
 

 
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  
 
 

POMEMBNEJŠE PODATKE O POSLOVANJU  
SKUPINE IN DRUŽBE KRKA  

V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2006  
 

Predstavitev skupine Krka 

Krka, d. d., Novo mesto je obvladujoča družba skupine Krka, v katero so vključene naslednje 
odvisne družbe: Krka Zdravilišča, d. o. o., Novo mesto, Krka-Farma d. o. o., Zagreb, Krka-Farma 
DOOEL, Skopje, Krka-Polska, Sp. z o. o., Varšava, Krka Aussenhandels GmbH, München, OOO 
Krka-Rus, Istra, OOO Krka Farma, Sergijev posad, Krka ČR, s. r. o., Praga, Krka Pharma Dublin 
Limited, Dublin, Krka Sverige AB, Stockholm, Krka Magyarorszag Kft, Budimpešta, Krka-Farma 
d. o. o., Novi Sad in Helvetius, s. r. l., Trst.  
 
Družba Krka Zdravilišča ima 51-odstotni lastniški delež v družbi Krka Zdravilišče Strunjan, d. o. o. 
in 43,8-odstotni delež v družbi Golf Grad Otočec, d. o. o. Družbi Krka Aussenhandels in Krka ČR 
sta nedelujoči, za družbo Helvetius pa bo predvidoma v letu 2006 zaključen likvidacijski postopek. 

Prodaja skupine Krka 

Skupina Krka je v prvih treh mesecih letošnjega leta prodala za 43,4 milijarde SIT izdelkov. Glede 
na sezonski značaj prvega trimesečja je bila dosežena prodaja nekoliko nad pričakovano dinamiko. 
V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je prodaja skupine večja za 32 %. Skupina Krka 
Zdravilišča je ustvarila za 1,4 milijarde SIT prodaje, največja odvisna družba v tujini, Krka Polska, 
ki prodaja tako izdelke obvladujoče družbe kot izdelke iz lastne proizvodnje, je prodala za 5,9 
milijarde SIT izdelkov, družba Krka Farma Zagreb za 2,4 milijarde SIT in družba Krka Rus 1,8 
milijarde SIT. 

Prodaja po regijah 

Skupina Krka je v prvem četrtletju na slovenskem trgu prodala za 6,1 milijarde SIT izdelkov in 
storitev, kar predstavlja 14 % skupne prodaje. V države vzhodne Evrope je izvozila za                
12,8 milijarde SIT izdelkov, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem pa se je prodaja na ta tržišča 
povečala za 45 %. Vzhodna Evropa je s 30-odstotnim deležem največja Krkina prodajna regija. Na 
tržiščih srednje Evrope je prodaja večja za 31% in dosegla 10,6 milijarde SIT, kar predstavlja skoraj 
četrtino skupne prodaje skupine. Izvoz v države jugovzhodne Evrope je znašal 6,5 milijarde SIT in 
dosegel 15-odstotni delež, v države regije Zahodne Evropa in čezmorska tržišča, ki predstavljajo 
17% skupne prodaje, pa 7,4 milijarde SIT. Največji posamični Krkin trg je Ruska federacija, kjer 
smo v tem obdobju ustvarili prodajo v vrednosti 9,9 milijarde SIT.  
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Prodaja po skupinah izdelkov 

Največji delež prodaje skupine predstavljajo zdravila na recept (82 %), z 10-odstotnim deležem jim 
sledijo izdelki za samozdravljenje, z dobrimi 3 odstotki veterinarski izdelki in zdraviliško-turistične 
storitve, kozmetični izdelki pa predstavljajo 1 % skupne prodaje. V primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem se je prodaja zdravil na recept povečala za 9,8 milijarde SIT oziroma za 38 %, prodaja 
izdelkov za samozdravljenje je večja za 7 %, veterinarskih izdelkov za 18 %, kozmetičnih izdelkov 
za 28 % in zdraviliško-gostinskih storitev za 8 %. 

Prodaja družbe Krka 

Družba Krka je prodala za 39 milijard SIT izdelkov in v primerjavi z enakim obdobjem preteklega 
dosegla 28-odstotno rast. Prodaja na trge izven Slovenije je znašala 34,4 milijarde SIT, kar 
predstavlja  88 % celotne prodaje. Delež izvoza v skupni Krkini prodaji se je v primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem povečal za več kot tri odstotne točke. 

Prodaja po regijah 

V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je prodaja večja v regijah Vzhodna Evropa, Srednja 
Evropa in Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, malenkost manjša pa je v Sloveniji ter v regiji 
Jugovzhodna Evropa. Prodaja na tržiščih vzhodne Evrope predstavlja slabo tretjino prodaje družbe 
in je glede na enako lansko obdobje večja za 47 %. V Srednji Evropi smo ustvarili 22 %, na tržiščih 
regije Zahodna Evropa in čezmorska tržišča pa 19 % prodaje družbe. Pri slednji regiji je bila 
dosežena tudi največja rast prodaje v posamezni regiji glede na primerljivo obdobje lani –  
80-odstotna. 

Prodaja po skupinah izdelkov 

Med skupinami izdelkov so v ospredju zdravila na recept, saj predstavljajo z 32,6 milijarde SIT 
ustvarjenih prihodkov od prodaje 84-odstotni delež v strukturi prodaje družbe. Izdelkov za 
samozdravljenje smo v prvih treh mesecih prodali za 4,4 milijarde SIT, veterinarskih izdelkov za 
1,3 milijarde SIT in kozmetičnih izdelkov za 0,6 milijarde SIT. V primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta je bila prodaja presežena pri vseh skupina izdelkov, najbolj, za 32 %,                   
pa pri zdravilih na recept. 

Podatki o poslovanju s kazalniki 

Računovodski izkazi družbe in skupine Krka za prvo trimesečje leta 2006 kot tudi za primerljivo 
obdobje leta 2005 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
Vsi pomembnejši kazalniki poslovanja družbe in skupine Krka so se v primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem izboljšali. Čisti dobiček skupine je za polovico, družbe pa za 23% večji kot v prvih treh 
mesecih lanskega leta. 
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  v milijonih SIT 

Skupina Krka Družba Krka Pomembnejši podatki o poslovanju 
1 – 3 / 2006 1 – 3 / 2005 1 – 3 / 2006 1 – 3 / 2005

Čisti prihodki od prodaje  43.370 32.811 39.049 30.621

Dobiček pred davkom 9.806 5.748 9.627 6.853

Čisti dobiček obdobja 7.004 4.670 7.084 5.779

Dolgoročna sredstva (konec obdobja)  123.539 107.233 120.009 104.732

Kratkoročna sredstva  (konec obdobja) 78.766 55.232 76.248 54.881

Kapital (konec obdobja)  122.142 101.840 121.754 102.916

Dolgoročne obveznosti (konec obdobja)  38.379 37.290 35.396 35.402

Kratkoročne obveznosti (konec obdobja)  41.784 23.335 39.106 21.295

Število zaposlenih (konec obdobja) 5 410 4 991 4 098 3 821
 

Skupina Krka Družba Krka  Kazalniki uspešnosti poslovanja1)

1 – 3 / 2006 1 – 3 / 2005 1 – 3 / 2006 1 – 3 / 2005
Donosnost prihodkov (v %) 15,9 13,9 17,8 18,6

Donosnost kapitala (v %) 23,7 18,8 24,0 23,1

Donosnost sredstev (v %) 14,3 11,7 15,0 14,9

Čisti dobiček na delnico (v SIT)2) 8.293 5.547 8.384 6.839

Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)3) 36.137 30.131 36.022 30.449

1)  Pri izračunu vseh kazalnikov je upoštevanih 3.379.950 delnic, 162.662 lastnih delnic obvladujoče družbe 
je izključenih. 

2)   Pri izračunu je upoštevan čisti dobiček večinskih lastnikov, preračunan na letni nivo. 
3)  Kapital na dan 31. 3. 2006 / število delnic. 

Vlaganja in naložbe 

Za vlaganja in naložbe doma in v tujini smo namenili 5 milijard SIT. Družba Krka je zanje 
namenila 4 milijarde SIT, od tega predstavlja največjo postavko naložba v gradnjo novega obrata 
kemijske sinteze za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Med odvisnimi družbami pa sta za 
vlaganja največ, po 0,4 milijarde SIT, namenila družbi Krka Zdravilišča in Krka Farma Zagreb. 
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Zaposleni 

Skupina Krka je imela konec marca 5410 zaposlenih, kar je za 4 % več kot v začetku leta. V družbi 
Krka je bilo v Sloveniji in v tujini 4098 zaposlenih, v družbi Krka Zdravilišča 628 in v odvisnih 
družbah v tujini 684. Skupaj je v podjetjih in predstavništvih v tujini zaposlenih 1829 ljudi oziroma 
več kot tretjina vseh zaposlenih, v letu 2006 se je njihovo število povečalo za 11 %. 

Podatki o delnici in lastniški strukturi 

Enotni tečaj delnice družbe, ki kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, je na dan                   
31. marec 2006 znašal 125.921 SIT in je bil od knjigovodske vrednosti 36.022 SIT višji za 250 %. 
Enotni tečaj delnice družbe je v obdobju od začetka leta zrasel za 23 %. Tržna kapitalizacija družbe 
Krka, d. d., je bila konec marca letošnjega leta 446,1 milijarde SIT. 
 
V obdobju januar – marec 2006 smo zaznali zgolj manjše spremembe v lastniški strukturi Krkinih 
delnic. Delež mednarodnih vlagateljev se je s 6,2 % povečal na 7,6 %, delež domačih investicijskih 
družb in skladov  se je s 15,2 % zmanjšal na 13,7 %, deleži Kapitalske družbe in njenih skladov, 
Slovenske odškodninske družbe ter drugih domačih pravnih in fizičnih oseb pa so praktično 
nespremenjeni (spremembe  manjše  kot pol odstotne točke). Število Krkinih delničarjev se je v tem 
času zmanjšalo z 54.651 na  53.550, pri čemer se je število mednarodnih vlagateljev povečalo s 374 na 
391.  

Pomembnejši dogodki 

V začetku marca smo prejeli obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani v sporu med družbo Pfizer 
Inc, New York, ZDA in Krko, v katerem je sodišče sporočilo, da je Pfizer umaknil tožbo, ki jo je 
leta 2002 vložil proti Krki zaradi domnevnega dejanja nelojalne konkurence, ki naj bi ga Krka 
storila pri pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom Yasnal. 
 
Gregor Gomišček, predsednik nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, je aprila družbo obvestil, 
da na podlagi obvestila Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 5. aprila 2006, da je bil sum 
trgovanja na podlagi notranjih informacij pri nakupu delnic KRKG avgusta 2005 neutemeljen in da 
ni storil prekrška ter zato odločba o prekršku ne bo izdana, preklicuje odstopno izjavo z mesta 
predsednika nadzornega sveta, ki jo je podal 14. septembra 2005 in s katero naj bi na dan redne 
skupščine odstopil kot član nadzornega sveta družbe. 
 
V družbi Krka smo v začetku aprila ponovno organizirali predstavitvena srečanja v finančnih 
centrih zahodne Evrope (t. i. "investor roadshow), sodelovali pa smo tudi na Dnevu slovenskega 
kapitalskega trga v okviru Finančnih dnevov Kapitala, ki je bil namenjen povečanju prepoznavnosti 
najboljših slovenskih izdajateljev med domačimi vlagatelji. V okviru teh dnevov je predsednik 
uprave in generalni direktor Jože Colarič prejel priznanje za naj direktorja po izboru gospodarskih 
novinarjev. 
 
Rezultate družbe in skupine Krka za obdobje januar – marec 2006 je na svoji 6. seji 24. aprila 2006 
obravnaval nadzorni svet družbe in jih ocenil kot dobre.  
 
Novo mesto, 26. april 2006       Krka, d. d., Novo mesto 
            Uprava 
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