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
KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
SKUPINE KRKA ZA LETO 2005

Predstavitev skupine Krka
Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) je obvladujoča družba skupine Krka, v katero
so vključene naslednje odvisne družbe:
Delež
lastništva (v %)
Odvisna družba v državi
KRKA ZDRAVILIŠČA, d. o. o., Novo mesto

100

Odvisne družbe v tujini
KRKA-FARMA d. o. o., Zagreb, Hrvaška
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA-POLSKA, Sp. z o. o., Varšava, Poljska
KRKA Aussenhandels GmbH, München, Nemčija*
OOO »KRKA-RUS«, Istra, Ruska federacija
OOO »KRKA FARMA«, Sergiev posad, Ruska federacija
KRKA ČR, s. r. o., Praga, Češka republika*
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska
Krka Sverige AB, Stockholm, Švedska
KRKA Magyarország Kft, Budimpešta, Madžarska
»KRKA-FARMA« D. O. O. NOVI SAD, Srbija in Črna gora
DP »KRKA Ukraina«, Kijev, Ukrajina*
HELVETIUS-S. R. L., Trst, Italija**

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80

Odvisna družba Krka Zdravilišča, d. o. o., Novo mesto ima lastniške deleže v naslednjih družbah:
• Krka - Zdravilišče Strunjan, d. o. o. (51 %) in
• Golf Grad Otočec, d. o. o. (43,8 %).
V nadaljevanju besedila so uporabljeni skrajšani kratki nazivi družb.

* Nedelujoče družbe.
** Družba v ukinjanju.
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Prodaja skupine
V skupini smo v letu 2005 poslovali skladno z načrti za leto 2005 in s strateškimi usmeritvami za
obdobje 2005-2008. Prodaja v višini 132,8 milijarde SIT je v primerjavi s preteklim letom večja za
17 %. Delež izvoza v skupni prodaji skupine Krka se še vedno povečuje. V letu 2005 smo izvozili
za 108,6 milijarde SIT izdelkov, kar predstavlja 82 % celotne prodaje. Prodaja skupine Krka je od
prodaje obvladujoče družbe večja za 14 %. Med odvisnimi družbami je družba Krka Polska prodala
za 18,2 milijarde SIT, Farma Zagreb 8,5 milijarde SIT in Krka Zdravilišča 5,9 milijarde SIT.
Prodaja po regijah
V letu 2005 smo največ, za 33,5 milijarde SIT, prodali v regiji Srednja Evropa, ki ob 35-odstotni
rasti predstavlja 25 % prodaje skupine. Znotraj regije smo največjo prodajo dosegli na Poljskem,
kjer smo prodali za 18,9 milijarde SIT oziroma za 32 % več kot v preteklem letu. Na Madžarskem,
kjer smo prodali za 2,9 milijarde SIT, smo dosegli 140-odstotno rast.
V primerjavi z letom 2004 se je med regijami najbolj povečala prodaja v regiji Vzhodna Evropa,
kjer smo z 32,8 milijarde SIT prodanih izdelkov dosegli 48-odstotno rast in delež regije v skupni
prodaji povečali na 25 %. Največji trg v regiji je Ruska federacija, ki je z 22,8 milijarde SIT
ustvarjene prodaje drugo največje Krkino posamično tržišče in kjer je prodaja v preteklem letu
narasla za 47 %, po stopnji rasti pa znotraj regije izstopa Ukrajina, kjer smo dosegli 67-odstotno
rast.
Največji posamični trg skupine Krka ostaja Slovenija, kjer smo v letu prodali za
24,2 milijarde SIT izdelkov in storitev (vključena je tudi prodaja odvisne družbe Krke Zdravilišča),
kar je 18 % skupne prodaje. Regija Jugovzhodna Evropa ob 11-odstotni rasti predstavlja 17 %,
regija Zahodna Evropa in čezmorska tržišča pa 15 % prodaje skupine.
Prodaja po skupinah izdelkov
Med skupinami izdelkov so prodajno najpomembnejša zdravila na recept, ki s 105,7 milijarde SIT
ustvarjenih prihodkov od prodaje predstavljajo 80-odstotni delež v strukturi prodaje družbe.
Izdelkov za samozdravljenje smo v letu 2005 prodali za 14,1 milijarde SIT (11-odstotni delež v
strukturi prodaje), veterinarskih izdelkov za 4,8 milijarde SIT in kozmetičnih izdelkov za 2 milijardi
SIT. Odvisna družba Krka Zdravilišča je prodalo za 5,8 milijarde SIT storitev, kar je 4 % prodaje
celotne skupine. V primerjavi s preteklim letom je prodaja presežena pri zdravilih na recept (za
20 %), pri izdelkih za samozdravljenje (za 19 %) in pri veterinarskih izdelkih (za 16 %).
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Obrazložitev prehoda na Mednarodne standarde računovodskega poročanja
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka za leto 2005 in primerjalni podatki za
leto 2004 so prvič pripravljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP).
Način prehoda na MSRP določa standard MSRP 1. Skladno s tem standardom je bila za skupino
izdelana otvoritvena bilanca po MSRP na dan 1. 1. 2004, kot tudi bilanca na dan 31. 12. 2004 in
pripravljena tudi pojasnila o vseh vplivih prehoda od SRS na MSRP. Zaradi obsežnosti opis
prehoda na MSRP ni vključen v objavo nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov, bo pa
sestavni del letnega poročila za leto 2005.
Glede na to, da so izkazi skupine za leto 2005 pripravljeni samo skladno z MSRP, je v nadaljevanju
prikazana vrednostna primerjava nekaterih postavk računovodskih izkazov po SRS in MSRP za leto
2004, po stanju na dan 31. 12. 2004. Vsebinsko pa so obrazloženi tisti vplivi na posamezne
postavke računovodskih izkazov, kjer je zaradi prehoda na MSRP prišlo do večjih sprememb
vrednosti v izkazih skupine Krka.
v milijonih SIT
2004
MSRP
SRS
Razlika
Sredstva
155.596
154.214
0,9%
– dolgoročna sredstva
106.933
105.486
1,4%
– kratkoročna sredstva
48.663
48.728
-0,1%
Kapital in obveznosti
155.596
154.214
0,9%
– kapital
97.126
106.416
-8,7%
– dolgoročne obveznosti
37.472
26.800
39,8%
– kratkoročne obveznosti
20.998
20.998
0,0%
Poslovni prihodki
117.841
117.681
0,1%
Čisti prihodki od prodaje
113.317
113.317
0,0%
Dobiček iz poslovanja
17.950
17.390
3,2%
Čisti dobiček
15.661
14.660
6,8%

Dolgoročna sredstva
Zgradbe in oprema
Skupina je za zgradbe in opremo večjih vrednosti preverila pričakovane življenjske dobe. Poleg
tega je posamezne sestavne dele sredstev, ki se med seboj razlikujejo glede pričakovane življenjske
dobe, opredelila kot samostojno sredstvo, za katerega se posebej obračunava amortizacija.
Popravljen izračun je bil narejen za ves čas od pričetka uporabe posameznega sredstva.
Zaradi nižjega zneska amortizacije je sedanja vrednost zgradb in opreme v izkazih, ki so
pripravljeni skladno z MSRP, večja. V izkazu poslovnega izida pa so zaradi nižje amortizacije nižji
stroški poslovanja.
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Odloženi davek
V izkazih po SRS so nekatere odvisne družbe v tujini že v preteklosti obračunavale odloženi davek,
obvladujoča družba pa ga je prvič obračunala v letu 2005. V izkazih po MSRP je terjatev za
odloženi davek prikazan kot posebna postavka v okviru dolgoročnih sredstev.
Ostala dolgoročna sredstva
V izkazih po SRS so v okviru dolgoročnih sredstev prikazane tudi lastne delnice obvladujoče
družbe, ki v bilanci stanja po MSRP predstavljajo negativno postavko v okviru kapitala.

Kapital
Kapital se je ob prehodu na MSRP znižal zaradi oblikovanja rezervacij za obveznosti do zaposlenih
v breme zadržanega dobička, zaradi vključitve lastnih delnic kot negativne postavke v kapital,
povečal pa se je zaradi povečanja sedanja vrednosti opreme in zgradb.

Dolgoročne obveznosti
Rezervacije
Povečanje rezervacij v okviru dolgoročnih obveznosti je ob prehodu na MSRP posledica
oblikovanja obveznosti rezervacij do zaposlenih za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
Izračun obveznosti temelji na aktuarskem izračunu. Aktuarska izguba, ki predstavlja razliko med
izračunom na začetku in koncu leta, povečuje poslovne odhodke v izkazu poslovnega izida
posameznega leta.
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Podatki o poslovanju s kazalniki
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka za leto 2005 in primerjalni podatki za
leto 2004 so pripravljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).
Vsi pomembnejši kazalniki poslovanja skupine Krka so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem
izboljšali. Dobiček iz poslovanja je od lanskega večji za 59 %, dobiček pred davkom je od lanskega
večji za 61 %, čisti dobiček obdobja pa za 49 %.
v milijonih SIT
Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka

2005

2004

132.758

113.317

Dobiček iz poslovanja

28.523

17.950

Dobiček pred davkom

29.530

18.300

Čisti dobiček obdobja

23.319

15.661

Dolgoročna sredstva (konec obdobja)

120.455

106.933

Kratkoročna sredstva (konec obdobja)

68.394

48.663

114.897

97.126

Dolgoročne obveznosti (konec obdobja)

36.048

37.721

Kratkoročne obveznosti (konec obdobja)

37.904

20.998

Število zaposlenih (konec obdobja)

5 224

4 781

Kazalniki uspešnosti poslovanja skupine Krka

2005

2004

Donosnost prihodkov (v %)

15,7

13

Donosnost kapitala (v %)

22,0

17,4

Donosnost sredstev (v %)

13,6

10,5

6.899

4.634

32.433

27.417

Čisti prihodki od prodaje

Kapital (konec obdobja)

Čisti dobiček na delnico (v SIT)*
Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)**

* V izračunu je upoštevanih 3.379.950 delnic, 162.662 lastnih delnic obvladujoče družbe je izključenih.
** Kapital na dan 31. 12. / celotno število izdanih delnic.
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Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec leta zaposlenih 5 224 delavcev, od tega 2 976 v družbi Krka v
Sloveniji, 1 024 v predstavništvih v tujini, 620 v podjetjih v tujini in 626 v družbi Krka Zdravilišča.
Število zaposlenih se je glede na prejšnje leto povečalo za 443 delavcev oziroma za 8,4 %. V
družbah izven Slovenije je bilo zaposlenih 1 644 delavcev, kar je 31 % vseh zaposlenih v skupini.
Z novimi zaposlitvami se je število univerzitetno izobraženih delavcev v Krki še povečalo in v
skupini Krka predstavlja že 39 % vseh zaposlenih. Konec leta 2005 je bilo zaposlenih 2 222
delavcev z univerzitetno izobrazbo. Mednarodno usmerjenost družbe potrjuje dejstvo, da 65 %
univerzitetno izobraženih delavcev v skupini Krka dela v podjetjih in predstavništvih v tujini.

Vlaganja in naložbe
Za vlaganja in naložbe smo v letu 2005 v skupini Krka namenili 21,5 milijarde SIT oziroma 16,2 %
čistih prihodkov od prodaje. Najpomembnejši investicijski projekt, ki trenutno poteka, je gradnja
novega obrata kemijske sinteze (Sinteze IV) za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo
predvidoma dokončana letošnjo jesen. Na osrednji lokaciji obvladujoče družbe v Novem mestu smo
postavili novo skladišče tekočih surovin, povečali proizvodne zmogljivosti enega od obstoječih
obratov (Specifika), v skladišču gotovih izdelkov pa skoraj podvojili skladiščne zmogljivosti.
Zaključili smo s sovlaganjem v mestno čistilno napravo v Ljutomeru, čistilno napravo v Novem
mestu pa smo tehnološko posodobili. Dokončali smo tudi izgradnjo proizvodno-distribucijskega
centra na Hrvaškem, kjer smo pridobili vsa potrebna dovoljenja za proizvodnjo trdnih
farmacevtskih oblik. Odvisna družba Krka Zdravilišča je vlagala predvsem v povečanje in
izboljšanje zdraviliško-turističnega kompleksa v Zdravilišču Šmarješke Toplice ter v povečanje in
izboljšanje zmogljivosti sprostitvenega centra Balnea v Dolenjskih Toplicah.

Načrti za leto 2006
V letu 2006 predvidevamo 13-odstotno rast prodaje skupine, tako da naj bi prodaja dosegla
vrednost 150 milijard SIT. Na tržiščih izven Slovenije bomo ustvarili preko 80 % celotne prodaje
skupine. Največji posamični prodajni trg bo predvidoma Ruska federacija, največjo rast prodaje pa
naj bi dosegli v regijah Srednja Evropa in Vzhodna Evropa. Izdelki za humano uporabo (zdravila na
recept, izdelki za samozdravljenje in kozmetični izdelki) bodo z 92-odstotnim deležem v prodaji
daleč najpomembnejša skupina izdelkov.
V letu 2006 bomo v okviru obvladujoče družbe končali izgradnjo Sinteze 4, katere cilj je
zagotovitev lastnih kapacitet za proizvodnjo generičnih farmacevtskih učinkovin najbolj prodajanih
zdravil. Pričeli bomo z izgradnjo novega obrata za proizvodnjo ampul, katerega obratovanje naj bi
steklo v prvi polovici leta 2008, na treh lokacijah bomo povečali pakirne zmogljivosti trdnih oblik
(predvidoma že v letu 2006), do konca leta 2007 pa bomo povečali tudi pakirnico v obratu Notol ter
zmogljivosti pri proizvodnji pelet. Ključna naložba družbe Krka Zdravilišča v letu 2006 bo gradnja
prizidka hotela Kristal in povezovalnega hodnika med tem hotelom in centrom Balnea v Zdravilišču
Dolenjske Toplice.
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Ob koncu leta 2006 bo v skupini Krka predvidoma 5 700 zaposlenih, od tega prek 2 000 v družbah
zunaj Slovenije.

Ostali pomembnejši podatki o poslovanju
S 1. januarjem 2005 je vodenje obvladujoče družbe Krka prevzel Jože Colarič, s 1. aprilom 2005 je
postala članica uprave družbe tudi Zvezdana Bajc.
V začetku aprila 2005 smo od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejeli tožbo, ki sta jo zoper družbo
Krka vložili ameriški družbi Warner Lambert Company LLC in Pfizer H.C.P. Corporation zaradi
domnevne kršitve dveh patentov, ki ščitita postopek za proizvodnjo dveh oblik učinkovine
atorvastatin.
Sredi aprila 2005 je Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo tožbeni zahtevek ameriške družbe Merck
& Co. Inc. Rahway iz New Jerseya proti Krki zaradi domnevne kršitve patenta, ki ščiti zdravilo
simvastatin. S tem je spor v zadevi simvastatin pravnomočno končan.
Na 10. skupščini družbe Krka, ki je bila 17. junija 2005, je bil izvoljen nov nadzorni svet družbe, v
katerem je 6 predstavnikov kapitala in 3 predstavniki zaposlenih. Vsi člani so nastopili 4-letni
mandat z 21. junijem 2005. Na ustanovitveni seji novega nadzornega sveta so izvolili dr. Gregorja
Gomiščka za predsednika, dr. Marka Kranjca pa za namestnika predsednika nadzornega sveta.
15. septembra 2005 je dr. Gregor Gomišček podal odstopno izjavo, ki bo uvrščena na dnevni red
naslednje redne skupščine delničarjev.
Po 31. decembru 2005 ni bilo dogodkov, ki bi kakorkoli vplivali na izkazane postavke v
računovodskih izkazih. Družba Pfizer, ki je leta 2002 proti Krki vložila tožbo zaradi domnevnega
dejanja nelojalne konkurence, ki naj bi ga Krka storila pri pridobitvi dovoljenja za promet z
zdravilom Yasnal, je 28. februarja 2006 tožbo umaknila. Za navedeno tožbo ni bilo oblikovanih
rezervacij.
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, marec 2006

Krka, d. d., Novo mesto
Uprava
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Bilanca stanja skupine Krka
v tisoč SIT

Sredstva
Zemljišča, zgradbe in oprema
Neopredmetena sredstva
Naložbe v podjetja v skupini
Terjatve za odloženi davek
Ostala dolgoročna sredstva
Dolgoročna sredstva
Zaloge
Poslovne terjatve
Finančne naložbe
Denar in denarni ustrezniki
Kratkoročna sredstva
Sredstva skupaj
Zabilančna sredstva
Kapital
Osnovni kapital
Lastne delnice
Rezerve
Zadržani dobički
Rezerva za pošteno vrednost
Uskupinjevalni popravek kapitala
Kapital večinskih lastnikov
Kapital manjšinskih lastnikov
Kapital skupaj
Obveznosti
Posojila
Rezervacije
Prejete dotacije
Obveznost za odloženi davek
Skupaj dolgoročne obveznosti
Poslovne obveznosti
Posojila
Obveznosti za davek iz dobička
Rezervacije in ostale obveznosti
Skupaj kratkoročne obveznosti
Skupaj obveznosti
Skupaj kapital in obveznosti
Zabilančne obveznosti
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31. 12. 2005

31. 12. 2004

108.165.231
5.058.450
270.761
4.778.324
2.182.301
120.455.067
28.966.629
33.008.703
3.391.005
3.027.752
68.394.089
188.849.156

98.539.914
4.151.803
120.635
1.913.542
2.206.966
106.932.860
20.035.072
23.910.769
1.875.683
2.841.099
48.662.623
155.595.483

20.201.775

18.537.041

14.170.448
-4.670.280
34.885.325
68.131.642
561.602
4.648
113.083.385
1.813.556
114.896.941

14.170.448
-4.670.280
34.085.325
51.140.710
519.987
59.959
95.306.149
1.819.476
97.125.625

11.669.435
23.883.615
209.882
285.236

14.596.143
22.404.081
222.769
248.948

36.048.168
14.163.219
9.120.664
6.689.431
7.930.733
37.904.047
73.952.215
188.849.156

37.471.941
9.073.437
5.282.943
1.490.963
5.150.574
20.997.917
58.469.858
155.595.483

20.201.775

18.537.041

Izkaz poslovnega izida skupine Krka
v tisoč SIT
2005

2004

132.757.626

113.317.141

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov

51.847.673

51.676.455

Bruto dobiček

80.909.953

61.640.686

Stroški prodajanja

41.609.639

26.869.490

Stroški razvijanja

9.611.856

8.313.591

Stroški splošnih dejavnosti

13.386.461

13.031.883

Drugi poslovni prihodki

12.221.261

4.524.293

Dobiček iz poslovanja

28.523.258

17.950.015

Finančni prihodki

3.989.327

3.545.539

Finančni odhodki

2.982.607

3.195.485

Neto finančni odhodki

1.006.720

350.054

Dobiček pred davkom

29.529.978

18.300.069

6.210.850

2.639.051

23.319.128

15.661.018

23.288.582

15.637.826

30.546

23.192

6.899

4.634

Čisti prihodki od prodaje

Davek iz dobička
Čisti dobiček obdobja
Delež večinskih lastnikov
Delež manjšinskih lastnikov
Čisti dobiček na delnico
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Izkaz finančnega izida skupine Krka
v tisoč SIT
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti dobiček poslovnega leta
Prilagoditve za
Amortizacijo
Pozitivne tečajne razlike
Negativne tečajne razlike
Prihodki od naložbenja
Prihodki od financiranja
Odhodki od financiranja
Davki iz dobička in drugi davki, 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 naložb
Prejete dividende
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prodaja odvisnega podjetja
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov
Čisti finančni tok iz naložbenja
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Čisti finančni tok iz financiranja
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Denarna sredstev 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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2005

2004

23.319.128
18.452.153
10.989.907
-572.441
836.799
-9.694
-70.253
1.012.153
6.210.850
54.832
-15.496.974
-8.954.104
-8.931.557
3.254.225
3.662.565
-4.528.103
26.274.307

15.637.826
14.334.987
10.496.664
-685.066
1.026.136
4.772
-253.034
1.106.463
2.639.052
0
2.574.503
1.511.716
2.853.588
1.158.966
-1.125.278
-1.824.489
32.547.316

116.262
64.744
40.496
365.498
0
-1.847.877
-18.037.481
84.621
-1.820.853
-334.251
-21.368.841

171.402
71.004
19.812
124.074
31.698
-2.670.483
-20.547.650
428.823
-1.119.762
27.673
-23.463.409

0
3.965.392
-547.754
-3.337.574
0
-4.809.077
-4.729.013
176.453
2.841.099
10.200
3.027.752

8.854.051
0
-1.093.274
0
-11.813.907
-4.092.768
-8.145.898
938.009
1.955.342
-52.252
2.841.099

Izkaz gibanja kapitala skupine Krka
v tisoč SIT
Kapital
manjšinskih
lastnikov

Skupaj kapital

Rezerva za Uskupinjevalni
pošteno
popravek
vrednost
kapitala
17.938

1.813.103

85.172.234

0

0

23.192

15.661.018

-500.000

0

0

0

0

0

-4.106.280

0

0

-22.176

-4.128.456

0

0

-116.931

490.381

42.021

5.357

420.828

14.170.448

34.085.325

-4.670.280

51.140.710

519.986

59.959

1.819.476

97.125.624

Vnos čistega dobička poslovnega leta

0

0

0

23.288.582

0

0

30.546

23.319.128

Oblikovanje statutarnih rezerv

0

800.000

0

-800.000

0

0

0

0

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku

0

0

0

-4.786.297

0

0

-31.850

-4.818.147

V kapitalu priznani prihodki in odhodki

0

0

0

-711.352

41.616

-55.311

-4.616

-729.663

14.170.448

34.885.325

-4.670.280

68.131.643

561.602

4.648

1.813.556

114.896.942

Rezerve

Lastne
delnice

Zadržani
dobički

14.170.448

33.585.325

-4.670.280

40.226.095

29.605

Vnos čistega dobička poslovnega leta

0

0

0

15.637.826

Oblikovanje statutarnih rezerv

0

500.000

0

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku

0

0

V kapitalu priznani prihodki in odhodki

0

Stanje 1. 1. 2004

Stanje 31. 12. 2004

Stanje 31. 12. 2005

Vpoklicani
kapital
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