
 

 
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 
NEKONSOLIDRIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

DRUŽBE KRKA ZA LETO 2005 
 
 

Prodaja 

V družbi Krka, d. d., Novo mesto smo v letu 2005 poslovali skladno z načrti za leto 2005 in 
strateškimi usmeritvami za obdobje 2005-2008. Prodaja v višini 116,6 milijarde SIT je v primerjavi 
s preteklim letom večja za 19 %. Delež izvoza v skupni Krkini prodaji se še naprej povečuje. V letu 
2005 smo izvozili za 98,2 milijarde SIT izdelkov, kar predstavlja 84 % celotne prodaje.  
 
 
Prodaja po regijah 
 
V primerjavi z letom 2004 se je najbolj povečala prodaja v regiji Vzhodna Evropa, kjer smo dosegli 
42-odstotno rast. Največji trg v regiji je Ruska federacija, ki z 21,6 milijarde SIT ustvarjenih 
prihodkov od prodaje predstavlja največje Krkino posamično tržišče, po stopnji rasti pa znotraj 
regije izstopa Ukrajina s 67-odstotno rastjo. Delež regije v skupni prodaji Krke je dosegel 27 
odstotkov. Po stopnji rasti in bo obsegu prodaje sledi regija Srednja Evropa, kjer smo prodali za 
26,8 milijarde SIT, kar je 38 odstotkov več kot v letu 2004, delež regije v skupni prodaji pa je 23 
odstotkov. Regija Jugovzhodna Evropa ob 19-odstotni rasti predstavlja 17 odstotkov skupne 
prodaje, regija Zahoda Evropa in čezmorska tržišča prav tako 17 in Slovenija 16 odstotkov. 
 
 
Prodaja po skupinah izdelkov 
 
Med skupinami izdelkov so v ospredju zdravila na recept, saj z 96 milijardami SIT ustvarjenih 
prihodkov od prodaje predstavljajo 82-odstotni delež v strukturi prodaje družbe. Izdelkov za 
samozdravljenje smo v letu 2005 prodali za 13,8 milijarde SIT (12-odstotni delež v strukturi 
prodaje), veterinarskih izdelkov za 4,6 milijarde SIT in kozmetičnih izdelkov za 2 milijardi SIT. V 
primerjavi s preteklim letom je prodaja presežena pri zdravilih na recept (za 20 %), pri izdelkih za 
samozdravljenje (za 22 %) in pri veterinarskih izdelkih (za 18 %), medtem ko je pri kozmetičnih 
izdelkih prodaja nižja.  



 

 

Podatki o poslovanju s kazalniki 

Nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2005 in primerjalni podatki za leto 2004 so 
pripravljeni skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi.  
 
Glede na to, da je prehod na MSRP obsežen in zahteven projekt, strokovne službe družbe še 
usklajujejo posamezne postavke računovodskih izkazov z revizorji, zato izdelava izkazov po MSRP 
do datuma objave nerevidiranih izkazov družbe ni bila možna. Objava revidiranih izkazov družbe 
skladno z MSRP in nerevidiranih izkazov skupine skladno z MSRP bo predvidoma v zadnjem 
tednu marca 2006. 
 
Vsi pomembnejši kazalniki poslovanja družbe Krka so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem 
izboljšali. Poslovni izid iz poslovanja je od lanskega večji za 60 %, poslovni izid iz rednega 
delovanja je od lanskega večji za 61 %, čisti poslovni izid pa za 53 %. 
 

v milijonih SIT 

Pomembnejši podatki o poslovanju družbe Krka 2004 2005
Čisti prihodki od prodaje  97.978 116.570
Poslovni izid iz poslovanja  17.585 28.189
Poslovni izid iz rednega delovanja  16.964 27.376
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  14.101 21.581
  
Stalna sredstva (konec obdobja)  103.768 114.013
Gibljiva sredstva (konec obdobja) 47.176 68.731
Kapital (konec obdobja)  106.711 125.046
Rezervacije (konec obdobja)  12.025 13.028
Finančne in poslovne obveznosti (konec obdobja)  30.972 40.918
  
Število zaposlenih (konec obdobja) 3 648 3 978
 
Kazalniki uspešnosti poslovanja družbe Krka 2004 2005

Donosnost prihodkov (v %) 13,3 16,4
Donosnost kapitala (v %) 13,9 18,6
Donosnost sredstev (v %) 9,5 12,9
Čisti poslovni izid na delnico (v SIT)* 3.980 6.092
Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)** 30.122 35.298
  
*  Upoštevano je celotno število izdanih delnic. 
*  Kapital na dan 31. 12. / celotno število izdanih delnic. 
 



 

Skladno z določili ZGD o uporabi čistega dobička je uprava družbe namenila 800 milijonov SIT 
čistega poslovnega izida leta 2005 za oblikovanje statutarnih rezerv in 6.500 milijonov SIT za 
oblikovanje drugih rezerv iz dobička. Nerevidirani bilančni dobiček družbe za leto 2005 
znaša 20.255 milijonov SIT. Dokončen predlog višine bilančnega dobička bo oblikovan z 
obravnavo in potrditvijo letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe. 

 

Razvoj in raziskave 

V letu 2005 smo vložili patentne prijave za 14 novih izumov, na osnovi prioritetnih prijav iz leta 
2004 pa še 17 mednarodnih patentnih prijav. 
 
Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, s čimer dodatno podpiramo dodano 
vrednost Krkinih proizvodov. V letu 2005 smo v Sloveniji prijavili 42 blagovnih znamk ter vložili 
prijave za 54 mednarodnih registracij blagovnih znamk. 
 
V tem letu smo na Krkinih tradicionalnih trgih pridobili registracije za 282 izdelkov v 552 oblikah. 
V imenu družbe Krka odvisnega podjetja Krke Sverige ter v imenu svojih partnerjev pa smo v 
državah zahodne Evrope pridobili 113 registracij za 12 izdelkov v 41 oblikah. 
 
 

Vlaganja in naložbe 

Za vlaganja in naložbe smo v letu 2005 v družbi Krka namenili 18 milijard SIT. 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 v Novem mestu smo postavili novo skladišče tekočih surovin, povečali proizvodne 
zmogljivosti v enem od obstoječih obratov, 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. 
 
 

Podatki o delnici in lastniški strukturi 

Enotni tečaj delnice družbe, ki kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, je bil na dan  
30. december 2005 102.342 SIT in je bil od knjigovodske vrednosti, ki je znašala 35.298 SIT, višji 
za 190 %. Enotni tečaj delnice družbe je v letu 2005 zrasel za 22 %. Tržna kapitalizacija družbe  
Krka je bila konec leta 2005 362,6 milijarde SIT, kar predstavlja najvišjo tržno kapitalizacijo med 
družbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. oziroma 11 % celotne kapitalizacije borze. 
 
Tečaj delnice se je v zadnjih mesecih leta 2005 močno povečal in dosegel rekordne vrednosti. Ob 
koncu septembra je bil enotni tečaj Krkine delnice 85.896 SIT, 10. novembra 2005 pa je enotni 
tečaj delnice prvič presegel mejo 100.000 SIT. Enotni tečaj delnice je v letu 2005 dosegel najvišjo 



 

vrednost 15. novembra, ko je znašal 107.502,60 SIT. Po ustalitvi tečaja nad 100.000 SIT ob koncu 
leta, se je v letu 2006 nadaljevala rast tečaja, najvišja vrednost pa je bila dosežena 3. februarja, ko je 
enotni tečaj znašal 118.408 SIT. 
 
V letu 2005 smo zaznali manjše spremembe v lastniški strukturi Krkinih delnic. Delež tujcev se je 
povečal z 2,8 % na 6,2 %, delež domačih investicijskih družb in skladov se je s 17,6 % zmanjšal na 
14,8 %, delež domačih fizičnih oseb pa z 39,9 % na 39,2 %. Praktično nespremenjeni so ostali 
deleži Kapitalske družbe in njenih skladov, Slovenske odškodninske družbe in drugih domačih 
pravnih oseb. Število Krkinih delničarjev se je v tem letu z 54.911 zmanjšalo na  53.635, pri čemer 
se je povečalo število tujih delničarjev, ki jih je bilo na začetku leta 320, na koncu pa 383.  
 
 

Načrti za leto 2006 

Dobri poslovni rezultati poslovanja v letu 2005 so temelj optimističnim načrtom poslovanja za leto 
2006, v katerem predvidevamo 13-odstotno rast prodaje družbe. Največja, 40-odstotna rast, je 
predvidena v regiji Srednja Evropa. S predvideno 24-odstotno rastjo sledi regija Vzhodna Evropa, 
ki bo v letu 2006 tudi najbolj prispevala k celotni prodaji – njen delež v celotni prodaji naj bi 
predvidoma znašal 30 %. Predvidena rast prodaje v regiji Jugovzhodna Evropa pa je 17-odstotna. 
Deleži posameznih skupin proizvodov v skupni prodaji bodo ostali praktično nespremenjeni. 
 
V  letu 2006 bo končana izgradnja Sinteze 4, katere cilj je zagotovitev lastnih kapacitet za 
proizvodnjo generičnih aktivnih farmacevtskih učinkovin najbolj prodajanih zdravil. Pričeli bomo z 
izgradnjo novega obrata za proizvodnjo ampul z letno zmogljivostjo 80 do 100 milijonov ampul 
letno, 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.    
 

Ostali pomembnejši podatki o poslovanju 

S 1. januarjem 2005 je vodenje 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 Krko 
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 
redne skupščine delničarjev.  
 
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 2006 Krka, d. d., Novo mesto 
 Uprava 
 



 

BILANCA STANJA 

v 000 SIT
31. 12. 2005 31. 12. 2004

 SREDSTVA 182.826.119 151.080.787 
 STALNA SREDSTVA 114.012.826 103.768.324
 Neopredmetena dolgoročna sredstva 5.240.167 4.337.508
 Opredmetena osnovna sredstva 73.440.344 67.607.520
 Dolgoročne finančne naložbe 35.332.315 31.823.296 
 GIBLJIVA SREDSTVA 68.731.246 47.176.096
 Zaloge 26.926.295 18.538.074
 Poslovne terjatve 37.182.590 25.617.311
 Kratkoročne finančne naložbe 3.863.593 1.919.757
 Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 758.768 1.100.954 
 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 82.047 136.367 
 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 182.826.119 151.080.787 

 KAPITAL 125.045.773 106.711.173
 Vpoklicani kapital 14.170.448 14.170.448
 Kapitalske rezerve 2.598.736 2.598.736
 Rezerve iz dobička 64.542.300 55.230.357
 Preneseni čisti poslovni izid 5.974.464 3.583.658
 Čisti poslovni izid poslovnega leta 14.280.823 9.101.384
 Prevrednotovalni popravki kapitala 23.479.002 22.026.590 

 REZERVACIJE 13.027.768 12.025.182 
 FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 40.918.260 30.972.198
 Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 10.011.560 13.786.543
 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 30.906.700 17.185.655 

 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.834.318 1.372.234  



 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

v 000 SIT
2005 2004

 Čisti prihodki od prodaje 116.570.332 97.977.511

  - na domačem trgu 18.336.745 18.474.969

  - na tujem trgu 98.233.587 79.502.542

 Sprememba vrednosti zalog 4.794.880 -1.074.999

 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 19.143 44.949

 Drugi poslovni prihodki 11.796.305 4.098.175

 Stroški blaga, materiala in storitev -52.173.899 -43.518.841

 Stroški dela -28.657.196 -26.359.527

 Odpisi vrednosti -10.252.992 -9.750.662

  - amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
    dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih -9.327.315 -8.604.262

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -925.677 -1.146.400

 Drugi poslovni odhodki -13.908.010 -3.832.049

 Finančni prihodki iz deležev 1.019.272 1.545.028

 Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 146.652 404.541

 Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 1.996.463 1.599.680

 Finančni odhodki za odpise dolg. in kratk. finanč. naložb -2.095.761 -1.816.727

 Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti -1.879.116 -2.353.173

 POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 27.376.073 16.963.906

 Izredni prihodki 64.723 112.051

 Izredni odhodki -25.220 -10.799

 POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 39.503 101.252

 CELOTNI POSLOVNI IZID 27.415.576 17.065.158

 Davek iz dobička -5.834.753 -2.963.774

 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 21.580.823 14.101.384
 



 

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA 

v 000 SIT
01-12/2005 01-12/2004

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Pritoki pri poslovanju 114.933.869 100.953.333

Poslovni prihodki 122.976.912 98.307.948
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 64.723 112.051
Začetne manj končne poslovne terjatve -8.162.086 2.610.502
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 54.320 -77.168

Odtoki pri poslovanju 91.033.705 72.022.595
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij 82.746.618 72.032.895
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje 25.220 10.799
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 4.085.332 1.459.866
Končne manj začetne zaloge 8.925.893 -1.610.308
Začetni manj končni poslovni dolgovi -2.287.273 95.246
Začetne manj k

Prebitek pritoko

FINANČNI TO
Pritoki pri nalož

Finančni prihod
Pobotano zman
Pobotano zman

Odtoki pri nalož
Finančni odhod
Pobotano pove

 Pobotano poveč
stvarne vložke k
Pobotano pove
Pobotano pove

Prebitek pritok

FINANČNI TO
Pritoki pri finan

Finančni prihod
Pobotano pove
Pobotano pove
Pobotano pove

Odtoki pri fina
Finančni odhod
Pobotano zman
Pobotano zman

 Zmanjšanje obv
deležev v dobič

Prebitek pritoko

 KONČNO STA

Finančni izid ob
Vpliv sprememb 
Začetno stanje de

ončne pasivne kratkoročne časovne razmejitve -2.462.085 34.097
v (odtokov) pri poslovanju 23.900.164 28.930.738

KOVI PRI NALOŽBENJU
benju 252.506 303.878
ki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 252.506 303.878
jšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0
jšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0
benju 18.329.565 20.894.133
ki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 1.150.399 0
čanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 1.861.732 2.670.036
anje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in 
apitala) 11.831.135 17.113.317
čanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 1.228.739 755.915
čanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 2.257.560 354.865
ov (odtokov) pri naložbenju -18.077.059 -20.590.255

KOVI PRI FINANCIRANJU
ciranju 4.042.482 9.752.356
ki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 70.253 260.034
čanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0
čanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 9.492.322
čanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 3.972.229 0
nciranju 10.217.973 17.305.957

ki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 1.237.572 1.359.046
jšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 4.171.324 0
jšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 11.854.143
eznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačilo dividend in drugih 

ku) 4.809.077 4.092.768
v (odtokov) pri financiranju -6.175.491 -7.553.601

NJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH  USTREZNIKOV
3.800.901 2.263.745

računskega obdobja -352.386 786.882
tečajev pri denarnih sredstvih 10.200 -52.252
narnih sredstev in njihovih ustreznikov 4.143.087 1.529.115



 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

Za leto 2005 

v 000 SIT

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Rezerve
za lastne 

deleže

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 

poslovnega 
leta

Splošni 
prevredno-

tovalni 
popravek 

kapitala

Posebni 
prevredno-

tovalni 
popravki 
kapitala

Skupaj 
kapital

Stanje 31. 12. 2004 14.170.448 2.598.736 3.592.196 4.670.280 1.500.000 45.467.881 3.583.658 9.101.384 21.724.113 302.477 106.711.173

Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 87.663 21.580.823 0 1.509.832 23.178.318

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 21.580.823 0 0 21.580.823

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druga povečanja sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 87.663 0 0 1.509.832 1.597.495

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 800.000 12.386.801 3.214.583 -16.401.384 0 0 0

 Razporeditev čistega dobička poslovnega leta  po sklepu uprave 
in nadzornega sveta 0 0 0 0 800.000 6.500.000 0 -7.300.000 0 0 0
 Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv      
po sklepu skupščine 0 0 0 0 0 5.886.801 -5.886.801 0 0 0 0

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 9.101.384 -9.101.384 0 0 0

Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 3.874.858 911.440 0 0 57.420 4.843.718

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 3.874.858 857.072 0 0 0 4.731.930

Druga zmanjšanja sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 54.368 0 0 57.420 111.788

Stanje 31.12.2005 14.170.448 2.598.736 3.592.196 4.670.280 2.300.000 53.979.824 5.974.464 14.280.823 21.724.113 1.754.889 125.045.773
 



 
Za leto 2004 

v 000 SIT

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Rezerve
za lastne 

deleže

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Preneseni 
čisti poslovni 

izid

Čisti 
poslovni izid 

poslovnega 
leta

Splošni 
prevredno-

tovalni 
popravek 

kapitala

Posebni 
prevredno-

tovalni 
popravki 
kapitala

Skupaj 
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Stanje 31. 12. 2003 14.170.448 2.598.736 3.592.196 4.670.280 1.000.000 38.558.333 5.014.356 5.011.206 21.724.113 164.369 96.504.036

Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 73.925 14.101.384 0 138.109 14.313.418

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 14.101.384 0 0 14.101.384

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Druga povečanja sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 73.925 0 0 138.109 212.034

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 500.000 9.459.641 51.565 -10.011.206 0 0 0

 Razporeditev čistega dobička poslovnega leta po sklepu uprave 
in nadzornega sveta

0 0 0 0 500.000 4.500.000 0 -5.000.000 0 0 0

 Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

0 0 0 0 0 4.959.641 -4.959.641 0 0 0 0

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0 0 0 5.011.206 -5.011.206 0 0 0

Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 2.550.091 1.556.189 0 0 0 4.106.280

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 2.550.091 1.556.189 0 0 0 4.106.280

Druga zmanjšanja sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31. 12. 2004 14.170.448 2.598.736 3.592.196 4.670.280 1.500.000 45.467.883 3.583.657 9.101.384 21.724.113 302.477 106.711.173  


