ter hkra-
ti s tem tudi k vzpostavitvi træiπËa in uveljavitvi 
naπih zdravil. Visoki træni deleæi nas uvrπËajo 
med vodilne proizvajalce statinov v Sloveniji in 
v Ruski federaciji, na Poljskem in v Litvi, vodilni 
generiËni proizvajalec pa smo πe na Hrvaπkem 
in v Latviji. V letu 2006 smo nadaljevali z uva-
janjem nove, 40-miligramske jakosti Atorisa® 
(atorvastatina) na træiπËih srednje Evrope.

Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE). 
Krka ima najbogatejπo paleto zdravil za zdrav-
ljenje zviπanega krvnega tlaka. Velika izbira 
zdravniku omogoËa, da za vsakega bolnika iz-
bere najprimernejπe zdravilo. Prodajno najuspeπ-
nejπe zdravilo ostaja Enap® (enalapril) s fiksnimi 
kombinacijami enalaprila in hidroklorotiazida
Enap®-H, Enap®-HL in Enap®-HL 20. Enap® ostaja 
vodilni enalapril v Sloveniji, v Ruski federaciji, na 
Hrvaπkem, na »eπkem in na veË drugih træiπËih, 
Krka pa ena vodilnih proizvajalk generiËnega ena-
laprila na træiπËih zahodne Evrope. Ampril® (ra-
mipril), ki ga træimo tudi pod imenom Amprilan®,
je Krkin novejπi zaviralec ACE in ima v Sloveniji 
in na »eπkem pribliæno 20-odstotni træni deleæ 
med ramiprili. V letu 2006 smo ga ponudili πe na 
veË drugih træiπËih srednje in jugovzhodne Evro-
pe, na prva træiπËa smo lansirali tudi fiksni kom-
binaciji ramiprila in hidroklorotiazida Ampril®

HL in Ampril® HD/Amprilan® H. Prenessa® (pe-
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rindopril), izdelek naπe druæbe na Poljskem, je 
Krkin najnovejπi zaviralec ACE, ki smo ga tik pred 
iztekom leta 2005 zaËeli træiti na Madæarskem in 
v Sloveniji, v letu 2006 pa na Poljskem, »eπkem, 
v Litvi in na Slovaπkem. Na Hrvaπkem smo pale-
to zaviralcev ACE dopolnili z novima izdelkoma 
Laavenom® (lizinopril) in Laavenom®-HL 20 (li-
zinopril in hidroklorotiazid), ki ju proizvajamo 
v naπi tovarni v Jastrebarskem. 

Sartani. Krka se na træiπËih srednje, vzhodne in 
jugovzhodne Evrope uvrπËa med vodilne proizva-
jalke najpomembnejπe skupine zdravil za zdrav-
ljenje zviπanega krvnega tlaka, ki jo sestavljajo 
prej omenjeni zaviralci ACE in sartani. Slednji 
spadajo med novejπa in vse pogosteje uporabljana 
zdravila za zdravljenje zviπanega krvnega tlaka. V 
letu 2006 smo pripravili mednarodni simpozij ob
5. obletnici Loriste® (losartan), ki je s 30-odstotnim 
trænim deleæem v Sloveniji in skoraj 50-odstotnim 
trænim deleæem v Litvi vodilni sartan na teh dveh 
træiπËih, z okrog 30-odstotnim trænim deleæem pa 
med vodilnimi sartani tudi na Poljskem, »eπkem 
in v Bolgariji. V prihodnje naËrtujemo prodor Lo-
riste® tudi na druga træiπËa, hkrati pa πirπo uvelja-
vitev naπega novega sartana z imenom Valsacor® 
(valsartan), ki ga æe træimo v Sloveniji. 

Druga zdravila. Na naπih tradicionalnih træiπ-
Ëih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope sta 
uspeπna tudi kalcijev antagonist Tenox® (amlo-
dipin) in blokator beta Coryol® (karvedilol). Oba 
sta uspeπna tudi v zahodni Evropi, kjer je Krkin 
amlodipin æe nekaj let med vodilnimi generiËni-
mi amlodipini, Krkin karvedilol pa vodilni gene-
riËni karvedilol. 

Od leta 2005 imamo v svoji paleti tudi Ëisti diure-
tik Rawel® SR (indapamid), in to v sodobni obliki 
tablet s podaljπanim sproπËanjem. Z njim smo 
zaenkrat prisotni na manjπem πtevilu træiπË, kjer 
dosegamo od 20- do 40-odstotne træne deleæe. ©i-
rimo se tudi na veË novih træiπË.

Zaviralci agregacije trombocitov. Zdravilo za 
prepreËevanje zlepljanja trombocitov in nastaja-
nje krvnih strdkov Zyllt® (klopidogrel), ki ga pro-
izvaja predvsem naπa druæba na Hrvaπkem, je na 
tem træiπËu doseglo 20-odstotni træni deleæ zno-
traj celotne skupine zaviralcev agregacije trom-

bocitov. Od leta 2006 je na voljo na razliËnih træiπ-
Ëih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.  

Zdravila za zdravljenje prebavil in presnove

Zaviralci protonske Ërpalke. Najpomembnejπa 
zdravila za zdravljenje zgornjega dela prebavnega 
trakta so zaviralci protonske Ërpalke. V Krki izde-
lujemo dve zdravili iz te skupine, to sta Lanzul® 
(lansoprazol) in Ultop® (omeprazol), s katerima se 
je doslej zdravilo æe veË kot 10 milijonov bolnikov. 
Z Lanzulom®, za katerega je znaËilen hiter uËinek 
na æelodËno sekrecijo, æe dosegamo znatne træne 
deleæe. V letu 2006 smo ga zaËeli træiti na novih 
træiπËih v srednji Evropi. V letu 2006 smo postali 
tudi vodilni proizvajalec generiËnega lansoprazo-
la za zahodnoevropska træiπËa. Ultop®, ki ga Krka 
izdeluje æe skoraj 20 let, ima πe vedno pomembno 
mesto med zaviralci protonske Ërpalke. Od spo-
mladi leta 2006 je v Sloveniji na voljo tudi v pa-
renteralni obliki.

Peroralni antidiabetiki. S prvim izdelkom smo 
aktivno vstopili na novo indikacijsko podroËje, 
to je zdravljenje sladkorne bolezni. V svojo paleto 
smo uvrstili Meglimid® (glimepirid), ki ga træimo 
tudi pod imenom Eglymad®, iz skupine sulfonil-
seËnin, ki so namenjene peroralnemu zdravlje-
nju sladkorne bolezni. Zdravilo je na voljo v Litvi 
in na »eπkem, Krkine tablete glimepirida pa tudi 
v zahodni Evropi.

Zdravila za sistemsko zdravljenje okuæb

Klaritromicin je vodilni makrolidni antibiotik 
v Evropi, ki ga ima Krka v svoji paleti æe od leta 
1997. Fromilid® (klaritromicin) je danes na veËi-
ni naπih træiπË v srednji, vzhodni in jugovzhodni 
Evropi vodilni generiËni klaritromicin, s katerim 
dosegamo visoke træne deleæe. Na veËini træiπË 
imamo poleg klasiËne oblike tudi Fromilid® uno, 
ki je prvi generiËni klaritromicin v obliki tablet 
s podaljπanim sproπËanjem. Poleg makrolidnih 
antibiotikov imamo v svoji paleti dva predstavnika 
druge skupine sodobnih protimikrobnih zdravil 
— fluorokinolonov. Æe 15 let træimo Ciprinol® (ci-
profloksacin), ki je na πtevilnih træiπËih vodilni 
ciprofloksacin, πe dlje pa Nolicin® (norfloksacin). 
Oba sta v letu 2006 πe dosegla rast prodaje.
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Zdravila za zdravljenje bolezni osrednjega 
æivËevja

V letu 2006 smo paleti zdravil za zdravljenje 
bolezni osrednjega æivËevja dodali kar tri nova 
zdravila: Torendo®, Alvento® in Zolsano®. 

Antipsihotiki. Torendo® (risperidon) je atipiËni 
antipsihotik za zdravljenje shizofrenije in bipo-
larne motnje ter vedenjskih motenj pri bolnikih z 
demenco. Risperidon je drugi najbolje prodajani 
antipsihotik v svetu, takoj za olanzapinom; oba 
sta med 10 najbolje prodajanimi zdravili nasploh. 
Tako ima Krka v svoji paleti obe najuspeπnejπi 
zdravili, poleg novega Torenda® æe dobri dve leti 
tudi Zalasto® (olanzapin). S Torendom® pa tudi 
drugaËe vstopamo v sodobno zdravljenje. Kot prvi 
generik v Evropi smo namreË zaËeli træiti risperi-
don z imenom Torendo® Q-Tab® v obliki orodisper-
zibilnih tablet. Torendo® in Torendo® Q-Tab® sta 
po πestih mesecih prodaje v Sloveniji dosegla æe 
veË kot 20-odstotni træni deleæ med risperidoni. 
Uspeπ na je tudi Zalasta®, izdelek naπe druæbe na 
Poljs kem, kjer ima nekaj manj kot 30-odstotni træ-
ni deleæ med olanzapini. 

Antidepresivi. Krkino paleto antidepresivov smo 
v letu 2006 dopolnili z zdravilom Alventa® (ven-
lafaksin). Venlafaksin je sodoben, v svetu vodilni 
antidepresiv z dvojnim delovanjem, ki je namenjen 
zdravljenju depresije in anksioznih motenj. Sledi 
mu sertralin, ki ga pod imenom Asentra® æe ne-
kaj let uspeπno prodajamo. Asentra® (sertralin) je 
v letu 2006 skupno vodilni generiËni sertralin na 
træiπËih srednje, jugovzhodne in vzhodne Evrope, v 

Sloveniji, Litvi in na Poljskem pa dosega okrog 50-
-odstotni træni deleæ. Tudi Mirzaten® (mirtazapin) 
je vodilni generiËni mirtazapin na teh træiπËih.   

Druga zdravila. Z Yasnalom® (donepezil) smo 
prisotni na podroËju zdravil za zdravljenje Alzhei-
merjeve bolezni. Danes je Yasnal® najbolje proda-
jani generiËni donepezil na naπih tradicionalnih 
træiπËih in med vodilnimi zdravili za to bolezen 
v svetovnem merilu. V Sloveniji in na Slovaπkem 
ima Yasnal® veË kot 80-odstotni træni deleæ med do-
nepezili, v Litvi 60-odstotnega in na Poljskem veË 
kot 30-odstotnega. Od leta 2006 træimo Yasnal®

tudi na »eπkem. V letu 2006 smo dali na træiπËe 
zdravilo za zdravljenje nespeËnosti Zolsana® 
(zolpidem), ki je zaenkrat na voljo  v Sloveniji, na 
»eπkem in na Poljskem. 

Zdravila za zdravljenje bolezni seËil

Kamirenu® (doksazosin) in Kamirenu® XL (do-
ksazosin s podaljπanim sproπËanjem) smo pri-
druæili Tanyz® in Finpros® in tako zaokroæili 
popolno paleto sodobnih zdravil za zdravljenje 
benigne hipertrofije prostate.  

Tanyz® (tamsulozin) je novo, sodobno zdravilo, ki 
zmanjπuje simptome benigne hiperplazije prostate. 
Tamsulozin je najbolje prodajano zdravilo za zdrav-
ljenje te bolezni v svetu. V letu 2006 je bil Tanyz® æe 
na voljo v Sloveniji, na veËini træiπË srednje Evrope 
in v Romuniji. Tik pred koncem leta smo v Sloveniji 
kot prvi generik zaËeli træiti  Finpros® (finasterid), 
ki zmanjπuje poveËano prostato.  

Izdelki za samozdravljenje 

Skupina Krka je v letu 2006 prodala za 17 mili-
jard SIT izdelkov za samozdravljenje, kar je 21 %
veË kot leto prej. Med 10 najveËjimi træiπËi se je 
prodaja izdelkov najbolj poveËala v Romuniji, 
Uzbekistanu, Ruski federaciji in Ukrajini, med 
preostalimi træiπËi pa v Azerbajdæanu, Latviji, Afri-
ki, na Madæarskem in v Albaniji. Med najveË jimi 
træiπËi je opazno padanje prodaje na Poljskem, 
kjer smo æe v letu 2006 naËrtovali preobrat, ki ga 
zaradi zakasnitve pri uvajanju novih izdelkov pri-
Ëakujemo πele v prihodnjem letu.

V letu 2006 so bile træno-prodajne aktivnosti 
usmerjene v kljuËne blagovne znamke Septolete®, 
Bilobil®, Duovit®, Pikovit® in Herbion®. 

Bilobil® (izvleËek dvokrpega ginka) je bil v letu 
2006 izbran za najboljπi izdelek v kategoriji iz-
delkov za izboljπanje spomina in koncentracije. 
Po prodaji je vodilni v svoji kategoriji v Romuniji, 
Sloveniji in na Poljskem, takoj za vodilnim pa v 
Ruski federaciji. Skupna prodaja Bilobila® raste 
in je bila πe zlasti izrazita v letu 2006, saj smo do-
segli 34-odstotno rast v primerjavi z letom prej. 
Izdelek z novo jakostjo Bilobil® forte smo πirili 
na nova træiπËa. Med izdelki blagovne znamke 
Herbion®, ki zdruæuje zdravila rastlinskega iz-
vora, sta prodajno najuspeπnejπa sirupa proti 
kaπlju, katerih poraba raste na πtevilnih træiπËih 
vzhodne in jugovzhodne Evrope.
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Duovit® zdruæuje vitaminsko-mineralne izdelke, 
ki so namenjeni zadovoljevanju dnevnih potreb 
po vitaminih in mineralih. KlasiËnemu Duovitu®  
smo v letu 2004 dodali Duovit® za moπke in Duo-
vit® za æenske in ju v letu 2006 zaËeli træiti na no-
vih træiπËih. Træne in prodajne aktivnosti z Duovi-
tom® so bile usmerjene v dræave vzhodne Evrope, 
predvsem v Rusko federacijo in Ukrajino.

Blagovna znamka Pikovit® je krovna blagovna 
znamka skupine vitaminsko-mineralnih izdelkov 
za otroke, ki so na træiπËu æe veË kot 20 let. Linijo 
smo z izdelki dopolnjevali in v letu 2006 v 15 dræa-
vah dali na træiπËe πe Pikovit® plus, na posamez-
nih træiπËih pa πe Pikovit® D in Pikovit® forte. 

Septolete® so blagovna znamka v kategoriji oral-
nih antiseptikov, ki vkljuËuje kliniËno preizku-
πene izdelke za samozdravljenje blagih okuæb 
v ustih in ærelu. Leto 2006 so zaznamovali trije 
novi izdelki: NeoSeptolete® z okusom limone,
NeoSeptolete® z okusom divje Ëeπnje in NeoSep-
tolete® z okusom zelenega jabolka. V zaËetku 
leta smo jih zaËeli træiti v Sloveniji, nato pa πe v 
srednji Evropi. Septolete® plus smo v letu 2006 
zaËeli træiti na Hrvaπkem, na Poljskem so prejele 
nagrado zlati OTIS za najboljπi izdelek v skupini 
zdravil za usta in ærelo po izboru potroπnikov, v 
Ruski federaciji pa uradno priporoËilo zdruæenja 
otorinolaringologov.

KozmetiËni izdelki

Skupina Krka je prodala za 2,3 milijarde SIT koz-
metiËnih izdelkov oziroma 13 % veË kot leto prej. 
Med petimi najveËjimi træiπËi se je prodaja pove-
Ëala v Ruski federaciji, Ukrajini in Srbiji. V Slo-
veniji in na Hrvaπkem smo πe zabeleæili manjπi 
padec prodaje, kar je πe vedno posledica nedavne 
strateπke preusmeritve na donosnejπe izdelke in 
druge prodajne kanale.

Med najbolje prodajanimi izdelki so izdelki za 
nego koæe blagovne znamke Vitaskin®, ki smo 
jim v letu 2006 dodali linijo Vitaskin® Biobalan-
ce za æenske po 30. letu. Visok indeks prodaje 
glede na preteklo leto smo dosegli tudi z izdelki 
blagovne znamke Fitoval® za nego lasiπËa. Pale-
to izdelkov za krepitev las in proti izpadanju las 
smo dopolnili s πamponom in z losjonom proti 
prhljaju. Izrazito sezonski pa so izdelki blagovne 

znamke Sun Mix®, ki jih prodajamo v Sloveniji in 
na træiπËih jugovzhodne Evrope.
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Veterinarski izdelki

Skupina Krka je prodala za 5,5 milijarde SIT veteri-
narskih izdelkov  oziroma 14 % veË kot leto prej.  Pri-
merjava  10 najveËjih træiπË pokaæe, da se je prodaja 
najbolj poveËala na Nizozemskem, in to veË kot pod-
vojila, v Ruski federaciji ter na Madæarskem. Prodaja 
se je sicer poveËala na vseh najveËjih træiπËih razen 
na Hrvaπkem (ukinitev enega od izdelkov).

Najpomembnejπa blagovna znamka Enroxil® 
(enrofloksacin) ohranja vodilno mesto v progra-
mu veterinarskih izdelkov. Poleg njega je v sku-
pini protimikrobnih zdravil dosegel visoko rast 
prodaje Floron® (florfenikol) z indeksom 159. Na 
Poljskem je æe prehitel Enroxil®.

ZdraviliπkoturistiËne storitve

Prodaja zdraviliπkoturistiËnih storitev je v letu 
2006 znaπala 6,7 milijarde SIT, kar je za 15 % veË 
kot v letu 2005.

V okviru skupine Terme Krka je bilo realiziranih 
340.048 noËitev, kar predstavlja 7-odstotno rast 
glede na leto prej. Imeli smo 111.404 noËitve tujih 
gostov, kar pomeni 33 % vseh noËitev. 

PovpreËna skupna zasedenost nastanitvenih 
zmogljivosti je bila 69-odstotna, zdraviliπkih 
zmogljivosti pa 82-odstotna. Posebno pozornost 
namenjamo razvoju in πiritvi programov za spro-
stitev in izboljπanje kakovosti æivljenja, obenem 
pa vlagamo v opremo in programe zdravljenja in 
rehabilitacije. Naπ cilj je ohraniti træni deleæ na 
podroËju zdraviliπkega zdravljenja v okviru jav-
ne zdravstvene sluæbe, ki je lani æe dosegel 34 % 
globalnega realiziranega programa v Republiki 
Sloveniji na tem podroËju.
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Razvoj in raziskave

Osnovne naloge razvojne dejavnosti so razvoj 
tehnologij za proizvodnjo uËinkovin in farma-
cevtskih oblik ter izvajanje vseh potrebnih te-
stiranj in raziskav, ki omogoËajo registracijo 
zdravil na recept, izdelkov za samozdravljenje, 
veterinarskih izdelkov in kozmetiËnih izdelkov. 
Zaradi vloge, ki jo ima pri utrjevanju poloæaja 
Krke kot uspeπnega evropskega farmacevtskega 
podjetja, je razvojna dejavnost eno od kljuËnih 
podroËij druæbe Krka.

Da bi zagotovili konkurenËnost ponudbe izdel-
kov, smo na zaËetku leta 2006 poveËali πtevilo 
novih razvojnih projektov. Trenutno se v okviru 
Razvoja in raziskav ukvarjamo z okoli 100 pro-
jekti, ki so v razliËnih razvojnih fazah. KonËali  
smo vse potrebne raziskovalno-razvojne postop-
ke za 11 novih izdelkov v 28 razliËnih oblikah in 
vloæili dokumentacijo za njihovo registracijo.

Za generiËno industrijo je znaËilno, da je treba 
pri razvoju izdelka upoπtevati regulatorne zahte-
ve in patentno situacijo na posameznih træiπËih. 
Zato je treba izdelek prilagajati posameznim sku-
pinam træiπË. Krkina integracija raziskovalnega 
znanja s podroËja priprave uËinkovine in razisko-
valno-tehnoloπkega znanja o razvoju farmacevtske 
oblike in njenem obnaπanju v organizmu bistveno 
poveËa fleksibilnost pri pripravi izdelka, omogoËa 
njegovo prilagoditev posameznemu træiπËu in s 
tem poveËuje konkurenËnost ponudbe. 

Glavno podroËje delovanja je bil razvoj uËinko-
vin, zlasti razvoj inovativnih procesov sinteze, 
in iskanje lastnosti uËinkovine, ki je ustrezna 
s staliπËa zahtev regulatornih oblasti in s sta-
liπËa intelektualne lastnine. Pri tem so kljuËna 
znanja s podroËja kemijske sinteze, farmacevt-
ske tehnologije in vrednotenja. To so bili kljuËni 

dejavniki uspeπnega pridobivanja registracij in 
uvajanja novih zdravil na posamezna træiπËa, in 
sicer tablet Prenessa® (perindopril) in Co-Prenes-
sa® (perindopril in indapamid) ter tablet Zyllt® 
(klopidogrel).

Za uËinkovito delo na registracijskem podroËju 
je pomembno uporabljati optimalne postopke v 
okviru nacionalnih in evropskih zakonodaj. Pri 
vodenju registracijskih postopkov uporabljamo 
izkuπnje iz preteklih let. Kontinuirano vodimo 
nacionalne postopke in MRP-je (Mutual Recog-
nition Procedure — postopek z medsebojnim pri-
znavanjem). Uspeπno smo konËali 12 MRP-jev. 
Nekatere MRP-je smo vodili iz dræav srednje Ev-
rope in s tem hkrati razπirili seznam referenËnih 
dræav Ëlanic (Reference Member State, RMS). 
V letu 2006 smo zaËeli pridobivati izkuπnje pri 
vodenju novejπih registracijskih postopkov, ki 
bodo bistveno skrajπali postopek pridobivanja 
registracij izdelka na æelenih træiπËih. Posebej 
pomembni so tako imenovani DCP-ji (Decentra-
lised Procedure — decentraliziran postopek), ki 
se v Evropi πele uveljavljajo. Vodenje nacionalnih 
postopkov je posebnega pomena na træiπËih, ki 
niso del Evropske unije, na primer na Hrvaπkem 
in v Ruski federaciji. V slednji pridobivamo dovo-
ljenja za promet kot druæba Krka in tudi kot od-
visno podjetje Krka-Rus.

Razvojno delo se konËa s pridobitvijo registracije, 
ki nam omogoËi, da izdelek uvedemo na træiπËe in 
ga zaËnemo træiti. Na podlagi raziskovalno-raz-
vojnih doseækov smo pridobili prvo registracijo za
11 novih izdelkov v 24 razliËnih jakostih. V istem 
Ëasu smo za razliËne izdelke pridobili 436 regi-
stracij. V imenu Krke, d. d., Novo mesto in Krke 
Sverige AB smo v zahodnoevropskih dræavah pri-
dobili 38 registracij za 11 izdelkov v 31 oblikah.

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

2006 23 36 114 234 97 152 84 210

2005 10 34 84 141 76 111 102 266

2004 16 22 220 355 66 89 63 110

2003 6 11 44 67 59 87 32 45

©tevilo novih registracij skupine Krka po regijah 
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V Krki spoπtujemo intelektualno lastnino drugih in 
varujemo svojo lastno. Rezultate svojega dela na kljuË-
nih podroËjih smo zaπËitili s patentnimi prijavami. 
V letu 2006 smo vloæili patentne prijave za 17 novih 
izu mov, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2005 pa 
smo vloæili 14 mednarodnih patentnih prijav. 

Svoje izdelke træimo pod lastnimi blagovnimi 
znamkami, kar je dodatna podpora dodani vred-
nosti naπih izdelkov. V letu 2006 smo v Sloveniji 
prijavili 31 blagovnih znamk, v tujini pa 7 in vloæi-
li prijave za 29 mednarodnih registracij.

Zdravila na recept

Paleti zdravil za zdravljenje srËno-æilnih bolezni 
smo z registracijo v Sloveniji dodali novo zdravi-
lo Valsacor® z uËinkovino valsartan v obliki film-
sko obloæenih tablet po 40 mg, 80 mg in 160 mg. 
Registracijo izdelka Prenessa® (perindopril) 
v obliki tablet po 2 mg in 4 mg smo pridobili v 
veËini evropskih dræav. Zdravilo Co-Prenessa® 
(perindopril in indapamid) smo registrirali na  
Madæarskem in z njim poveËali ponudbo zdravil 
za zdravljenje srËno-æilnih bolezni. V Sloveniji 
smo registrirali nove jakosti izdelka Lorista®, 
in sicer tablete po 12,5 mg, 25 mg in 100 mg.
S tem utrjujemo blagovno znamko kot eno kljuË-
nih za zdravljenje bolezni srca in æilja. Uspeπno 
smo konËali MRP za tablete s 50 mg losartana in 
tablete z losartanom in hiroklorotiazidom ter 
tako zdravilo uvedli na nekatera træiπËa zahod-
ne Evrope. V Ruski federaciji smo pridobili prvo 
registracijo za izdelek Diab-Norm® (pioglitazon) 

v obliki tablet po 15 mg in 30 mg. Pomembna na-
cionalno pridobljena registracija je registracija 
izdelka Zyllt® (klopidogrel) v Ruski federaciji in 
v Bolgariji.

V Sloveniji smo razπirili tudi naπo paleto zdravil, 
ki delujejo na osrednji æivËni sistem, saj smo pri-
dobili registracijo za zdravilo Zolsana® z uËinko-
vino zolpidem v obliki filmsko obloæenih tablet po 
10 mg in 5 mg. Za træenje zdravil, ki delujejo na 
osrednje æivËevje, je bila pomembna tudi registra-
cija tablet Zalasta® (olanzapin) in tablet  Yasnal® 
(donepezil) na Hrvaπkem. 

Konec leta 2005 registriranemu izdelku Tanyz® 
(tamsulozin) za zdravljenje benigne hiperplazi-
je prostate smo v letu 2006 dodali novo zdravilo  
Finpros® z uËinkovino finasterid v obliki filmsko 
obloæenih tablet po 5 mg.

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

2006 13 26 82 189 61 104 57 175

2005 8 30 60 110 55 84 87 243

2004 8 14 136 271 23 40 48 94

2003 4 9 19 27 43 66 17 26

©tevilo registracij zdravil na recept po posameznih regijah 

Pri razvoju novih tehnologij dajemo posebno po-
zornost razvoju formulacij s tako imenovanimi 
dostavnimi sistemi in razvoju formulacij v obliki 
orodisperzibilnih tablet. V veËini evropskih dræav 
smo uspeπno konËali MRP za zdravilo risperidon 
v obliki filmsko obloæenih tablet in orodisperzibil-
nih tablet. Na  Madæarskem smo pridobili tudi prvo 
registracijo za zdravilo Mirzaten® Q-Tab® v obliki 
orodisperzibilnih tablet po 15 mg, 30 mg in 45 mg.  

Pri vodenju razvojnih dejavnosti smo v prvi polo-
vici leta 2006 πe poglobili zunanje sodelovanje 
s specializiranimi razvojnimi partnerji tako 
glede sinteze in biosinteze uËinkovin kot tudi 
glede farmacevtske tehnologije in vrednotenja 
uËinkovin in izdelkov. Pri ciprofloksacinu v in-
jekcijski obliki smo z novimi inovativnimi  pri-
stopi uspeπno razvili sintezne poti za pripravo 
uËinkovine.

ZaπËita lastnega znanja in podroËje industrijske lastnine
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Izdelki za samozdravljenje

Registracijam za izdelke blagovne znamke Septo-
lete® smo na »eπkem, Slovaπkem, Poljskem, v Litvi  
in v Ukrajini dodali registracije za tri nove izdelke: 

NeoSeptolete® z okusom limone, NeoSeptolete® z 
okusom zelenega jabolka, NeoSeptolete® z oku-
som divje Ëeπnje.

©tevilo registracij izdelkov za samozdravljenje po posameznih regijah 

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

2006 8 8 30 42 35 45 22 31

2005 2 4 24 31 15 19 15 23

2004 6 6 67 67 37 43 10 10

2003 1 1 12 18 14 17 5 5

Veterinarski izdelki

Krkino paleto biocidov smo v Sloveniji, na »eπkem 
in Slovaπkem razπirili z notifikacijo Ecocida® 
za podroËje humane in veterinarske medicine.

Pomembne raziskovalno-razvojne rezultate smo 
dosegli z zdravilom enrofloksacin, ki je name-
njen zdravljenju okuæb pri farmskih æivalih.

©tevilo novih registracij veterinarskih izdelkov

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

2006 2 2 2 3 2 3 4 4

2005 − − − − 6 8 − −

2004 2 2 17 17 6 6 5 6

2003 1 1 13 22 2 4 10 14

KozmetiËni izdelki

Z razvojnimi dejavnostmi smo v letu 2006 
postavili temelje strateπki blagovni znamki
Vitaskin® Pharma. Razvoj je bil usmerjen v iz-
delke proti gubam in pigmentnim madeæem 
Vitaskin® Pharma Age Formula in v izdelke za 
obËutljivo in k rdeËici nagnjeno koæo Vitaskin® 
Pharma Reactive Skin. Da so izdelki uËinko-
viti, so pokazali rezultati preizkuπanj njihove 
uËinkovitosti, rezultati obËutljivostnih testov 

in zadovoljstvo uporabnic, ki so bile vkljuËene 
v uporabniπka preizkuπanja. Vzporedno je pote-
kal razvoj prehranskega dopolnila za Ëvrstost in 
proænost koæe Vitaskin® Pharma Age Formula,
ki smo ga pripravili v obliki kapsul in ki v kom-
binaciji s kozmetiËnimi izdelki predstavlja celo-
stno nego za zrelo koæo. Z naπimi novimi izdel-
ki bomo prodajno prav gotovo bolj  zanimivi in 
konkurenËni. 
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ZdraviliπkoturistiËne storitve

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost 
namenjali nadaljnjemu razvoju in πiritvi pro-
gramov za sprostitev in izboljπanje kakovosti 
æivljenja. ©e naprej bomo vlagali v opremo ter 
v programe zdravljenja in rehabilitacije, saj æe-

limo ohraniti træni deleæ v zdraviliπkem zdrav-
ljenju v okviru javne zdravstvene sluæbe. Ta de-
leæ je v letu 2006 æe dosegel 34 % globalnega 
realiziranega programa v Republiki Sloveniji. 
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Oskrba z izdelki

V Oskrbi z izdelki smo v letu 2006 poveËali in optimizirali naπe zmogljivosti.
Povezujemo funkcije v oskrbovalni verigi.

Nabava

Nadgrajujemo partnerstvo z dobavitelji. Za kljuË-
ne vstopne materiale vzpostavljamo sistem dveh 
do treh dobaviteljev, kar nam zagotavlja varnost, 
zanesljivost in konkurenËnost dobav.

Kljub nenehnemu dvigovanju cen naftnih deri-
vatov nam je uspelo obdræati raven cen glavnih 
surovin in intermediatov na isti ravni kot v pre-
teklem letu oziroma smo jih celo zniæali. V letu 
2006 smo nabavili za 26,8 milijarde SIT surovin, 
opremnega materiala in konËnih izdelkov.

Logistika

Nadaljevali smo z gradnjo novih skladiπËnih 
zmogljivosti. Prenovili smo skladiπËe surovin in 
vpeljali nov sistem za vodenje skladiπËa embala-

æe. SkladiπËe topil smo s cevnim mostom poveza-
li s proizvodnjo uËinkovin.

Proizvodnja

Kakovostna in uËinkovita proizvodnja, s katero 
se hitro odzivamo na spremembe, ostaja πe na-
prej naπa konkurenËna prednost. Priznavajo nam 
jo tudi domaËi in tuji inπpektorji regulatornih 
organov ter naπi poslovni partnerji. Proizvodnja, 
skladiπËenje in kontrola kakovosti potekajo v 
vseh Krkinih obratih v skladu z zahtevami dobre 
proizvodne, skladiπËne, kontrolno-laboratorijske 
in distribucijske prakse, z evropskimi in svetov-
nimi standardi ter drugimi predpisi s podroËja 
tehnoloπko-tehniËne regulative. 

Fermentacijska in kemijska proizvodnja uËin-
kovin je v skladu z naπo strategijo vertikalno 
integriranih izdelkov usmerjena predvsem v iz-
delavo uËinkovin za lastne konËne izdelke. Tako 
koliËinsko kot kakovostno smo sledili potrebam 
proizvodnje konËnih izdelkov.  Za 14 novih far-
macevtskih uËinkovin, ki smo jih potrebovali za 
lansiranja novih izdelkov, smo uspeπno izvedli 
prenose v pilotno oz. proizvodno merilo.

V proizvodnjo konËnih izdelkov smo vpeljali novo 
farmacevtsko obliko, tako imenovane orodisper-
zibilne tablete. 

Ob enako velikem fiziËnem obsegu  proizvodnje 
kot leto prej in naraπËajoËi diferenciaciji paki-
ranja izdelkov smo izboljπali prilagodljivost in 
pospeπili odzivnost proizvodnje ter v celoti zado-
stili naroËilom.  

Zadostne proizvodne zmogljivosti si prizade-
vamo zagotoviti z gradnjo dodatnih zmogljivo-
sti, predvsem pa se trudimo vzpostaviti stalen 
sistem, ki bi nam omogoËil, da bi uËinkoviteje 
izkoristili obstojeËo strojno opremo. V okviru 
vsakoletnih ciljev izboljπav, ki jih odobri uprava, 
si za izboljπevanje na podroËju uËinkovitosti po-
stavimo merljive cilje, ki jih spremljamo in  ana-
liziramo ter po potrebi tudi ukrepamo. 

Sistem stalnega izboljπevanja smo vzpostavili 
tudi pri tehnoloπkih postopkih izdelave obsto-
jeËih izdelkov. Izboljπave uvajamo ob prenosih 
proizvodnje izdelkov na novo ali alternativno 
opremo v proizvodnih obratih v Sloveniji, Ruski 
federaciji, na Poljskem in Hrvaπkem in ob uvedbi 
alternativnega vira surovin ali prilagoditvi ve-
likosti proizvodne serije. Ideje zanje zbiramo v 
okviru mnoæiËne inventivne dejavnosti in na po-
sebnih delavnicah, ki smo jih poimenovali Izzivi 
za izboljπanje tehnoloπkih procesov. 
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Skrbimo za optimalno izkoriπËanje proizvodnih 
zmogljivosti v druæbi Krka in v odvisnih druæbah 
in za razporejanje proizvodnje v skladu z naroËi-
li. Poleg naËrtovanja je naπa naloga koordinacija 
proizvodnih aktivnosti pri uvajanju novih izdel-
kov in pomoË odgovornim sluæbam pri vzdræeva-
nju podatkov. 

Obvladovanje in kontrola oskrbne verige

Kadar prihaja do nekompatibilnosti doloËenih iz-
delkov z izdelki v proizvodnji ali do ozkih grl, orga-
niziramo proizvodnjo pri pogodbenih partnerjih.

V okviru nabave iπËemo nove vire uËinkovin, ki 
morajo biti proizvedene po zahtevanih postop-
kih, in organiziramo prenos proizvodnje v pa-
tentno proste dræave.
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Vlaganja in naloæbe

Skupina Krka je namenila za naloæbe 25,7 mi-
lijarde SIT oziroma 16,1 % Ëistih prihodkov od 
prodaje. 

V skupini izvajamo veË kot trideset projektov, 
namenjenih v glavnem proizvodnji konËnih iz-
delkov in proizvodnji surovin ter posodobitvi 
infrastrukture, ki bo kakovostno podpirala po-
slovne funkcije celotne skupine. VeËina teh pro-
jektov poteka v Sloveniji in na Hrvaπkem, v Ruski 
federaciji in na Poljskem. 

Sinteza 4 

Septembra je stekla poskusna proizvodnja v no-
vem obratu za proizvodnjo zdravilnih uËinkovin 
Sinteza 4. Gre za najveËji investicijski projekt v 
letu 2006, tako po tehnoloπki zahtevnosti kot 
finanËno. V tem obratu bo potekala proizvodnja 
zdravilnih uËinkovin za naπe lastne konËne iz-
delke. Poleg statinov, ki so glavna uËinkovina 
zdravil za zniæevanje holesterola, bo v Sintezi 4 
potekala tudi proizvodnja drugih uËinkovin za 
zdravljenje bolezni srca in æilja ter uËinkovin 
za zdravila z drugih indikacijskih podroËij. 

Pelete IV 

Z dograditvijo obrata Pelete IV bomo podvojili 
zmogljivosti za proizvodnjo pelet. Dve novi liniji 
bomo postavili v novozgrajenem prizidku obrata 
Specifika, kjer hkrati poveËujemo tudi  potrebne 
prostorske zmogljivosti za proizvodno in razis-
kovalno-razvojno dejavnost. 

Novi ampulni obrat

V novem ampulnem obratu bo poleg priprave raz-
topin potekalo tudi polnjenje ampul in avtokla-
viranje, v obnovljenem starem obratu pa optiËni 
pregled in pakiranje. Obrata sta med seboj po-
vezana. Poskusna proizvodnja je naËrtovana za 
konec leta 2007. 

Obrat za proizvodnjo kapsul in pakiranje 

Poteka prva faza prenove obrata za proizvodnjo 
kapsul in pakiranje, s katero bomo poveËali pro-
izvodne zmogljivosti obrata. Izvedbena dela so v 
glavnem konËana. Vgrajeni sta bili dve zelo zmo-
gljivi liniji za pakiranje, ki æe redno obratujeta.

Notol III 

V tretji fazi projekta Notol bomo poveËali pakir-
nico, in to tako, da bo moæna vgradnja novih li-
nij. PoveËali bomo tudi zmogljivosti tehtalnice, 
granulacije in tabletirk in tako poveËano zmog-
ljivost pakirnice uskladili z zmogljivostmi pri 
proizvodnji polizdelkov. 
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Terme Krka

V druæbi Terme Krka je bil s celovito prenovo ho-
tela Krka v Termah ©marjeπke Toplice zaokroæen 
investicijski cikel gradnje in obnove nastanitve-
nih in sprostitvenih zmogljivosti na tej lokaci-
ji. Investicija je bila sofinancirana s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v viπini 
503,9 milijona SIT. Druæba Golf Grad OtoËec 
je konËala  prvo fazo gradnje igriπËa za golf na 
Strugi pri OtoËcu.

Proizvodno-distribucijske druæbe na Poljskem, 
Hrvaπkem in v Ruski federaciji  

Na Poljskem smo s πe eno pakirno linijo, poveËa-
njem zmogljivosti kotlovnice ter dodatno inπta-
lacijo za suπenje zraka v proizvodnji poveËali 
proizvodne zmogljivosti obrata. Dogradili smo 
tudi administrativni objekt. V Ruski federaci-
ji smo proizvodne zmogljivosti poveËali z novo 
tabletirko. V letu 2007 bomo kupili πe novo pa-
kirno linijo, kotel za oblaganje in kapsulirko.
V odvisni druæbi Krka-Farma Zagreb je poteka-
la nadgradnja centralnega nadzornega sistema 
energetike.
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Integrirani sistem vodenja in kakovost

Krka kot generiËni proizvajalec izdeluje zdravi-
la, ki so po kakovosti, uËinkovitosti in varnosti 
enakovredna izdelkom vodilnih farmacevtskih 

podjetij. Kakovost v najπirπem smislu ustvarja-
mo, ohranjamo in smo zanjo odgovorni vsi za-
posleni. 

Sistem vodenja

Opisan je v Krkinem Poslovniku kakovosti, ki 
zaradi istih naËel obravnava razliËne vidike po-
slovanja (kakovost DPP − GMP, ISO 9001; okolje 
− ISO 14001, varnost in zdravje pri delu − OHSAS 
18001, varnost æivil − HACCP in varovanje infor-
macij − ISO 27001).

Nenehne izboljπave, ki nam jih na eni strani na-
rekujejo standardi ter pristop PDCA (planiraj, iz-
vedi, preveri in ukrepaj), na drugi pa naπa zave-
zanost tem standardom, so gonilna sila napredka 
in stalnega izboljπevanja na vseh podroËjih delo-
vanja Krke. 

PoveËali smo prizadevanja na podroËju vred-
notenja kljuËnih procesov, zato da bi izboljπali 
uËinkovitost in uspeπnost. Uporabo analiz tvega-
nja, statistiËnih kazalnikov delovanja ter sistem 

upravljanja ciljev izboljπav procesov smo razπiri-
li na vsa kljuËna podroËja, da bi jih izboljπevali in 
tako sledili strateπkim ciljem Krke.

Obvladovanje delovanja sistema vodenja

Preverjanje sistema vodenja je potekalo z notra-
njimi presojami, presojami dobaviteljev in z zu-
nanjimi presojami poslovnih partnerjev. Ustrez-
nost sistema vodenja preverjajo in potrjujejo 
tudi redne inπpekcije domaËih in tujih dræavnih 

regulatornih organov. Uspeπno smo izvedli vse 
inπpekcije regulatornih organov in presoje kup-
cev, s Ëimer  smo dosegli osnovni cilj − utrjevanje 
in poveËevanje ugleda ter zaupanja zainteresira-
ne javnosti.
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Agencija Republike Slovenije za zdravila in medi-
cinske pripomoËke je izvajala redne inπpekcijske 
preglede sistema vodenja kakovosti, skladiπË, 
proizvodnih obratov in laboratorijev za kontrolo 
kakovosti in potrdila ustreznost naπega poslo-
vanja z GMP-zahtevami, veljavnimi v EU, kar je 
osnova za obnovo GMP-certifikata in dovoljenja 
za izdelavo zdravil.  

Uspeπno smo opravili verifikacijo enega naj-
sodobnejπih obratov za proizvodnjo zdravilnih 
uËinkovin v Evropi (Sinteza 4), kar nam omogo-
Ëa redno proizvodnjo zdravilnih uËinkovin. 

Uspeπnost vzpostavljenega integriranega siste-
ma vodenja v Krki je znova potrdila presoja, ki 
jo je na osnovi standardov ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004, Codex Alimentarius:1997 (HACCP), 
OHSAS 18001:1999 in ISO 27001 izpeljal Sloven-
ski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) iz 
Ljubljane. Novost te presoje je bilo prvo preverja-

nje delovanja sistema varovanja informacij (ISO 
27001). Na vseh presojanih sistemih ni bilo ugo-
tovljenih neskladnosti.

Redne inπpekcijske preglede je izpeljala tudi 
Veterinarska uprava Republike Slovenije. Pre-
verjala je ustreznost sistema za zagotavljanje 
varnosti in kakovosti izdelkov za prehrano æiva-
li. Inπpekcija je ponovno potrdila dovoljenje za 
opravljanje prometa na debelo z zdravili v veteri-
narski medicini.

Velik poudarek dajemo okolju, varnosti in zdrav-
ju pri delu (ISO 14001, OHSAS 18001) ter odkritim 
in korektnim odnosom z javnostjo. O sistemati-
Ënem in preventivnem pristopu javnosti redno 
poroËamo in jo obveπËamo o izboljπavah. Dokaz, 
da je naπ naËin uspeπen in korekten, je vsakolet-
na pridobitev pravice do uporabe loga odgovorno 
ravnanje (Responsible Care).
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Razvoj informacijske podpore

Sledili smo razvoju informacijske tehnologije in 
z novimi reπitvami poveËali zmogljivost, zanes-
ljivost in varnost delovanja raËunalniπkih siste-
mov, saj smo:

• v okviru projekta ILM (upravljanje æivljenj-
skega cikla dokumentov) zagotovili pogoje za 
ustrezno varovanje in arhiviranje podatkov;

• vzpostavili sistem varovanja podatkov na pre-
nosnih raËunalnikih;

• vpeljali sistem sprotnega nadzora nad delova-
njem sistemov (MOM).

V letu 2007 bomo nadaljevali aktivnosti za za-
gotovitev pogojev varnosti in zanesljivosti delo-
vanja v  skladu z varnostnimi standardi druæbe 
ter celovito prenovili lokalno omreæje na lokaciji 
Novo mesto. 

Nove reπitve za podporo uËinkovitejπemu poslovanju

V letu 2006 smo informacijsko uspeπno podprli 
uvedbo nove valute evro ter uvedli sisteme:

• GLORYA, ki je namenjen podpori procesom 
upravljanja z dokumenti v regulatornih zade-
vah in izhaja iz Documentuma;

• SAP BW  (business warehouse), ki podpira od-
loËanje in konsolidacijo poslovnih podatkov z 
uporabo sistema poslovne inteligence;

• plaËe in evidenco delovnega Ëasa v okviru si-
stema SAP;

• za podporo avtomatiziranim proizvodnim in 
logistiËnim procesom (Sinteza 4, Pelete IV, 
hidrogeniranje, skladiπËa …).

V letu 2007 bomo nadaljevali s pospeπenim vpelje-
vanjem reπitev, ki bodo informacijska podlaga za 
optimizacijo poslovnih procesov. Poudarek bo na:

• vpeljavi SAP-SCM (Supply Chain Management), 
kar bo omogoËalo izboljπavo logistiËnih proce-
sov tako pri naËrtovanju prodajnih napovedi in 
upravljanju z zalogami kot  tudi optimizacijo 
izrabe razpoloæljivih zmogljivosti;

• preselitvi skladiπËnega poslovanja v skladiπËu 
konËnih izdelkov na sistem SAP, kar pomeni 
strateπko usmeritev na mednarodno uveljav-
ljeno, stabilno in standardizirano reπitev;

• zaËetku projekta razπiritve informacijskega si-
stema SAP na druæbi Krka-Rus in Krka Farma v 
Ruski federaciji.  

Informacijska tehnologija




