Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d.,
Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM NEKONSOLIDIRANIM
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE KRKA, D. D., NOVO MESTO
ZA LETO 2006
Prodaja
Prodaja družbe Krka, d. d., Novo mesto je v letu 2006 dosegla 140,5 milijarde SIT (586,1 milijona EUR) in je v
primerjavi z letom 2005 večja za 20 %. Delež izvoza v skupni Krkini prodaji se povečuje. Izvozili smo za 122,4
milijarde SIT(510,8 milijona EUR) izdelkov, kar predstavlja 87 % celotne prodaje družbe.
Prodaja po regijah
V primerjavi z letom 2005 se je najbolj povečala prodaja v regiji Vzhodna Evropa, kjer smo dosegli 35-odstotno
rast. Največji trg v tej regiji je Ruska federacija, ki je s 30,4 milijarde SIT (126,9 milijona EUR) ustvarjenih
prihodkov od prodaje tudi največje Krkino posamično tržišče, rast na tem trgu pa je 41-odstotna. Delež regije v
skupni prodaji Krke je dosegel 30 %. Po stopnji rasti in obsegu prodaje sledi regija Srednja Evropa, kjer smo
prodali za 32,6 milijarde SIT (136,1 milijona EUR), kar je 22 % več kot v letu 2005, delež regije v skupni prodaji
pa je 23 %. Regija Zahoda Evropa in čezmorska tržišča ob 20-odstotni rasti predstavlja 17 % celotne prodaje,
regija Jugovzhodna Evropa ob 17-odstotni rasti prav tako 17 %, medtem ko prodaja v Sloveniji predstavlja 13 %
prodaje družbe.
Prodaja po skupinah izdelkov
Med skupinami izdelkov so v ospredju zdravila na recept, saj s 115,7 milijarde SIT (482,7 milijona EUR)
ustvarjenih prihodkov od prodaje predstavljajo 82 % v strukturi prodaje družbe. Izdelkov za samozdravljenje smo
v letu 2006 prodali za 17,1 milijarde SIT (71,3 milijona EUR) in z njimi ustvarili 12 % celotne prodaje, kozmetičnih
izdelkov za 2,2 milijarde SIT (9,3 milijona EUR) in veterinarskih izdelkov za 5,3 milijarde SIT (22,2 milijona EUR).
V primerjavi s preteklim letom je prodaja presežena pri vseh skupinah izdelkov: pri zdravilih na recept za 21 %,
pri izdelkih za samozdravljenje za 24 %, pri kozmetičnih izdelkih za 13 % in pri veterinarskih izdelkih za 16 %.

Podatki o poslovanju s kazalniki
Nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2006 in primerjalni podatki za leto 2005 so pripravljeni v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Glede na sklep 11. skupščine delničarjev z
dne 6. 7. 2006 Krka, d. d., Novo mesto od 1. 1. 2006 dalje pripravlja računovodske izkaze v skladu z MSRP.
Ob 20-odstotni rasti prodaje je družba povečala dobiček iz poslovanja za 22 %, dobiček pred davkom za 24 % in
čisti dobiček, ki znaša 27.086 milijonov SIT (113,0 milijona EUR), za 21 %. Za tožbe s področja intelektualne
lastnine, ki so še v teku, je družba dodatno oblikovala 5,0 milijarde SIT (21,0 milijona EUR).
Skladno z določili ZGD o uporabi čistega dobička je uprava družbe namenila 500 milijonov SIT (2,1 milijona EUR)
čistega dobička leta 2006 za oblikovanje statutarnih rezerv in 8.800 milijonov SIT (36,7 milijona EUR) za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička. Nerevidirani bilančni dobiček družbe za leto 2006 znaša 24.764 milijonov
SIT (103,3 milijona EUR). Dokončen predlog višine bilančnega dobička bo oblikovan z obravnavo in potrditvijo
letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe.
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Čisti prihodki od prodaje
Dobiček iz poslovanja (EBIT)
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)
Čisti dobiček

2006
v milijonih SIT v tisočih EUR
140.454
586.102
35.219
146.966
43.892
183.158
27.086
113.028

Postavke iz bilance stanja (na dan 31. 12)
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Kapital
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti

134.446
70.275
136.575
36.030
32.116

KAZALNIKI

561.033
293.252
569.917
150.351
134.018

2005
v milijonih SIT v tisočih EUR
116.570
486.569
28.801
120.217
37.180
155.191
22.459
93.745
116.589
65.351
114.141
33.058
34.741

486.648
272.778
476.430
137.986
145.011

2006

2005

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS)
Delež EBIT v prihodkih od prodaje

19,3 %
25,1 %

19,3 %
24,7 %

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje

31,3 %

31,9 %

Donosnost kapitala (ROE)

21,6 %

21,3 %

Donosnost sredstev (ROA)

14,0 %

13,5 %

Število zaposlenih (konec obdobja)

4 272

3 978

Čisti dobiček na delnico(v SIT)1

8.014

6.645

33,4

27,7

Čisti dobiček na delnico(v

EUR)1
SIT)2

Knjigovodska vrednost delnice (v
38.552
32.219
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)2
160,9
134,5
1 – Čisti dobiček obdobja / povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic
2 – Kapital / povprečno število vseh izdanih delnic v obdobju
Opomba: pri preračunu v evre je za leto 2005 upoštevan tečaj 1 EUR = 239,5756 SIT, za leto 2006 pa 1 EUR = 239,640 SIT.

Razvoj in raziskave
Leto 2006 je bilo na razvojno-raziskovalnem področju v znamenju povečanja števila novih razvojnih projektov. V
tem letu smo v družbi pridobili prvo registracijo za 11 novih izdelkov v 24 različnih oblikah. V istem času smo za
različne izdelke pridobili 436 registracij. V imenu Krke, d. d., Novo mesto in Krke Sverige AB smo v
zahodnoevropskih državah pridobili 38 registracij za 11 izdelkov v 31 oblikah.
Rezultate dela na ključnih razvojno-raziskovalnih področjih smo zaščitili s patentnimi prijavami. Tako smo v letu
2006 vložili patentne prijave za 17 novih izumov, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 2005 pa smo vložili 14
mednarodnih patentnih prijav.
Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar je dodatna podpora dodani vrednosti naših izdelkov.
V letu 2006 smo v Sloveniji prijavili 31 blagovnih znamk, v tujini pa 7, ter vložili prijave za 29 mednarodnih
registracij.
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Vlaganja in naložbe
Za vlaganja in naložbe smo v letu 2006 v družbi Krka namenili 21,3 milijarde SIT (88,9 milijona EUR). Po
vrednosti so bile večje naložbe izgradnja novega obrata za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 4, ki se
uvršča med največje naložbe Krke in že redno obratuje, gradnja novega obrata za proizvodnjo pelet in novega
obrata za proizvodnjo injekcij ter rekonstrukcija obrata za proizvodnjo kapsul - vse na osrednji lokaciji v Novem
mestu.

Podatki o delnici in lastniški strukturi
Enotni tečaj delnice družbe, ki kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, je na dan 30. 12. 2006
dosegel 188.057 SIT (784,7 EUR) in je bil od knjigovodske vrednosti, ki je znašala 38.552 SIT (160,9 EUR), višji
za 388 %. Enotni tečaj delnice družbe je v letu 2006 zrasel za 84 %, slovenski borzni indeks (SBI 20) pa v istem
obdobju za 38 %. Tržna kapitalizacija družbe Krka je bila konec leta 666,2 milijarde SIT (2,8 milijarde EUR), kar
predstavlja najvišjo tržno kapitalizacijo med družbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, oziroma 14,7 % celotne
kapitalizacije Ljubljanske borze.
Letna vrednost prometa s Krkino delnico je bila 98 milijard SIT (409 milijonov EUR) in je v primerjavi z letom 2005
zrasla za 128 %. Povprečni dnevni promet s Krkino delnico v preteklem letu je znašal 398 milijonov SIT
(1,7 milijona EUR) in je v primerjavi z letom 2005 zrasel za 131 %.
Konec leta 2006 je imela Krka 54 555 delničarjev (leta 2005 pa 53 635). Delež mednarodnih vlagateljev se je
glede na konec leta 2005 povečal s 6,1 % na 8,0 %, delež domačih fizičnih oseb z 39,2 % na 41,0 % in delež
Slovenske odškodninske družbe s 14,5 % na 15,0 %. Zmanjšal se je delež drugih domačih pravnih oseb (s
15,2 % na 11,0 %), medtem ko so deleži ostalih skupin vlagateljev ostali praktično nespremenjeni.

Načrti za leto 2007
Dvomestna rast prodaje bo temeljila predvsem na povečanju prodaje na trgih izven Slovenije, katerih delež v
skupni prodaji družbe bo predvidoma že 90-odstoten. Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo zdravila na
recept, s predvidenim več kot 80-odstotnim deležem v skupni prodaji. V ključnih indikacijskih skupinah zdravil na
recept bomo začeli s trženjem nekaterih novih izdelkov.
Investicije v višini dobrih sto milijonov evrov bodo namenjene povečanju in modernizaciji razvojno-raziskovalnih in
proizvodnih zmogljivosti ter naložbam v infrastrukturo. Število zaposlenih v družbi bo konec leta 2007 predvidoma
večje od 4600, od tega bo več kot 30 % zaposlenih v predstavništvih v tujini.

Ostali pomembnejši podatki o poslovanju
Po zaključku obračunskega obdobja ni bilo dogodkov, ki bi lahko vplivali na prikazane podatke o poslovanju
družbe.
Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja na
sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko uradnih
spletnih strani Krke (www.krka.si), in sicer neomejeno od datuma objave tega obvestila naprej.

Novo mesto, februar 2007

Krka, d. d., Novo mesto
Uprava
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Nerevidirana bilanca stanja družbe Krka, d. d., Novo mesto
v tisočih SIT

31. 12. 2006

31. 12. 2005

90.450.247

78.103.851

Sredstva
Zemljišča, zgradbe in oprema
Neopredmetena sredstva

5.367.992

4.897.744

Naložbe v odvisne družbe

29.574.248

27.756.710

Odložene terjatve za davek

6.625.469

3.732.861

Ostala dolgoročna sredstva

2.428.123

2.097.824

134.446.079

116.588.990

Zaloge

23.839.435

26.883.175

Terjatve do kupcev in druge terjatve

37.739.554

33.774.998

Finančne naložbe

7.618.122

3.933.668

Denar in denarni ustrezniki

1.077.973

758.768

70.275.084

65.350.609

204.721.163

181.939.599

Osnovni kapital

14.170.448

14.170.448

Lastne delnice

-4.670.280

-4.670.280

Rezerve

35.385.325

34.885.325

Zadržani dobički

90.855.702

69.193.532

833.938

561.602

136.575.133

114.140.627

6.983.844

10.011.560

27.991.402

22.692.910

Prejete dotacije

107.506

87.605

Odložene obveznosti za davek

947.465

265.879

Skupaj dolgoročne obveznosti

36.030.217

33.057.954

Poslovne obveznosti

13.492.783

12.713.863

Posojila

11.288.168

8.495.030

Obveznosti za davek iz dobička

1.604.999

6.598.933

Rezervacije in ostale obveznosti

5.729.863

6.933.192

Skupaj kratkoročne obveznosti

32.115.813

34.741.018

Skupaj obveznosti

68.146.030

67.798.972

204.721.163

181.939.599

Dolgoročna sredstva

Kratkoročna sredstva
Skupaj sredstva
Kapital

Rezerva za pošteno vrednost
Skupaj kapital
Obveznosti
Posojila
Rezervacije

Skupaj kapital in obveznosti
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto
v tisočih SIT

2006

2005

140.453.546

116.570.332

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov

51.102.823

45.055.228

Bruto dobiček

89.350.723

71.515.104

Stroški prodajanja

32.098.091

35.056.183

Stroški razvijanja

12.404.660

9.487.512

Stroški splošnih dejavnosti

10.108.574

10.050.639

Drugi poslovni prihodki

479.384

11.880.171

Dobiček iz poslovanja

35.218.782

28.800.941

Finančni prihodki

3.541.467

3.283.180

Finančni odhodki

3.473.256

3.734.629

Neto finančni odhodki

68.211

-451.449

Dobiček pred davkom

35.286.993

28.349.492

8.201.153

5.890.302

27.085.840

22.459.190

8.014

6.645

Čisti prihodki od prodaje

Davek iz dobička
Čisti dobiček poslovnega leta
Čisti dobiček na delnico

Nerevidirani izkaz gibanja kapitala družbe Krka, d. d., Novo mesto

v tisočih SIT

Vpoklicani
kapital

Lastne
delnice

Zadržani
dobički

Rezerva za
pošteno
vrednost

Skupaj
kapital

Stanje 1. 1. 2005

14.170.448 34.085.325 -4.670.280

53.031.991

519.986

97.137.470

Rezerve

Vnos čistega dobička poslovnega leta

0

0

0

22.459.190

0

22.459.190

Oblikovanje statutarnih rezerv

0

800.000

0

-800.000

0

0

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku

0

0

0

-4.786.297

0

-4.786.297

V kapitalu priznani prihodki in odhodki

0

0

0

-711.352

41.616

-669.736

Stanje 31. 12. 2005

14.170.448 34.885.325 -4.670.280

69.193.532

561.602 114.140.627

Stanje 31. 12. 2005

14.170.448 34.885.325 -4.670.280

69.193.532

561.602 114.140.627

Vnos čistega dobička poslovnega leta

0

0

0

27.085.840

0

27.085.840

Oblikovanje statutarnih rezerv

0

500.000

0

-500.000

0

0

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku

0

0

0

-5.631.286

0

-5.631.286

V kapitalu priznani prihodki in odhodki

0

0

0

707.616

272.336

979.952

14.170.448 35.385.325 -4.670.280

90.855.702

Stanje 31. 12. 2006
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833.938 136.575.133

Nerevidirani izkaz finančnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto
v tisočih SIT
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti dobiček poslovnega leta
Prilagoditve za:
- amortizacijo
- pozitivne tečajne razlike
- negativne tečajne razlike
- prihodke od naložbenja
- odhodke od naložbenja – odvisne družbe
- prihodke od financiranja
- odhodke od financiranja
- davke iz dobička in druge davke, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
- ostalo
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev
Sprememba stanja poslovnih terjatev
Sprememba stanja zalog
Sprememba poslovnih dolgov
Sprememba v stanju ostalih kratkoročnih obveznosti in rezervacij
Plačani davek iz dobička
Čisti finančni tok iz poslovanja
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejete obresti
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb
Prejete dividende
Nakazani dobički odvisnih družb
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prejemki / izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov
Čisti finančni tok iz naložbenja
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Čisti finančni tok iz financiranja
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV
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2006

2005

27.085.840
16.357.653
8.673.366
-361.039
1.145.677
-2.788.654
672.973
0
747.438
8.201.153
66.739
43.443.493
-4.813.688
3.043.741
-376.424
4.342.526
-15.138.201
30.501.447

22.459.190
15.927.547
8.378.685
-1.523.964
842.959
-6.219
1.150.399
-70.253
1.180.260
5.890.302
85.378
38.386.737
-7.785.501
-8.399.959
2.504.351
3.387.544
-4.085.332
24.007.840

215.829
243.050
48.200
485.751
281.907
-1.507.082
-19.138.163
-1.570.011
-3.210.646
435.486
-23.715.679

92.450
64.744
25.886
0
150.165
-1.853.563
-12.164.575
-2.378.695
-2.257.560
-334.251
-18.655.399

2.764.802
-721.549
-2.797.968
-5.623.905
-6.378.620
407.148
758.768
-87.942
1.077.974

3.993.805
-625.317
-4.264.238
-4.809.077
-5.704.827
-352.386
1.100.954
10.200
758.768

