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POMEMBNEJŠE PODATKE O POSLOVANJU  
SKUPINE IN DRUŽBE KRKA  

V OBDOBJU  JANUAR – SEPTEMBER 2005  
 

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, Nemčija, 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, DP Krka 
Ukraina, Kijev in Helvetius, s. r. l. Trst.  
 
Družba Krka Zdravilišča ima 51-odstotni lastniški delež v družbi Krka Zdravilišče Strunjan, d.o.o.  
Družbi Krka ČR in DP Krka Ukraina sta nedelujoči, za družbo Helvetius pa bo predvidoma še v prvi 
polovici leta 2006 zaključen likvidacijskih postopek. 

Prodaja skupine Krka 

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letošnjega leta prodala za 97,8 milijarde SIT izdelkov, kar 
predstavlja 76 % letošnje načrtovane prodaje. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je prodaja 
skupine večja za 15 %. Prodaja družbe Krka v višini  87,7 milijarde SIT predstavlja 90 % celotne 
prodaje skupine Krka. Skupina Krka Zdravilišča je ustvarila za 4,4 milijarde SIT prodaje, največja 
odvisna družba v tujini, Krka Polska, ki prodaja tako izdelke matične družbe kot tudi izdelke iz lastne 
proizvodnje, pa za 12,9 milijarde SIT prihodkov od prodaje. 

Prodaja po regijah 

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih na slovenskem trgu prodala za 18,2 milijarde SIT izdelkov in 
storitev, kar predstavlja 18,6-odstotni delež v skupni prodaji. V države vzhodne Evrope je izvozila za 
24,9 milijarde SIT izdelkov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je prodaja na ta tržišča 
povečala za 63 %. Za 35 % je večja tudi prodaja na tržišča srednje Evrope, ki je od januarja do 
septembra 2005 znašala 23,7 milijarde SIT in predstavlja slabo četrtino v skupni prodaji. Izvoz v države 
jugovzhodne Evrope je znašal 16,4 milijarde SIT, v države regije Zahodne Evropa in čezmorska tržišča 
pa 14,6 milijarde SIT. Med ključnimi Krkinimi trgi smo največji porast dosegli v Ruski federaciji, in 
sicer 64-odstotnega, največji posamični trg pa ostaja Slovenija.  

 



 

 

Prodaja po skupinah izdelkov 

Največji delež prodaje skupine predstavljajo zdravila na recept (79 %), z 11-odstotnim deležem jim 
sledijo izdelki za samozdravljenje, s 4-odstotnim pa veterinarski izdelki. Kozmetični izdelki 
predstavljajo 1 % v skupni prodaji, prodaja skupine Krka Zdravilišča pa 5 %. V primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem se je prodaja zdravil na recept povečala za 10,9 milijarde SIT oziroma za 16 %, 
prodaja izdelkov za samozdravljenje je večja za 29 %, veterinarskih izdelkov za 16 %, prodaja 
kozmetičnih izdelkov in zdraviliško-gostinskih storitev pa je manjša kot v prvih devetih mesecih 
lanskega leta. 

Prodaja Krke, d. d., Novo mesto 

V obdobju januar - september 2005 je družba Krka prodala za 87,7 milijard SIT izdelkov, kar 
predstavlja 79 % načrtovane prodaje za letošnje leto V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je 
prodaja večja za 17 %.  
 
Družba Krka je v tem obdobju izvozila za 74 milijard SIT izdelkov, kar predstavlja 84 % celotne 
prodaje. Delež izvoza v skupni Krkini prodaji se še naprej povečuje.  

Prodaja po regijah 

V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je prodaja večja v regijah Jugovzhodna Evropa, Vzhodna 
Evropa in Srednja Evropa, malenkost manjša je v Sloveniji, za 17-odstotnih točk pa je manjša v regiji 
Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, kar je posledica velike prodaje na teh trgih v začetku lanskega 
leta – pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Največjo rast prodaje beležimo na trgih vzhodne 
Evrope, kjer je prodaja glede na enako lansko obdobje večja za 57 %. Znotraj regije s 94-odstotno rastjo 
izstopa Ukrajina, medtem ko smo v Ruski federaciji, ki predstavlja s 17,2 milijarde SIT ustvarjenih 
prihodkov od prodaje, največje posamično tržišče, dosegli 56-odstotno rast. V strukturi prodaje je z 28-
odstotnim deležem največja regija Vzhodna Evropa 

Prodaja po skupinah izdelkov 

Med skupinami izdelkov so v ospredju zdravila na recept, saj predstavljajo z 72,6 milijarde SIT 
ustvarjenih prihodkov od prodaje 83-odstotni delež v strukturi prodaje družbe. Izdelkov za 
samozdravljenje smo v prvih devetih mesecih prodali za 10,1 milijarde SIT (12- odstotni delež v 
strukturi prodaje družbe), veterinarskih  izdelkov za 3,5 milijarde SIT in kozmetičnih izdelkov za 1,4 
milijarde SIT. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bila prodaja presežena pri zdravilih na 
recept (za 18 %), pri izdelkih za samozdravljenje (za 35 %) in pri veterinarskih izdelkih (za 17 %), 
medtem ko je pri kozmetičnih izdelkih prodaja glede na enako lansko obdobje nižja. 

 

 



 

Podatki o poslovanju s kazalniki 

Računovodski izkazi družbe in skupina Krka za obdobje januar – september za leto 2005 kot tudi 
primerjalni podatki za leto 2004 so pripravljeni skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Vsi pomembnejši kazalniki poslovanja tako družbe kot skupine Krka so se v primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem izboljšali. Poslovni izid iz rednega delovanja družbe je za 64 %, skupine pa za 50 % 
večji kot v prvih devetih mesecih lanskega leta. Skupina Krka za letošnje leto načrtuje čisti poslovni izid 
v višini 20 milijard SIT. 
 

v milijonih SIT 
Skupina Krka Družba Krka 

Pomembnejši podatki o poslovanju 
1 – 9 / 2004 1 – 9 / 2005 1 – 9 / 2004 1 – 9 / 2005

Čisti prihodki od prodaje  85.076 97.835 74.680 87.745

Poslovni izid iz poslovanja  13.481 19.143 13.057 20.918

Poslovni izid iz rednega delovanja  13.158 19.685 12.708 20.878

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  11.027 14.321 10.589 15.449

Stalna sredstva (konec obdobja)  102.011 108.469 101.090 109.192

Gibljiva sredstva  (konec obdobja) 48.904 67.794 47.808 64.536

Kapital (konec obdobja)  102.318 115.767 102.829 117.296

Rezervacije (konec obdobja)  13.487 12.131 13.322 11.982

Finančne in poslovne obveznosti (konec obdobja)  34.747 47.601 32.397 43.421
   

Število zaposlenih (konec obdobja) 4 750 5 137 3 644 3 952
 

Skupina Krka Družba Krka 
 Kazalniki uspešnosti poslovanja* 

1 -  9 / 2004 1 - 9/ 2005 1 -  9 / 2004 1 - 9/ 2005

Donosnost prihodkov (v %) 12,8 14,2 13,7 16,9

Donosnost kapitala (v %) 14,9 17,2 14,2 18,4

Donosnost sredstev (v %) 9,9 11,5 9,6 12,7

Čisti poslovni izid na delnico (v SIT)** 4.150 5.390 3.985 5.814

Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)*** 28.882 32.678 29.026 33.110
  
*     Pri izračunu kazalnikov je upoštevan čisti poslovni izid, preračunan na letni nivo. 
**    Upoštevano je celotno število izdanih delnic. 
***  Kapital na dan 30. 9. 2005 / celotno število izdanih delnic. 
 



 

Vlaganja in naložbe 

Za vlaganja in naložbe doma in v tujini smo na nivoju skupine Krka namenili 13,1 milijarde SIT. 
Družba Krka je zanje namenila 10,4 milijarde SIT, od tega predstavlja največjo postavko naložba v 
gradnjo novega obrata kemijske sinteze za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Med odvisnimi 
družbami je za vlaganja največ namenila družba Krka Zdravilišča (1,2 milijarde SIT), z 0,9 milijarde 
SIT pa ji sledi družba  Krka Farma Zagreb. 

Pomembnejši dogodki 

S 1. januarjem je vodenje družbe Krka prevzel Jože Colarič, s 1. aprilom je postala članica uprave 
družbe tudi Zvezdana Bajc.  
 
V začetku aprila 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. Krka ocenjuje, da 
v tožbi navedenih patentov tožečih strank ne krši in da tožba ni utemeljena.  
 
Sredi aprila 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, 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 letne skupščine delničarjev sredi 
prihodnjega leta. 
 
V družbi Krka smo tako v prvi kot tudi v drugi polovici letošnjega leta ponovno organizirali 
predstavitvena srečanja v finančnih centrih zahodne Evrope (t. i. "investor roadshow"). Tečaj delnice se 
je v zadnjih mesecih leta močno povečal in dosegel rekordne vrednosti. Ob koncu septembra je bil 
enotni tečaj Krkine delnice 85.896 SIT, 10. novembra 2005 je enotni tečaj delnice prvič v zgodovini 
presegel 100.000 SIT. Enotni tečaj delnice je dosegel najvišjo vrednost 15. novembra, ko je znašal 
107.502,60 SIT. V zadnjih mesecih se je spremenila tudi lastniška struktura delničarjev, saj se je 
povečal delež tujcev. V začetku letošnjega leta so imeli tuji vlagatelji 2,8-odstotni lastniški delež, ob 
koncu letošnjega septembra 4,7-odstotnega, v novembru pa je njihov delež dosegel že 6,1 %. Glede na 
začetek leta se je najbolj zmanjšal delež drugih domačih pravnih oseb, pa tudi delež domačih fizičnih 
oseb ter investicijskih družb in skladov je nekoliko manjši. 
  
Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je 17. novembra na 7. Poslovni konferenci v 
Portorožu prejel nagrado Financ za izjemne dosežke v gospodarstvu. Jože Colarič je nagrado prejel 
zaradi pomembnega prispevka h gospodarskemu razvoju, prepoznavnosti in ugledu Slovenije.  
 
Rezultate družbe in skupine Krka v obdobju januar – september 2005 je na svoji 3. seji 23. novembra 
2005 obravnaval nadzorni svet družbe in jih ocenil kot zelo uspešne.  
 
 
Novo mesto, 24. november 2005      Krka, d. d., Novo mesto 
            Uprava 


