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POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM 
KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2004 

 
 
Predstavitev skupine Krka 
 
Skupino Krka sestavljajo obvladujoča družba Krka, d. d., Novo mesto ter naslednje odvisne in pridružene 
družbe: 
 
 
Odvisna družba v državi: 
KRKA Zdravilišča, d. o. o., Novo mesto 100 %
 
Odvisne družbe v tujini: 
KRKA FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaška 100 %
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 %
KRKA Polska, Sp. z o. o., Varšava, Poljska  100 %
KRKA Aussenhandels GmbH, München, Nemčija 100 %
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija 100 %
OOO KRKA FARMA, Sergiev posad, Ruska federacija 100 %
KRKA ČR, s. r. o., Praga, Češka republika 100 %
KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska 100 %
KRKA Sverige AB 100 %
KRKA Magyarország, Kft, Budimpešta, Madžarska 99 %
HELVETIUS S. R. L., Trst, Italija 80 %
KRKA-FARMA, d.o.o., Novi Sad, Srbija in Črna gora 60 %
 
Pridružena družba v tujini: 
Dawa, Nairobi, Kenija  34,78 %
 
 
V začetku leta 2004 je Krka, d. d., Novo mesto prodala družbo Krka Kozmetika Doel, Skopje, Makedonija, v 
drugi polovici leta pa ustanovila družbo Krka Sverige AB, Stockholm, Švedska. 
 
Med odvisnimi družbami so k prodajnim rezultatom poleg družbe Krka Zdravilišča, d. o. o., Novo mesto 
pomembno prispevala proizvodno-distribucijska podjetja Krka Polska na Poljskem, Krka Farma na 
Hrvaškem in OOO Krka RUS v Ruski federaciji. 
 
Prvo Krkino podjetje v tujini, ki je pričelo z redno proizvodnjo in prodajo lastnih izdelkov, je Krka Polska.  
Prodaja izdelkov kot so Vasilip, Zalasta in Tenox, ki smo jih v letu 2004 izdelovali v tem podjetju, je 
pomembno prispevala k izboljšanju Krkinega deleža na poljskem trgu. Tako je prodaja na Poljskem v letu 
2004 dosegla 14,3 milijard tolarjev in s tem 27-odstotno rast glede na leto poprej, medtem ko je prodaja 
družbe Krka ostala na nivoju iz leta 2003.  
 
Tudi v drugem proizvodno-distribucijskem centru v tujini, v odvisni družbi Krka RUS v Ruski federaciji, se 
je pričela proizvodnja. Družba je v letu 2004 nadaljevala tudi z intenzivnim pridobivanjem licenc in 



 

dovoljenj za proizvodnjo novih izdelkov. Druga odvisna družba na ruskem trgu, OOO Krka Farma, je prav 
tako poslovala uspešno in dosegla planirano prodajo. V zadnjem trimesečju leta 2004 je bila izvedena 
temeljita reorganizacija Krkine prisotnosti na trgu, kar bo vplivalo na rezultate predvsem v letošnjem letu. 
Na ruskem trgu smo prodajo glede na leto 2003 povečali za 12 odstotkov.   
 
Na Hrvaškem, kjer deluje odvisna družba Krka Farma, d. o. o., Zagreb, je skupina Krka ustvarila za 7,9 
milijarde tolarjev prihodkov od prodaje. Tako Krka zaseda 3. mesto med vsemi proizvajalci zdravil, takoj za 
dvema največjima domačima proizvajalcema. Svoj položaj na Hrvaškem Krka še utrjuje s proizvodno-
distribucijskim centrom v Jastrebarskem blizu Zagreba, v katerem so bila v letu 2004 zaključena zadnja dela 
in bo proizvodnja stekla v letu 2005. 
 
Družba Krka Zdravilišča, d. o. o., Novo mesto, ki združuje poslovne enote Zdravilišče Dolenjske Toplice, 
Zdravilišče Šmarješke Toplice, Hotele Otočec in Hotel Krka v Novem mestu, je edina Krkina odvisna družba 
v Sloveniji. Obenem ima 51-odstotni lastniški delež v družbi Krka – Zdravilišče Strunjan, 25-odstotnega v 
družbi Golf Grad Otočec in 45,33 odstotnega v SRC Rog Črmošnjice. V začetku leta 2004 se je družbi 
priključila poslovna enota – Hotel Krka, ki je pred tem delovala pod okriljem obvladujoče družbe Krka. 
Družba Krka Zdravilišča je v letu 2004 dosegla 317.225 nočitev, od tega predstavljajo nočitve tujih gostov v 
celotni strukturi nočitev nekaj manj kot tretjino. Povprečna zasedenost kapacitet je bila 67-odstotna, v 
zdraviliških zmogljivostih pa 80-odstotna. Družba Krka Zdravilišča je ustvarila za 6 milijard prihodkov od 
prodaje, kar je za 12 odstotkov več kot leta 2003.   
  
 
 

Podatki o poslovanju skupine Krka 
 
Prodaja 
 
Skupina Krka je v letu 2004 poslovala skladno z načrti in strateškimi usmeritvami. Prodala je za 113 milijard 
tolarjev svojih izdelkov in storitev, kar je za 17 odstotkov več kot v letu 2003. Na slovenskem trgu je 
ustvarila 12 odstotkov prihodkov od prodaje, na tujih pa 78 odstotkov. 
 
Večina odvisnih podjetij v tujini predstavlja del prodajne mreže, prek katere Krka prodaja svoje izdelke. 
Prodaja Krkinih izdelkov v vrednosti 107 milijard tolarjev predstavlja skoraj 95 odstotkov, prodaja 
zdraviliško-turističnih storitev Krke Zdravilišča (skupaj z družbo Krka Strunjan) pa 6 milijard tolarjev ali 5 
odstotkov prihodkov od prodaje skupine Krka. 
 
 
Komentar k računovodskim izkazom
  
Čisti poslovni izid skupine Krka iz leta 2004 znaša 14,7 milijarde tolarjev in je za 39 odstotkov večji kot leto 
poprej. Na rezultat je, poleg večjih prihodkov od prodaje, pomembno vplivalo razmerje med finančnimi 
prihodki in odhodki, ki je glede na leto 2003 ugodnejše za 1,6 milijarde tolarjev. Delež manjšinskih lastnikov 
v čistem poslovnem izidu znaša 30 milijonov SIT in je za 27 odstotkov nižji kot leto poprej. 
 
Doseženi ključni kazalniki poslovanja v letu 2004 so v skladu z načrtovanimi in strateškimi usmeritvami 
skupine. Donosnost prihodkov za leto 2004 je bila 12,1 odstotka, donosnost kapitala 14,5 odstotka, 
donosnost sredstev pa 9,8 odstotka. Vsi kazalci so se v primerjavi z letom 2003 izboljšali. Čisti dobiček na 
delnico je v letu 2004 znašal 4.130 tolarjev in je bil v primerjavi z letom 2003 večji za 39 odstotkov. 
Knjigovodska vrednost delnice je znašala 29.476 tolarjev in se je v primerjavi z letom 2003 povečala za 12 
odstotkov. Pri izračunu kazalnikov je upoštevano celotno število izdanih delnic obvladujoče družbe. 
 



 

Sredstva skupine so konec leta 2004 znašala 154,2 milijarde tolarjev in so se v letu dni povečala za 5 
odstotkov ali 7,9 milijard tolarjev. Zaradi novih investicij so se stalna sredstva povečala za 11 odstotkov, 
gibljiva sredstva pa so zaradi zmanjšanja zalog in terjatev nižja za 5 odstotkov. Dolgoročne rezervacije so se 
konec leta 2004 zmanjšale za 1,3 milijarde tolarjev, kar je predvsem posledica odprave rezervacije za tožbo v 
zvezi z enalaprilom, ki se je v letu 2004 končala v korist obvladujoče družbe. Hkrati pa so bile za ostale 
tožbe v zvezi z zdravili za zdravljenje bolezni srca in žilja, ki so še v teku, oblikovane dodatne rezervacije. V 
primerjavi s stanjem ob koncu leta 2003 se je med finančnimi in poslovnimi obveznostmi spremenila 
struktura, saj je obvladujoča družba namesto kratkoročnih posojil najemala dolgoročna. Zato se je bistveno 
povečal delež dolgoročnih obveznosti (iz 4 na 9,5 odstotka) in hkrati zmanjšal delež kratkoročnih (iz 20,7 na 
12,6 odstotka), predvsem finančnih obveznosti.  
 
 
Investicije in naložbe  
 
Skupina Krka je v letu 2004 za investicije in naložbe namenila 20,9 milijarde tolarjev sredstev oziroma 18,4 
odstotka čistih prihodkov od prodaje in tako nadaljevala obsežno investicijsko dejavnost prejšnjega leta. 
Večina investicij je potekala v obvladujoči družbi Krka in je bila namenjena predvsem obnovi, razširitvi in 
opremljanju obratov za proizvodnjo končnih izdelkov in aktivnih učinkovin ter prenovi informacijskega 
sistema. V odvisnih družbah pa so bile pomembnejše investicije v družbi Krka Zdravilišča in proizvodno-
distribucijskem centru na Hrvaškem. 
 
 
Poslovni cilji 
 
Za leto 2005 je načrtovana 14-odstotna rast prodaje, v skupni višini 129 milijard tolarjev. Največja rast 
prodaje je predvidena v regijah Jugovzhodna in Vzhodna Evropa, največji posamični trg pa bo po načrtih 
Slovenija. Delež prodaje na tujih trgih naj bi bil 80-odstoten. Prevladujoča skupina izdelkov ostajajo izdelki 
za humano uporabo (zdravila na recept in izdelki za samozdravljenje) z načrtovanim 89-odstotnim deležem v 
prodaji. V Sloveniji bo največja investicija nadaljevanje izgradnje obrata za proizvodnjo farmacevtskih 
učinkovin, v tujini pa dokončanje proizvodno-distribucijskega centra Jastrebarsko na Hrvaškem. V skupini 
Krka bo ob koncu leta 2005 predvidoma zaposlenih 5.157 ljudi, od tega tretjina v tujini. 
  
Nerevidirane konsolididrane letne računovodske izkaze skupina Krka je na svoji redni seji 29. marca 2005 
obravnaval nadzorni svet.  
 
Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo, družba Krka 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, 31. marec 2005 Krka, d. d., Novo mesto 
 Uprava 


