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1. Predstavitev skupine Krka
• Skupino Krka sestavljajo obvladujoËe podjetje Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka), trinajst odvisnih
druæb doma in v tujini ter πtiri pridruæena podjetja, od tega eno v tujini.
• V letu 2002 je skupina dosegla 88.338.464 TSIT prihodkov iz prodaje, od tega 23 % na domaËem trgu in
77 % v tujini. VeËina odvisnih podjetij v tujini predstavlja del prodajne mreæe, prek katere Krka prodaja svoje
izdelke. Prodaja Krkinih izdelkov v vrednosti 83.405.505 TSIT predstavlja dobrih 94,4 %, prodaja zdraviliπkoturistiËnih storitev Krke ZdraviliπËa (skupaj z druæbo Krka Strunjan) pa 4.932.959 TSIT ali 5,6 % prihodkov
od prodaje skupine Krka.
• »isti poslovni izid znaπa 11.080.208 TSIT, kar je 29 % veË kot leto prej.

Prihodki od prodaje
»isti dobiËek
Vrednost sredstev
©tevilo zaposlenih

v TSIT

Rast 2002/2001

88.338.464
11.080.208
127.749.801
4.332

11 %
29 %
6%
7%

• V letu 2002 je potekala intenzivna investicijska dejavnost tako v matiËni druæbi kot tudi v odvisnih podjetjih.
V matiËni druæbi so bile veËje investicije dokonËanje obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, dokonËanje
razvojno-kontrolnega centra II in gradnja obrata za proizvodnjo betalaktamov. V odvisnih druæbah v tujini se
je nadaljevala izgradnja proizvodno-distribucijskih centrov. Na Hrvaπkem in v Ruski federaciji zaenkrat obratuje
skladiπËni del, tovarna na Poljskem pa æe polno obratuje. V letu 2003 bo tako druæba v Varπavi poleg Krkinih
izdelkov prodajala tudi lastne, na Poljskem proizvedene izdelke. Z novimi proizvodno-distribucijskimi centri
v tujini, kjer bo potekala proizvodnja predvsem novega generiËnega asortimana izdelkov, bo Krka pridobila
status domaËega proizvajalca.
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Krka, d. d., Novo mesto je obvladujoËe podjetje skupine Krka, v katero so vkljuËena tale odvisna in pridruæena
podjetja:
Osnovni
Deleæ lastniπtva
kapital v tisoË
Valuta

Odvisna podjetja v dræavi:
KRKA ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto

100 %

2.657.097

SIT

Odvisna podjetja v tujini:
KRKA FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA KOZMETIKA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA Polska, Sp. z o. o., Varπava, Poljska
KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija
OOO KRKA FARMA, Sergiev posad, Ruska federacija
KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika
KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska
KRKA Magyarország, Kft, Budimpeπta, Madæarska
HELVETIUS S.R.L., Trst, Italija
KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija in »rna gora

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
80 %
60 %

49.262.800
49.060.618
8.222.000
70.173.806
255.646
264.722.539
130.000
100.000
1.000
12.600.000
51.600
111.080

HRK
MKD
MKD
PLZ
EUR
RUB
RUB
CZK
EUR
HUF
EUR
YUM

Pridruæena podjetja v dræavi:
* Finsvet, d. o. o., Novo mesto
* Golf Grad OtoËec, d. o. o.
* SRC Rog »rmoπnjice, d. o. o.

24,35 %
25,00 %
45,33 %

Pridruæena podjetja v tujini:
* Dawa, Nairobi, Kenija

34,78 %

• Uskupinjeno letno poroËilo za poslovno leto, ki se je konËalo 31. 12. 2002, je mogoËe dobiti na sedeæu
obvladujoËega podjetja.

1.1. Organi podjetij v skupini
• Upravo obvladujoËe druæbe Krka sestavljajo Miloπ KovaËiË, predsednik uprave in generalni direktor, Joæe
ColariË, namestnik predsednika uprave in generalnega direktorja ter direktor Marketinga in prodaje, Janez
Poljanec, Ëlan uprave in direktor Oskrbe z izdelki, Aleπ Rotar, Ëlan uprave in direktor Razvoja in raziskav, ter
Danica Novak Malnar, delavska direktorica.
• Nadzorni svet Krke sestavljajo predstavniki delniËarjev Janez Prijatelj, predsednik, Bojan Dejak, Borut
Jamnik, Janko Kastelic, Mojca Osolnik in Stanislav Valant ter predstavniki zaposlenih Sonja Kermc, Mihaela
Korent, Miroslav KramariË, Darinka Kure, Boris PetanËiË in Boæena ©uπtar.
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V poslovnem letu 2002 so odvisna podjetja vodili tile direktorji:
Podjetje v skupini

KRKA ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto
KRKA FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA KOZMETIKA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA Polska, Sp. z o. o., Varπava, Poljska
KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija
OOO KRKA FARMA, Sergiev posad, Ruska federacija
KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika
KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska
KRKA Magyarország, Kft, Budimpeπta, Madæarska
HELVETIUS S.R.L., Trst, Italija
KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija in »rna gora

Direktor
Vladimir PetroviË
Mladen PavletiÊ
Stefan Kostadinov
Zlatko KoleËevski
Joæe KolariË
Irena BostiË
Roman Kokalj
Aleπ Cuderman
Andrej Doboviπek
Viktor Kozjan
Marko Oblak
Tanja ©ega
Adam Frenc

1.2. ©tevilo zaposlenih v podjetjih v skupini
©tevilo zaposlenih na dan 31. 12. 2002 znaπa:
Podjetje v skupini

2002

2001

KRKA, d. d., Novo mesto
KRKA ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto*
KRKA FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA KOZMETIKA DOOEL, Skopje, Makedonija
KRKA Polska, Sp. z o. o., Varπava, Poljska
KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija
OOO KRKA FARMA, Sergiev posad, Ruska federacija
KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika
KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska
KRKA Magyarország, Kft, Budimpeπta, Madæarska
HELVETIUS S.R.L., Trst, Italija
KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, Srbija in »rna gora
Skupaj

3.399
540
75
20
3
248
2
22
10
0
3
0
6
4
4.332

3.257
541
65
19
3
153
2
7
5
0
0
0
5
4
4.061

* Podatek o zaposlenih skupaj z ZdraviliπËem Strunjan (πtevilo zaposlenih 31. 12. 2001 = 125, 31. 12. 2002 = 127).
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PovpreËno πtevilo zaposlenih, razËlenjeno glede na izobrazbo:

Doktorji znanosti
Magistri znanosti
Univerzitetna izobrazba
Visokostrokovna izobrazba
Viπjeπolska izobrazba
Srednjeπolska izobrazba
Kvalificirani delavci
Skupaj

2002

sestava v %

37
109
1.113
84
223
1.028
1.596
4.190

0,9
2,6
26,6
2,0
5,3
24,5
38,1
100,0

Krka, d. d., Novo mesto
• Krkini zaËetki segajo v leto 1954, ko je bil ustanovljen farmacevtski laboratorij Krka. V manj kot pol stoletja
se je razvila v eno vodilnih generiËnih farmacevtskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi, ki svoje izdelke træi
v veË kot 70 dræavah sveta. Dosedanja hitra rast in zanesljiv razvoj Krke zagotavljata kakovostne in dostopne
farmacevtske izdelke, ki omogoËajo ohranjanje zdravja πirokemu krogu ljudi na vseh koncih sveta.
• Predmet poslovanja je farmacevtsko-kemijska dejavnost, v katero spadata poleg proizvodnje in prodaje zdravil
na recept in izdelkov za samozdravljenje tudi proizvodnja in prodaja veterinarskih in kozmetiËnih izdelkov.
• MatiËna druæba Krka je v letu 2002 dosegla 10,4 milijarde tolarjev dobiËka in s tem zabeleæila 15-odstotno
rast glede na prejπnje leto. S 77,7 milijarde tolarjev prodaje beleæi 10-odstotno rast prodaje, od tega je
35-odstotna rast prodaje evidentirana na trgih zahodne Evrope, ki se tako pribliæujejo æeleni petini celotne
prodaje Krke. Petino svoje prodaje Krka realizira v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, le nekoliko manj (19 %)
v Srednji Evropi in veË (28 %) v Vzhodni Evropi.
• Dobri poslovni rezultati so odvisni tudi od moËne in razvejene marketinπke mreæe doma in v tujini. Tako
je bila v letu 2002 okrepljena prisotnost na tujih træiπËih in danes πtevilo zaposlenih v 39 podjetjih in
predstavniπtvih v dræavah Hrvaπka, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija in »rna gora, Albanija, Bolgarija,
Romunija, Ruska federacija, Ukrajina, Moldavija, Belorusija, Azerbajdæan, Kazahstan, Litva, Latvija, Estonija,
Uzbekistan, Poljska, Madæarska, »eπka republika, Slovaπka, Italija, NemËija, Irska in Indija dosega skoraj petino
vseh zaposlenih v skupini Krka. ©tevilo zaposlenih v Krki na koncu poslovnega leta 2002 je 3.399, od tega v
Sloveniji 2.990 in v predstavniπtvih v tujini 409. Prek svojih predstavniπtev in podjetij v tujini Krka promovira
in prodaja svoje izdelke.
• Z inovativno dejavnostjo podjetje prodira na zahodna træiπËa in ohranja prednosti na tradicionalnih trgih,
z investicijami v nov razvojno-kontrolni center II, novo tovarno za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol,
proizvodno-distribucijski center v Istri v Ruski federaciji ter mnoge druge pa to inovativno dejavnost omogoËa.
• Razumevanje in upoπtevanje posebnosti farmacevtskega trga posamezne dræave in poznavanje podroËja
industrijske lastnine in zakonodaje, povezane s pridobivanjem registracije zdravil, omogoËata Krki ustvarjanje
palete izdelkov, prilagojene potrebam posameznih trgov. Z novo pridobljenimi registracijami Krka potrjuje
mesto generiËnega podjetja z asortimanom, ki pokriva vodilne terapevtske skupine in je prilagojen posameznim
trgom in njihovim zahtevam. V letu 2002 je Krka pridobila prvo registracijo za 14 novih izdelkov, med katerimi
je 9 zdravil na recept. Za enega najpomembnejπih izmed njih je nosilec prve registracije podjetje Krka Polska,
s Ëimer se uresniËujejo napovedi, da bo Krka na kljuËnih træiπËih kot domaËi proizvajalec v svojih tovarnah
izdelovala nov generiËni asortiman izdelkov.
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• S kontinuiranim vlaganjem od zaËetka devetdesetih let v izgradnjo sodobne razvojne infrastrukture in opremo
se v Krki uspeπno prilagajamo vedno ostrejπim pogojem na podroËju razvoja novih farmacevtskih generiËnih
izdelkov. V letu 2002 smo odprli nov razvojno-kontrolni center, ki je opremljen z najsodobnejπo opremo in je
namenjen predvsem razvoju in analitskemu vrednotenju novih farmacevtskih oblik. Center omogoËa uvajanje
novih tehnologij in izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov v skladu z evropskimi zahtevami. Le z neprestanim
vsakoletnim vlaganjem na vsa razvojna podroËja lahko sledimo najnovejπim dognanjem znanosti in na vseh
podroËjih razvoja zdravil stopamo v korak s Ëasom.

KRKA ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto
• Druæba je bila ustanovljena leta 1991. V druæbo Krka ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto so vkljuËene poslovne
enote Dolenjske Toplice, ©marjeπke Toplice in Hoteli OtoËec. Od leta 1998 ima druæba Krka ZdraviliπËa tudi
51-odstotni lastniπki deleæ v druæbi Krka — ZdraviliπËe Strunjan, d. o. o.
• Osnovni kapital druæbe znaπa 2.657.097 TSIT. Ustanovitelj in edini lastnik druæbe je Krka, d. d., Novo mesto.
• Glavni dejavnosti druæbe sta specialistiËna izvenbolniπniËna zdravstvena dejavnost in gostinstvo.
Zdravljenje revmatiËnih obolenj, bolezni srca in æilja, pljuËnih in drugih obolenj se dopolnjuje v zdraviliπËih
s ponudbo aktivnih poËitkov in drugih oblik sprostitve. To so programi za rekreacijo, sprostitveno terapijo,
telesno kozmetiko in za krepitev telesne pripravljenosti.
• V letu 2002 je druæba dosegla 3.837.982 TSIT prihodkov iz prodaje oziroma 10 % veË kot v letu 2001.
Poslovno leto je druæba zakljuËila s Ëistim dobiËkom 363.448 TSIT, kar je 10 % veË kot leta 2001, ko je dobiËek
znaπal 257.025 TSIT.
• V letu 2002 je druæba dosegla 220.516 noËitev, in sicer v ©marjeπkih Toplicah 84.050 noËitev, sledijo
Dolenjske Toplice z 91.191 in Hoteli OtoËec z 42.275 noËitvami. Hotelske zmogljivosti so bile izkoriπËene v
povpreËju 71-odstotno. Najboljπa zasedenost je bila v ©marjeπkih Toplicah (96,6-odstotna) in Dolenjskih Toplicah
(86-odstotna), kar predstavlja sam vrh zasedenosti slovenskih naravnih zdraviliπË.
• Ob koncu poslovnega leta je bilo v Krki ZdraviliπËa zaposlenih 413 delavcev.
• Razvoj zdravstvene dejavnosti temelji na bogati tradiciji uporabe zdravilne termalne vode in na vkljuËevanju
najnovejπih medicinskih znanj v programe zdravljenja. S stalnimi vlaganji v dopolnitev zdraviliπke, turistiËne
in gostinske ponudbe dosegajo kakovostne storitve, s katerimi zadovoljujejo tudi najzahtevnejπe goste.

KRKA FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka
• Druæba je bila ustanovljena leta 1992, s 100-odstotnim Krkinim deleæem v osnovnem kapitalu druæbe.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovinska, in sicer prodaja Krkinih izdelkov na hrvaπkem trgu. Hrvaπki trg je
po vrednosti prodaje med petimi najveËjimi Krkinimi trgi. V letu 1999 se je zaËela izgradnja
proizvodno-distribucijskega centra, s katerim æeli Krka pridobiti status domicilnega proizvajalca zdravil in
zagotoviti πe hitrejπo in uËinkovitejπo oskrbo hrvaπkega træiπËa. V prvi polovici leta 2001 je bil dokonËan
skladiπËno-distribucijski del, ki æe obratuje. V letu 2003 pa je predviden zaËetek poskusnega obratovanja
proizvodnega dela. Konec leta 2002 je imela druæba 75 zaposlenih.

KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija
• Druæba je bila ustanovljena leta 1992 in je v 100-odstotni lasti Krke, d. d., Novo mesto. Osnovna dejavnost
podjetja je prodaja Krkinih zdravil na recept, izdelkov za samozdravljenje in veterinarskih izdelkov na
makedonskem træiπËu. Ob koncu leta 2002 je imelo podjetje 20 zaposlenih.
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KRKA KOZMETIKA DOOEL, Skopje, Makedonija
• Druæba je bila ustanovljena leta 1992 in je v 100-odstotni lasti Krke, d. d., Novo mesto. Prodaja izkljuËno
Krkine kozmetiËne izdelke na makedonskem in sosednjih izvoznih trgih. Ob zakljuËku leta 2002 je imelo tri
zaposlene.

KRKA Polska, Sp. z o. o., Varπava, Poljska
• Krkino podjetje na Poljskem, v Varπavi, je bilo ustanovljeno leta 1994. Osnovna dejavnost podjetja je
trgovinsko-proizvodna in vkljuËuje prodajo, proizvodnjo in skladiπËenje Krkinih izdelkov na Poljskem. Podjetje
je prvo izmed treh v tujini, v katerem je æe stekla tudi redna proizvodnja. Tako je za leto 2003 predvideno,
da bo poleg izdelkov Krke, d. d., Novo mesto podjetje prodajalo tudi izdelke, ki bodo proizvedeni v obratu na
Poljskem. Ob koncu leta 2002 je bilo v podjetju 248 zaposlenih.

OOO KRKA FARMA, Sergiev posad, Ruska federacija
• OOO KRKA FARMA je bila ustanovljena leta 2000 s 100-odstotnim Krkinim deleæem v osnovnem kapitalu
druæbe. Dejavnost podjetja je trgovinska, in sicer prodaja Krkinih izdelkov na træiπËu Ruske federacije.
V preteklem letu je imelo podjetje 20 zaposlenih.

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija
• Podjetje OOO KRKA-RUS, Istra je bilo ustanovljeno leta 1998. Dejavnost podjetja obsega poleg prodaje
Krkinih izdelkov na ruskem trgu tudi proizvodnjo in skladiπËenje izdelkov. Trenutno potekajo v podjetju
investicijska dela v proizvodno-distribucijskem centru, povezana s pripravo na zaËetek lastne proizvodnje.
Konec preteklega leta je bilo v podjetju zaposlenih 22 ljudi.

HELVETIUS S.R.L., Trst, Italija
• Krka je v letu 1992 odkupila 49-odstotni deleæ v podjetju HELVETIUS S.R.L. V letu 1997 je odkupila
nadaljnjih 31 %, tako da znaπa njen deleæ v osnovnem kapitalu podjetja 80 %. Krka prek Helvetiusa nabavlja
repromaterial in osnovna sredstva ter prodaja svoje izdelke na træiπËa zahodne Evrope. Konec leta 2002 je bilo
v podjetju πest zaposlenih.

KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija
• KRKA Aussenhandels GmbH je bila registrirana v Münchnu v NemËiji leta 1995 s 100-odstotnim ustanovnim
Krkinim deleæem. Dejavnost je trgovinska in zajema prodajo Krkinih izdelkov na trge zahodne Evrope ter
nabavo repromateriala in osnovnih sredstev za Krko, d. d., Novo mesto. Konec leta 2002 je imelo podjetje dva
zaposlena.

KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska
• Prek podjetja na Irskem, ki je bilo registrirano leta 2000, zaenkrat vodimo registracijo izdelkov industrijske
generike. Osnovna dejavnost podjetja je izpeljava registracijskih postopkov v Evropski uniji in prodaja Krkinih
izdelkov na te trge. Konec leta so bili v podjetju trije zaposleni.
• Leta 1992 je bilo registrirano podjetje KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad s 60-odstotnim Krkinim deleæem
v osnovnem kapitalu, 40-odstoten pa je deleæ Helvetiusa. Osnovna dejavnost je trgovinska, prodaja Krkinih
izdelkov na srbskem in Ërnogorskem træiπËu. Ob koncu leta 2002 so bili v podjetju πtirje zaposleni.
• Podjetji KRKA »R, s. r. o., Praga in KRKA Magyarország, Kft, Budimpeπta sta mirujoËi.
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1.3. PriËakovani razvoj skupine Krka
• V prihodkih skupine Krka predstavljajo zdravila na recept in izdelki za samozdravljenje 84-odstotni deleæ,
zato je tudi prihodnji razvoj skupine Krka odvisen predvsem od osnovne dejavnosti matiËnega podjetja. Zaradi
jasne usmeritve v razvoj lastnih generiËnih zdravil bo matiËna druæba πe naprej konsolidirala odnose z licenËnimi
partnerji. DolgoroËno bo ohranila le tiste, ki bodo s svojimi novimi izdelki ali tehnologijami optimalno
dopolnjevali njeno paleto. Hkrati bo intenzivno sodelovala v mreænih povezavah s srednjimi in manjπimi podjetji
v svetu. Skupaj z njimi bo pripravljala razvojne projekte, ki jih eni ali drugi zaradi omejitev intelektualne
lastnine oziroma nezadostnih tehnoloπkih ali finanËnih potencialov ne bi mogli izvesti sami. Poglobila bo
razliËne oblike sodelovanja s partnerskimi podjetji in ohranjala naËelo visoke dodane vrednosti pri svojih
generiËnih izdelkih, s poudarkom na visoki kakovosti v srednjem cenovnem razredu.
• ©iroko paleto zdravil za zdravljenje bolezni srca in æilja, prebavil in osrednjega æivËnega sistema ter infekcij
bo matiËna druæba dopolnila z zdravili, ki blaæijo in zdravijo specifiËne tegobe hitro starajoËega se evropskega
prebivalstva in so æe v razliËnih fazah razvojnih priprav. Glede na predvideno staranje prebivalstva in glede
na rast cen novih zdravil, ki daleË prekaπa rast ekonomij naπih trgov, bodo imeli pri varovanju zdravja vedno
veËji deleæ izdelki za samozdravljenje.
• V letu 2003 in 2004 bo zakljuËena faza intenzivnih vlaganj v proizvodne in distribucijske zmogljivosti doma
in na tradicionalnih trgih in skupina Krka bo stopila v novo fazo, ko bo moË skupine poleg naloæb v lastne
zmogljivosti krepila tudi s pomoËjo prevzemov, skupnih vlaganj in nastopov na træiπËu. Tako bo ustvarila
sinergijski uËinek na podroËju raziskav, razvoja, proizvodnje, træenja in prodaje uveljavljenih izdelkov in tudi
tistih, ki so bili registrirani v zadnjih letih oziroma so πe v razvoju.

1.4. Revidirani konsolidirani raËunovodski izkazi za leto 2002
• RaËunovodski izkazi za leto 2002 so bili revidirani, za vse druæbe je bilo podano mnenje brez pridræka.
VeËino druæb v skupini so revidirale lokalne podruænice revizijske hiπe KPMG, revizorska hiπa
PricewaterhouseCoopers, Sp. z o. o., je revidirala izkaze druæbe KRKA Polska, Sp. z o. o., revizor W. Jürgen
von Freyburg München izkaze druæbe KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija in Doggett & Co. izkaze
druæbe KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska.
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1.5. Revizorjevo poroËilo

Nadzornemu svetu druæbe Krka, d. d., Novo mesto
• Revidirali smo priloæeno uskupinjeno bilanco stanja skupine Krka Novo mesto na dan 31. decembra
2002 ter z njo povezane uskupinjeni izkaz poslovnega izida, uskupinjeni izkaz finanËnega izida,
uskupinjeni izkaz gibanja kapitala in prilogo k uskupinjenim raËunovodskim izkazom za tedaj konËano
leto. Pregledali smo tudi poslovno poroËilo skupine. Za te konsolidirane raËunovodske izkaze in prilogo
k njim je odgovorna uprava gospodarske druæbe. Naπa naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o
teh uskupinjenih raËunovodskih izkazih.
• Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je izdalo Mednarodno
zdruæenje raËunovodskih strokovnjakov, in z drugimi pravili revizijske stroke, ki jih sprejema Slovenski
inπtitut za revizijo. Ti zahtevajo od nas naËrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila,
da raËunovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napaËnih navedb. Revizija vkljuËuje preizkuπevalno
preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v raËunovodskih izkazih. Revizija vkljuËuje tudi presojanje
uporabljenih raËunovodskih naËel in pomembnih ocen uprave ter ovrednotenje celovite predstavitve
raËunovodskih izkazov in presojo vsebinske skladnosti poslovnega poroËila z raËunovodskimi izkazi, ki
so sestavni del letnega poroËila. PrepriËani smo, da je naπa revizija primerna podlaga za naπe mnenje.
• Po naπem mnenju so uskupinjeni raËunovodski izkazi s prilogo iz prvega odstavka resniËna in poπtena
slika finanËnega stanja skupine na dan 31. decembra 2002, poslovnega izida in finanËnega izida njenega
poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj konËanem letu v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi,
ki jih je izdal Slovenski inπtitut za revizijo.
• Poslovno poroËilo je skladno z revidiranimi uskupinjenimi raËunovodskimi izkazi.

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d. o. o.

Marjan MahniË, univ. dipl. ekon.
pooblaπËeni revizor
partner, direktor

Andrej Korinπek, univ. dipl. ekon.
pooblaπËeni revizor
partner, direktor

Ljubljana, 31. marec 2003

ija d.o.o.
KPMG Sloven
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2. Konsolidirani raËunovodski izkazi
2.1. Konsolidirana bilanca stanja
(v TSIT)

Pojasnila

Sredstva

31. 12. 2002

31. 12. 2001

127.749.801

120.534.672
77.449.364
989.865
70.221.034
6.238.465

Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoroËna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
DolgoroËne finanËne naloæbe

5.1.1
5.1.2
5.1.3

81.000.088
1.335.635
73.314.362
6.350.091

Gibljiva sredstva
Zaloge
Poslovne terjatve
KratkoroËne finanËne naloæbe
Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

46.582.015
18.518.571
24.155.082
947.897
2.960.465

42.971.119
16.756.708
21.062.316
3.052.364
2.099.731

167.698

114.189

7.207.302

6.089.364

127.749.801

120.534.672

Aktivne Ëasovne razmejitve
ZabilanËna sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobiËka
Preneseni Ëisti poslovni izid
»isti poslovni izid poslovnega leta
Prevrednotovalni popravki kapitala
Kapital manjπinskih lastnikov

5.1.8

88.606.306
14.170.448
2.566.886
36.817.324
5.530.894
5.831.778
21.734.645
1.954.331

80.913.534
14.170.448
2.536.533
26.078.113
10.465.851
3.979.262
21.751.127
1.932.200

Rezervacije

5.1.9

14.076.712

15.594.338

FinanËne in poslovne obveznosti
DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti
KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti

5.1.10

24.558.050
4.909.864
19.648.186

23.568.049
4.940.588
18.627.461

Pasivne Ëasovne razmejitve

5.1.11

508.733

458.751

ZabilanËne obveznosti

5.1.12

7.207.302

6.089.364

• Razπirjena oblika konsolidirane bilance stanja je prikazana v prilogi 7.1.
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2.2. Konsolidirani izkaz poslovnega izida
(v TSIT)

Pojasnila

2002

2001

5.2.1.

5.2.2.

88.338.464
20.454.016
67.884.448
1.813.417
19.827
2.987.664

79.321.816
18.886.356
60.435.460
-229.836
736.304
520.981

Stroπki blaga, materiala in storitev
Stroπki dela
Odpisi vrednosti
— amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki
pri neopredmetenih dolgoroËnih sredstvih
in opredmetenih osnovnih sredstvih
— prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

-40.805.994
-25.301.260
-10.641.630

-36.103.559
-23.757.046
-8.083.362

5.2.6.

-9.169.568
-1.472.062
-1.393.461

-7.029.879
-1.053.483
-2.558.149

FinanËni prihodki iz deleæev
FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev
FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev

5.2.7.
5.2.7.
5.2.7.

51.809
528.758
2.469.750

27.149
59.105
3.950.471

FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih
in kratkoroËnih finanËnih naloæb
FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

5.2.8.
5.2.8.

-62.158
-4.939.125

-53.518
-3.626.335

13.066.061

10.204.021

Izredni prihodki
Izredni odhodki

188.702
-26.218

216.405
-91.754

Poslovni izid zunaj rednega delovanja

162.484

124.651

13.228.545

10.328.672

5.2.9.

-2.148.337

-1.775.760

5.2.10.

11.080.208

8.552.912

41.803

33.007

11.038.405

8.519.905

»isti prihodki od prodaje
— na domaËem trgu
— na tujem trgu
Sprememba vrednosti zalog
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki

Poslovni izid iz rednega delovanja

Celotni poslovni izid
Davek iz dobiËka
»isti poslovni izid obraËunskega obdobja
Deleæ manjπinskih lastnikov
»isti poslovni izid veËinskih lastnikov

• Razπirjena oblika konsolidiranega izkaza poslovnega izida je prikazana v prilogi 7.2.
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2.3. Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
(v TSIT)

Vpoklicani
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
deleæe

14.170.448

2.536.533

3.592.196

4.715.127

Premiki v kapital
Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta
Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
Druga poveËanja sestavin kapitala

0
0
0
0

7.585
0
0
7.585

0
0
0
0

0
0
0
0

Premiki v kapitalu
Razporeditev Ëistega dobiËka poslovnega leta
po sklepu uprave in nadzornega sveta
Razporeditev Ëistega dobiËka za oblikovanje
dodatnih rezerv po sklepu skupπËine
Druge prerazporeditve sestavin kapitala

0

22.768

0

-22.768

0

0

0

0

0
0

0
22.768

0
0

0
-22.768

Premiki iz kapitala
IzplaËilo dividend
Zmanjπanje prevedbenih valutnih razlik
Druga zmanjπanja sestavin kapitala

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14.170.448

2.566.886

3.592.196

4.692.359

Stanje 1. 1. 2002

Stanje 31. 12. 2002
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Druge
rezerve iz
dobiËka

Preneseni
Ëisti
poslovni
izid

»isti
poslovni
izid
poslovnega
leta

Sploπni
prevrednotovalni
popravek
kapitala

Posebni
prevrednotovalni
popravki
kapitala

Kapital
manjπinskih
lastnikov

Skupaj
kapital

17.770.790

10.465.852

3.979.262

21.751.127

0

1.932.201

80.913.536

0
0
0
0

0
0
0
0

11.038.405
11.038.405
0
0

0
0
0
0

10.532
0
10.532
0

41.803
41.803
0
0

11.098.325
11.080.208
10.532
7.585

13.761.980

-4.549.077

-9.185.889

-27.014

0

0

0

0

3.979.262

-3.979.262

0

0

0

0

5.206.627
8.555.353

0
-8.528.339

-5.206.627
0

0
-27.014

0
0

0
0

0
0

3.000.000
3.000.000
0
0

385.881
209.468
0
176.413

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

19.673
17.833
1.840
0

3.405.554
3.227.301
1.840
176.413

28.532.770

5.530.894

5.831.778

21.724.113

10.532

1.954.331

88.606.306
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2.4. Konsolidirani izkaz finanËnega izida
(v TSIT)

A. FinanËni tokovi pri poslovanju
a) Pritoki pri poslovanju
Poslovni prihodki
Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje
ZaËetne manj konËne poslovne terjatve
ZaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve
b) Odtoki pri poslovanju
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij
Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje
Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
KonËne manj zaËetne zaloge
ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi
ZaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve
c) Prebitek pritokov (odtokov) pri poslovanju
B. FinanËni tokovi pri naloæbenju
a) Pritoki pri naloæbenju
FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevred.)
Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevred.)
b) Odtoki pri naloæbenju
Pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev (razen za prevred.)
Pobotano poveËanje opredm. osn. sredstev (razen za prevrednotenje
in stvarne vloæke kapitala)
Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen za prevrednotenje)
c) Prebitek pritokov (odtokov) pri naloæbenju
C. FinanËni tokovi pri financiranju
a) Pritoki pri financiranju
FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje (razen za prevrednotenje)
PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka)
Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)
Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)
b) Odtoki pri financiranju
FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)
Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih dolgov (razen za prevrednotenje)
Zmanjπanje obv. do lastn. iz delitve dobiË. (izplaËane dividende
in drugih deleæev v dobiËku)
c) Prebitek pritokov (odtokov) pri financiranju
». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
x) FinanËni izid obraËunskega obdobja
Vpliv sprememb teËajev pri denarnih sredstvih
y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

2002

2001

87.518.229
90.285.059
188.702
-2.902.023
-53.509
71.162.841
68.930.377
26.218
2.148.337
2.718.325
-2.610.434
-49.982
16.355.388

80.431.125
83.441.788
216.405
-3.265.304
38.236
66.431.220
62.316.724
91.754
1.775.760
-663.055
3.175.210
-265.173
13.999.905

2.853.951
755.570
0
2.098.381
12.739.137
539.070

2.048.122
196.686
312.873
1.538.563
15.267.943
571.871

12.049.769
150.298
-9.885.186

14.696.072
0
-13.219.821

344.102
96.841
7.585
239.676
0
5.859.919
997.966
23.485
0
1.432.914

3.311.572
75.447
0
423.557
2.812.568
3.443.017
900.842
46.489
0
0

3.405.554
-5.515.817
2.960.465
954.385
-93.651
2.099.731

2.495.686
-131.445
2.099.731
648.639
141.978
1.309.114
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2.5. BilanËni dobiËek
• BilanËni dobiËek se na ravni skupine Krka ne ugotavlja, zato je v nadaljevanju prikazan le bilanËni dobiËek
matiËne druæbe, ki je tudi predmet delitve s strani skupπËine matiËne druæbe.
(v TSIT)

»isti poslovni izid poslovnega leta
+ Preneseni Ëisti dobiËek
+ Zmanjπanje rezerv iz dobiËka
— PoveËanje rezerv iz dobiËka — sklep uprave
BilanËni dobiËek
Razporeditev bilanËnega dobiËka
— za dividende
— v druge rezerve
— za prenos v drugo leto
— za druge namene (udeleæba uprave in nadzornega sveta v dobiËku)

2002
10.413.254
8.555.352
0
5.206.627
13.761.979

2001
9.081.284
12.955.943
3.000.000
4.540.642
20.496.585

3.209.469
8.555.352
8.555.351
176.413
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3. Podlaga za sestavitev
konsolidiranih raËunovodskih izkazov
• Konsolidirani raËunovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poroËilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih
raËunovodskih standardov, ki jih je v letu 2001 izdal Slovenski inπtitut za revizijo, in upoπtevajo doloËila Zakona
o gospodarskih druæbah in pojasnilo πt. 1 Slovenskega inπtituta za revizijo k SRS 24, 25 in 26 glede izkazovanja
podatkov za leto 2001. Pri tem so upoπtevane temeljne raËunovodske predpostavke: upoπtevanje nastanka
poslovnih dogodkov, Ëasovna neomejenost delovanja ter upoπtevanje resniËne in poπtene predstavitve v razmerah
spreminjanja vrednosti evra in posameznih cen.
• Konsolidirani raËunovodski izkazi za leto 2002 zaradi prehoda na nove raËunovodske standarde niso
primerljivi z izkazi za leto 2001. Pri izdelavi konsolidiranih raËunovodskih izkazov za leto 2002 se informacije
za prejπnje obraËunsko obdobje niso preraËunale po novih slovenskih standardih, ampak so se podatki glede
na naËin izkazovanja smiselno prikazali v ustreznih postavkah izidov, pri Ëemer se je upoπtevalo pravilo
pomembnosti. Poslovni izidi preteklega obdobja so ostali nespremenjeni.
• Konsolidirani raËunovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroæeni so na tisoË enot (TSIT).

TeËaj in naËin preraËuna v domaËo valuto
• Vsi posli v tujih valutah so preraËunani po srednjem teËaju Banke Slovenije na dan zakljuËka posla oziroma
iz njih izhajajoËe odprte postavke na dan 31. 12. 2002. Pozitivne ali negativne teËajne razlike, ki so posledica
teh poslovnih dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

PoroËanja po podroËnih in obmoËnih odsekih
• PodroËni odseki so: zdravila na recept, izdelki za samozdravljenje, veterinarski izdelki, kozmetiËni izdelki,
zdraviliπËa in drugo. Merilo za oblikovanje teh odsekov so skupne terapevtske znaËilnosti izdelkov, naËin træenja
in oglaπevanja ter stopnja tveganja.
• ObmoËni odseki so Slovenija, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa ter Zahodna Evropa
in Ëezmorska træiπËa. Znotraj posameznega obmoËnega odseka so dræave, za katere je znaËilna podobna raven
gospodarske razvitosti, kupne moËi, podobne gospodarske in politiËne znaËilnosti, geografska povezanost.
• Na ravni odsekov poroËa druæba o Ëistih prihodkih iz prodaje, ki jih je moæno neposredno pripisati odsekom.

RaËunovodske usmeritve skupine Krka
• Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo doloËila Slovenskih raËunovodskih
standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo moænost izbire med razliËnimi naËini
vrednotenja. Skupina je uporabila usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva
• Neopredmetena dolgoroËna sredstva zajemajo naloæbe v pridobljene dolgoroËne premoæenjske pravice do
industrijske lastnine, dolgoroËno odloæene stroπke in druga neopredmetena dolgoroËna sredstva.
• Neopredmeteno dolgoroËno sredstvo se ob zaËetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno
vrednost se vπtevajo tudi uvozne in nevraËljive nakupne dajatve.
• Neopredmetena dolgoroËna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.
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Opredmetena osnovna sredstva
• Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjπanih za enakomerno Ëasovno
obraËunano amortizacijo.
• V nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so vπteti njegova nakupna cena in vsi stroπki
usposobitve sredstva za nameravano uporabo.
• Opredmetena osnovna sredstva niso veË predmet knjigovodskega evidentiranja, Ëe so odtujena ali izniËena,
ker od njih ni veË mogoËe priËakovati koristi. IzkupiËek od prodaje opredmetenega osnovnega sredstva se
evidentira med prevrednotovalne poslovne prihodke, sedanja vrednost pa med prevrednotovalne poslovne
odhodke.
• »e pozneje nastali stroπki, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, poveËujejo njegove bodoËe
koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, se poveËa njegova nabavna vrednost. »e pa stroπki poveËujejo dobo
koristnosti tega sredstva, najprej zmanjπajo do takrat obraËunani popravek vrednosti sredstva.
• Popravila ali vzdræevanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih
gospodarskih koristi, ki se priËakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje uËinkovitosti sredstev. Pripoznajo
se kot odhodki, kadar se pojavijo.
• V letu 2002 je bila v druæbah v Sloveniji izdelana preliminarna presoja poπtene vrednosti zemljiπË, zgradb
in glavnih skupin proizvodne opreme, ki ni nakazala potrebe po oslabitvi sredstev.

Amortizacija
• Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoroËnega sredstva se
zmanjπuje z amortiziranjem.
• Opredmeteno osnovno sredstvo se zaËne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tistem, ko se je zaËelo
uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
• Neopredmeteno dolgoroËno sredstvo se zaËne amortizirati, ko je na voljo za uporabo.
• Neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva podjetje amortizira posamiËno po
metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja.
• ZemljiπËa se ne amortizirajo.
Amortizacijske stopnje so tele:
Amortizacijske stopnje v %

Neopredmetena dolgoroËna sredstva
DolgoroËni poslovni najem
Zgradbe
RaËunalniπka oprema
Transportna oprema
Proizvodna oprema
Preostala oprema

3,0-20,0
6,0
1,8-10,0
30,0-50,0
20,0-33,3
24,7
12,0-20,0
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FinanËne naloæbe
• FinanËne naloæbe vseh vrst se najprej izkazujejo po nabavni vrednosti. LoËeno se izkazujejo dolgoroËne in
kratkoroËne finanËne naloæbe.
• DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital pridruæenih podjetij se vrednotijo po kapitalski metodi. V pridruæenih
podjetjih se za vrednost dobiËka poveËa vrednost naloæbe in oblikuje posebni prevrednotovalni popravek
kapitala.
• DolgoroËne finanËne naloæbe v obliki danih dolgoroËnih posojil se poveËujejo za pripisane obresti in
zmanjπujejo za unovËene zneske in tudi za zneske, ki prehajajo v okvir kratkoroËnih finanËnih naloæb, ki
zapadejo v plaËilo v letu dni ali prej.
• KratkoroËne finanËne naloæbe v lastniπke vrednostne papirje drugih podjetij in dolæniπke vrednostne papirje
podjetij ali dræave se ob zaËetnem merjenju ovrednotijo po nabavni vrednosti.
• Poπteno træno vrednost je druæba ugotavljala le za naloæbe v delnice tistih druæb, ki kotirajo na borzi, pri
Ëemer se druæba za moæne okrepitve ni odloËila.

Terjatve
• Terjatve vseh vrst se v zaËetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo
poplaËane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preraËunajo po srednjem teËaju Banke Slovenije
oziroma druge domaËe valute glede na dræavo podjetja v skupini; razlika predstavlja prihodke ali odhodke
financiranja.
• Poznejπa poveËanja ali zmanjπanja terjatev poveËujejo poslovne oziroma finanËne prihodke oziroma odhodke.
Vsa poveËanja oziroma zmanjπanja pa morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom.
• Popravek vrednosti terjatev vkljuËuje popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do kupcev doma in
v tujini ter dodatni popravek vrednosti terjatev do kupcev doma in v tujini, ki je oblikovan glede na starostno
strukturo terjatev.
Merila za oblikovanje popravka vrednosti terjatev glede na valuto dospelosti in razliËno stopnjo riziËnosti posameznih
trgov so tale:
Starost terjatve
do pol leta
od pol do enega leta
nad eno leto

Slovenija
Jugovzhodna Evropa
Vzhodna Evropa
Srednja Evropa
Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa

2%
10 %
10 %
5%
2%

10 %
50 %
50 %
27 %
10 %

18 %
90 %
90 %
48 %
18 %

• Za sporne terjatve oziroma terjatve v toæbi se oblikuje 70-odstotni popravek za terjatve do kupcev v Sloveniji
in 90-odstotni za terjatve do kupcev v tujini.
• Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino, se pokrije v breme tako vzpostavljenega popravka vrednosti
terjatev.
• V nekaterih odvisnih druæbah so bila uporabljena drugaËna merila za oblikovanje popravka vrednosti terjatev,
kot so predstavljena zgoraj. Razlike so posledica dejansko ocenjenih stopenj tveganja posameznih trgov in
posameznih kupcev.
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Zaloge
• Zaloge surovin in materiala ter pomoænega in embalaænega materiala so ovrednotene po nabavnih cenah z
vsemi odvisnimi stroπki nabave. Pri izkazovanju zalog materiala druæba uporablja planske (stalne) cene. MeseËno
se ugotavljajo odmiki pri nabavi po skupinah materiala in se na tej podlagi doloËi odmike pri porabi materiala.
• Zaloge nedokonËane proizvodnje, polproizvodov in konËnih izdelkov se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih
stroπkih. Pri izkazovanju zalog nedokonËane proizvodnje, polproizvodov in konËnih izdelkov druæba uporablja
planske (stalne) cene. MeseËno se ugotavljajo odmiki po skupinah zalog in na tej podlagi se oblikujejo odmiki
pri prodaji.
• KoliËinske enote trgovskega blaga so ovrednotene po nabavnih cenah z vsemi odvisnimi stroπki nabave. Pri
izkazovanju zalog trgovskega blaga druæba uporablja planske (stalne) cene. MeseËno se ugotavljajo odmiki pri
nabavi po skupinah trgovskega blaga in na tej podlagi se doloËijo odmiki pri prodaji trgovskega blaga.
• Popravki vrednosti zalog so oblikovani za zaloge v statusu reklamacije, za mirujoËe zaloge in za zaloge s
preteËenim oziroma zelo kratkim rokom uporabnosti.
• Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, Ëe knjigovodska vrednost, vkljuËno s tisto po zadnjih dejanskih
nabavnih cenah oziroma stroπkovnih cenah, presega njihovo træno vrednost, kar se ugotavlja najmanj na koncu
poslovnega leta.
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Denarna sredstva
• Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjiæni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, in sicer
v obliki bankovcev, kovancev in prejetih Ëekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjiæni denar
je denar na raËunih pri banki ali drugi finanËni ustanovi, ki se lahko uporablja za plaËevanje. Denar na poti
je denar, ki se prenaπa iz blagajne na ustrezni raËun pri banki ali drugi finanËni ustanovi in se istega dne pri
njej πe ne vpiπe kot dobroimetje.
• Denarna sredstva, izraæena v domaËi valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti. Tuje valute se preraËunajo
v domaËo valuto po menjalnem teËaju na dan prejema. TeËajna razlika sestavlja finanËne prihodke ali odhodke.

Kapital
• Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobiËka, preneseni Ëisti dobiËek
iz prejπnjih let, prevrednotovalni popravek kapitala in prehodno πe nerazdeljeni Ëisti dobiËek poslovnega leta.
Osnovni kapital se vodi v domaËi valuti.

DolgoroËne rezervacije
• Poleg rezervacij za ekoloπke namene, ki so dejansko æe porabljene oziroma se knjigovodsko zmanjπujejo za
znesek amortizacije, izkazuje druæba rezervacije za toæbe, povezane z domnevnimi krπitvami patentov. Vsako
leto preveri upraviËenost oblikovanih rezervacij glede na stanje spora in verjetnost ugodne ali neugodne reπitve
spora. Viπina rezervacij se doloËi glede na znano viπino πkodnega zahtevka ali glede na priËakovano moæno
viπino, Ëe dejanski zahtevek πe ni znan.

Obveznosti
• Obveznosti so finanËne in poslovne, kratkoroËne in dolgoroËne.
• KratkoroËne in dolgoroËne obveznosti vseh vrst se v zaËetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplaËilo.
• DolgoroËni dolgovi se pozneje poveËujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja
sporazum z upnikom. ObraËunane obresti od dolgoroËnih dolgov so finanËni odhodki. DolgoroËni dolgovi se
zmanjπujejo za odplaËane zneske in morebitne drugaËne poravnave v dogovoru z upnikom. Zmanjπujejo se tudi
za tisti del, ki bo moral biti poplaËan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoroËnimi dolgovi.
• DolgoroËni dolgovi do pravnih ali fiziËnih oseb v tujini se preraËunajo v domaËo valuto na dan nastanka.
TeËajna razlika, ki se je pojavila do dneva poravnave takπnih obveznosti oziroma do dneva bilance stanja,
sestavlja finanËne odhodke ali prihodke.
• KratkoroËni dolgovi se naknadno lahko neposredno ali zunaj opravljenega plaËila poveËajo ali zmanjπajo
za znesek, za katerega obstaja sporazum z upnikom. Poznejπa poveËanja kratkoroËnih dolgov poveËujejo ustrezne
poslovne ali finanËne odhodke (stroπke).
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KratkoroËne Ëasovne razmejitve
• Aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve zajemajo kratkoroËno odloæene stroπke (odhodke) in kratkoroËno
nezaraËunane prihodke. KratkoroËno odloæeni stroπki vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku πe ne bremenijo
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. KratkoroËno nezaraËunani prihodki se pojavijo, Ëe se pri ugotavljanju
poslovnega izida utemeljeno upoπtevajo prihodki, podjetje pa zanje πe ni dobilo plaËila, niti jih ni zaraËunalo.
• Pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve zajemajo vnaprej vraËunane stroπke (odhodke) in kratkoroËno
odloæene prihodke. Vnaprej vraËunane stroπke sestavljajo stroπki, ki so priËakovani, pa se πe niso pojavili, in
se nanaπajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. KratkoroËno odloæeni prihodki nastajajo, Ëe so
storitve podjetja æe zaraËunane, podjetje pa jih πe ni opravilo. Prihodki se lahko kratkoroËno odloæijo tudi, ko
je upraviËenost do priznanja prihodkov v trenutku prodaje πe dvomljiva.

Pripoznavanje prihodkov
• Prihodki se pripoznajo, Ëe je poveËanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju povezano s poveËanjem
sredstva ali z zmanjπanjem dolga in je poveËanje mogoËe zanesljivo izmeriti.
• Prihodki se pripoznajo, ko se upraviËeno priËakuje, da bodo vodili do prejemkov, Ëe ti niso uresniËeni æe
ob nastanku.
Poslovni prihodki

• Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih
v raËunih ali drugih listinah, zmanjπanih za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejπega
plaËila.
• Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finanËnih prihodkov, se merijo
po prodajnih cenah dokonËanih storitev ali po prodajnih cenah nedokonËanih storitev glede na stopnjo njihove
dokonËnosti.
• Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoroËnih sredstev ob upoπtevanju predhodnega prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova predhodne
okrepitve sredstev.
FinanËni prihodki

• FinanËni prihodki so prihodki iz naloæbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoroËnimi in kratkoroËnimi finanËnimi
naloæbami in tudi v zvezi s terjatvami.
• FinanËni prihodki se pripoznajo ob obraËunu ne glede na prejemke, Ëe ne obstaja utemeljen dvom glede
njihove velikosti, zapadlosti v plaËilo in poplaËljivosti.
• Obresti se obraËunavajo v sorazmerju s preteËenim obdobjem ter glede na neodplaËni del glavnice in veljavno
obrestno mero.
• Dividende, doseæene v odvisnih podjetjih, se upoπtevajo, ko je obraËunan deleæ v Ëistem dobiËku odvisnih
podjetij, dividende pridruæenih podjetij pa, ko so izplaËane.
• Prevrednotovalni finanËni prihodki se pojavijo ob odtujitvi dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb
ob upoπtevanju predhodnega prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova predhodne okrepitve finanËnih
naloæb.
Izredni prihodki

• Izredne prihodke sestavljajo neobiËajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.
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Pripoznavanje odhodkov
• Odhodki se pripoznajo, Ëe je zmanjπanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju povezano z zmanjπanjem
sredstva ali s poveËanjem dolga in je to zmanjπanje mogoËe zanesljivo izmeriti.
Poslovni odhodki

• Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroπki ne zadræujejo veË v vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane
proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.
• Poslovni odhodki so v naËelu enaki vraËunanim stroπkom v obraËunskem obdobju, poveËanim za stroπke,
ki se zadræujejo v zaËetnih zalogah proizvodov in nedokonËane proizvodnje, ter zmanjπanim za stroπke, ki se
zadræujejo v konËnih zalogah proizvodov in nedokonËane proizvodnje. V poslovne odhodke se vπteva tudi
nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
• Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na
njihov vpliv na poslovni izid.
• Prevrednotovanje stroπkov amortizacije, materiala in storitev ter stroπkov dela poveËujejo prevrednotovalne
poslovne odhodke.
• Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi
dolgoroËnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.
FinanËni odhodki

• FinanËni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naloæbenje.
• FinanËni odhodki se pripoznajo po obraËunu ne glede na plaËila, ki so povezana z njimi.
• Prevrednotovalni finanËni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoroËnimi in kratkoroËnimi finanËnimi naloæbami
zaradi njihove oslabitve ter v zvezi z okrepitvijo dolgoroËnih in kratkoroËnih dolgov.
Izredni odhodki

• Izredne odhodke sestavljajo neobiËajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.
• Med izredne odhodke spada tudi prevrednotovalni popravek poslovnega izida, ki skladno s finanËnim
pojmovanjem kapitala ohranja njegovo kupno moË, merjeno v evrih.

Izkaz finanËnega izida
• Izkaz finanËnega izida je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 31. 12. 2002 in
bilance stanja na dan 31. 12. 2001 in iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2002 ter iz dodatnih podatkov,
ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov in za ustrezno razËlenitev pomembnejπih postavk.
• Prevrednotovalni popravek gospodarskih kategorij se v izkazu finanËnega izida za leto 2002 ne izkazuje,
ker ni povezan s prejemki in izdatki.
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Izpostavljenost in obvladovanje tveganj
Valutno tveganje
• Razvoj dogodkov v svetu in gospodarska recesija v nekaterih razvitih ekonomijah sta v letu 2002 povzroËila
veËja valutna gibanja na mednarodnih denarnih trgih. VeËina deviznih prilivov in odlivov druæbe je porazdeljenih
med ameriπki dolar in evro. V skladu s politiko zmerne apreciacije evra v primerjavi s tolarjem Banke Slovenije
se je teËaj EUR/SIT v letu 2002 zmerno in enakomerno poveËeval ter dosegel letno rast v viπini 4,0 %. Gibanje
teËaja USD/SIT je bilo v letu 2002 negativno, s tem da je bil veËji padec teËaja USD/SIT zabeleæen v drugi
polovici leta. Tako je padec teËaja USD/SIT na letni osnovi v letu 2002 znaπal 10,6 %, kar je ravno obratno
kot v letu 2001, ko je teËaj na letni ravni dosegel 10,4-odstotno rast.
• Skupina je pri poslovanju s tujino vezana predvsem na evro in ameriπki dolar. TeËajnemu tveganju, vezanemu
na evro, skupina ni izpostavljena tako zelo predvsem zaradi usklajenosti prilivov in odlivov, nominiranih v tej
valuti. Obenem pa teËaj EUR/SIT zaradi ciljev teËajne politike osrednje banke Slovenije naraπËa zmerno in
skoraj linearno, zato je teËajno tveganje pri evru zanemarljivo.
• Padec teËaja USD/SIT je obËutno vplival na poslovne rezultate skupine, tako na vrednost prodaje v domaËi
valuti kakor tudi na finanËni rezultat skupine prek negativnih teËajnih razlik. Vpliv padca teËaja USD/SIT na
poslovne rezultate skupine izhaja iz dejstva, da skupina realizira v dolarjih veË prilivov kot odlivov. Ta
neuravnoteæenost med prihodki in odhodki, nominiranimi v dolarjih, pomeni, da je skupina izpostavljena
teËajnemu tveganju, vezanemu na ameriπki dolar.
• Izpostavljenost teËajnemu tveganju skupina delno zmanjπuje na bilanËni ravni z najemanjem dolgoroËnih
posojil v ameriπkih dolarjih, s Ëimer nastajajo bodoËe finanËne obveznosti in s tem tudi odlivi v tej valuti. Zaradi
poslovnih naËrtov v zahodni Evropi in postopnega prehoda s fakturiranja v dolarjih na fakturiranje v evrih v
nekaterih dræavah srednje Evrope bo skupina v prihodnje dosegla veËjo izenaËenost prilivov in odlivov v dolarjih
in hkrati ohranjala optimalno uravnoteæenost pri evrih. Skupina s pomoËjo internih metod zmanjπuje
izpostavljenost teËajnemu tveganju, zunanjih metod (izpeljanih finanËnih inπtrumentov, na primer terminskih
pogodb) pa pri tem ne uporablja.

Obrestno tveganje
• Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finanËnega instrumenta nihala zaradi spremembe trænih
obrestnih mer.
• Zaradi precejπnjih zniæanj obrestnih mer na svetovnih finanËnih trgih in na podlagi priËakovanj o bodoËem
gibanju obrestnih mer je matiËna druæba konec leta 2002 podpisala pogodbo o najemu dolgoroËnega posojila
z variabilno obrestno mero, v preteklih letih pa je najemala tudi posojila s fiksno obrestno mero. S kombinacijo
fiksnih in variabilnih obrestnih mer se zmanjπuje obrestno tveganje.

Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke
• Skupina uravnava tveganje neizpolnitve nasprotne stranke tako, da v okviru vsakoletnega doloËanja prodajnoplaËilnih pogojev upoπteva stopnjo riziËnosti posameznega kupca in træiπËa, na katerem kupec deluje. Za
zavarovanje pred tveganjem skupina ne uporablja instrumentov, kot so garancije, akreditivi ipd. Preostalo
poslovno tveganje, ki izhaja iz tega naslova, skupina obvladuje prek oblikovanja popravka vrednosti terjatev,
ki je opisano v okviru raËunovodskih usmeritev.
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Zavarovanje interesov in premoæenja
• Obseg in intenzivnost zavarovalnega kritja se spreminja z rastjo premoæenja, z uporabo novih tehnologij,
izdelkov in trgov, hkrati pa se spreminja tudi izpostavljenost tveganju. Obseg zavarovalnega kritja pove, za
katere nevarnosti je stvar zavarovana, intenzivnost pa, kolikπni del πkode bo povrnjen. Seveda pa skupina ne
zavaruje vseh nevarnosti in tudi ne celotne viπine πkode, saj aktivno spremlja stroπke, manjπe in manj pogoste
πkode ter nevarnosti, ki se jih da zmanjπati s preventivnimi ukrepi. Zavarovanje je zato bolj kakovostno in
cenejπe, proces obvladovanja nevarnosti pa je centraliziran.
• Zavarovanje premoæenja obsega zavarovanje πkod na gradbenih objektih, opremi, strojih in zalogah. ©kode
zaradi posledic izpada proizvodnje pa vkljuËujejo stroπke dela, amortizacijo, druge poslovne stroπke in dobiËek
iz poslovanja za obdobje enega leta. PoveËanje lastne udeleæbe druæbe pri πkodi je na eni strani prineslo
prihranke pri premiji, obenem pa ni poslabπalo zavarovalnega kritja.
• Zelo velik in pomemben del predstavlja zavarovanje tveganj pri obratovanju novega proizvodnega obrata
Notol, ki je iz investicije v teku postal del proizvodnega kompleksa. S tem je poæarni kompleks dosegel novo
dimenzijo. Strokovne sluæbe so opravile ponovno preverjanje dejavnikov poæarnega tveganja, protipoæarne
ukrepe, doloËile najviπjo moæno πkodo v kompleksu in sklenile ustrezna zavarovanja.
• Pri zavarovanju civilne odgovornosti je, v primerjavi z zavarovanjem premoæenja, bistveno teæje oceniti obseg
finanËnih posledic, ki jih za dokazano oπkodovanje oseb dodeljujejo sodiπËa, zato se uporabljajo mednarodni
standardi, priporoËila in ponekod tudi zakonske podlage. Poleg zavarovanja civilne odgovornosti so zavarovane
tudi specifiËne odgovornosti za farmacevtsko industrijo, na primer proizvajalËeva odgovornost za izdelke, stroπki
odpoklica izdelkov s trga, odgovornosti za kliniËna testiranja, odgovornosti za ekoloπke πkode in drugo.
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4. NaËela sestavljanja
konsolidiranih raËunovodskih izkazov
• Pri izdelavi konsolidiranih raËunovodskih izkazov za leto 2002 so upoπtevane temeljne raËunovodske
predpostavke in Slovenski raËunovodski standardi.

PreraËun raËunovodskih izkazov odvisnih podjetij v skupini
• Bilance stanja odvisnih podjetij v tujini so preraËunane v tolarje po srednjem deviznem teËaju Banke Slovenije
na dan 31. 12. 2002, izkazi poslovnega izida pa po povpreËnem deviznem teËaju leta 2002.
• TeËajne razlike, ki so posledica prevajanja raËunovodskih izkazov po razliËnih deviznih teËajih, so obraËunane
in izkazane kot teËajne razlike v okviru prihodkov oziroma odhodkov financiranja v izkazu poslovnega izida.

NaËela konsolidiranja in izloËitve
Konsolidiranje kapitala
• Naloæbe matiËne druæbe Krka, d. d., Novo mesto, v odvisne druæbe so ovrednotene po kapitalski metodi in
obraËunane s sorazmernim kapitalom teh druæb, ki pripada skupini Krka. Naloæba Helvetiusa v druæbi
Krka-Farma, d. o. o., Novi Sad in Krka Magyarország, Kft, Budimpeπta je ovrednotena po naloæbeni metodi
in obraËunana s sorazmernim kapitalom, razlika med naloæbo in kapitalom pa je obraËunana v okviru postavk
kapitala.
• Deleæi manjπinskih lastnikov v kapitalu odvisnih druæb se loËeno izkaæejo v okviru postavke kapitala. LoËeno
se izkaæe tudi deleæ manjπinskih lastnikov v dobiËku poslovnega leta.

IzloËanje terjatev in obveznosti
• V postopkih konsolidacije se izloËijo vse medsebojne terjatve in obveznosti, ki se nanaπajo na druæbe v skupini
Krka, ki naj bi bile medsebojno usklajene. Glavni vir razlik med terjatvami in obveznostmi so teËajne razlike
(med lokalno in transakcijsko valuto).
• Sprememba med razliko iz konsolidiranja terjatev in obveznosti na zaËetku in koncu leta se obraËuna prek
konsolidiranega izkaza poslovnega izida. Pozitivni uËinek iz tega naslova je 87.349 TSIT.
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IzloËanje vmesnih dobiËkov
• V konsolidiranih raËunovodskih izkazih je izloËen dobiËek, ustvarjen s prodajo znotraj skupine, tistih
proizvodov, ki 31. 12. 2002 πe niso bili prodani izven skupine.
Zaloge

• V konsolidiranih raËunovodskih izkazih se izloËi dobiËek, ki je ustvarjen s prodajo tistega materiala in
izdelkov znotraj skupine Krka, ki je konec leta πe na zalogi v posameznih druæbah. Sprememba med vmesnimi
dobiËki v zalogah na zaËetku in na koncu leta se obraËuna preko konsolidiranega izkaza poslovnega izida.
• Po izloËitvi vmesnih dobiËkov se tisti del trgovskega blaga, ki ga je tujim trgovskim druæbam dobavila matiËna
druæba, prerazporedi v bilanËno postavko gotovih izdelkov. V postavki trgovskega blaga ostanejo samo zaloge,
nabavljene pri podjetjih zunaj skupine Krka.
• Stanje dobiËkov v zalogah na zaËetku leta je bilo 2.872.208 TSIT, na koncu leta pa 1.892.033 TSIT.
• Na konsolidirani izkaz poslovnega izida za leto 2002 vpliva le sprememba med vmesnim dobiËkom v zalogah
na zaËetku in koncu leta, ki znaπa 980.175 TSIT.
• Ker je znesek dobiËkov v zalogah na koncu leta manjπi kot na zaËetku, predstavlja razlika pozitivni uËinek
v izkazu poslovnega izida.
Osnovna sredstva

• V konsolidiranih raËunovodskih izkazih se izloËi dobiËek, ki je ustvarjen s prodajo osnovnih sredstev med
druæbami skupine Krka. V letu prodaje se izloËi celotni dobiËek, doseæen s prodajo osnovnih sredstev znotraj
skupine, v naslednjih letih pa se popravlja πe stroπek amortizacije, ki se obraËunava pri kupcu od veËje vrednosti,
kot bi lahko bil glede na skupino. Skupni uËinek v zvezi z osnovnimi sredstvi je vplival negativno na Ëisti
poslovni izid, in sicer v viπini 51.856 TSIT.

Drugi vplivi na poslovni izid
• Zaradi prilagoditev izvornih raËunovodskih izkazov odvisnih druæb, ki so pripravljeni v skladu z lokalno
zakonodajo, na enotne raËunovodske usmeritve skupine Krka je v letu 2002 evidentiran negativni vpliv na
poslovni izid skupine v viπini 390.519 TSIT. Negativni vpliv izhaja iz prilagoditev amortizacije osnovnih sredstev
in popravkov vrednosti terjatev do kupcev.

IzloËanje prihodkov in odhodkov
• Iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida so izloËeni prihodki in odhodki med druæbami v skupini Krka
v obsegu, kot so ga izkazale posamezne druæbe. Pri izdelavi konsolidiranih raËunovodskih izkazov za leto 2001
so upoπtevane temeljne raËunovodske predpostavke in Slovenski raËunovodski standardi.
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5. RazËlenitve in pojasnila
h konsolidiranim raËunovodskim izkazom
5.1. Konsolidirana bilanca stanja
5.1.1. Neopredmetena dolgoroËna sredstva

1.335.635 TSIT

(v TSIT)

DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja
DolgoroËne premoæenjske pravice
Skupaj

31. 12. 2002

31. 12. 2001

637.782
697.853
1.335.635

525.921
463.944
989.865

• Med neopredmetenimi dolgoroËnimi sredstvi skupine Krka predstavlja 72 % neopredmetenih dolgoroËnih
sredstev Krke, od tega je veËji del dolgoroËnih premoæenjskih pravic (licence za raËunalniπke programe).
Tabela gibanja neopredmetenih dolgoroËnih sredstev
(v TSIT)

DolgoroËno
odloæeni stroπki
poslovanja

DolgoroËne premoæenjske pravice
DolgoroËni
Vlaganja v
poslovni tuja osnovna
Licence
najem
sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost:
Stanje 31. 12. 2001
— Nabava, aktiviranja
— Odtujitve, odpisi
— Prevrednotovanje
Stanje 31. 12. 2002

675.430
273.938
0
0
949.368

655.634
336.914
122.354
0
870.194

99.004
0
0
0
99.004

213.682 1.643.750
90.291
701.143
558
122.912
0
0
303.415 2.221.981

Popravek vrednosti:
Stanje 31. 12. 2001
— Nabava
— Odtujitve in odpisi
— Amortizacija
Stanje 31. 12. 2002

273.249
0
0
77.784
351.033

214.089
0
85.969
193.700
321.820

40.598
0
0
5.940
46.538

125.949
0
517
41.523
166.955

653.885
0
86.486
318.947
886.346

Neodpisana vrednost
31. 12. 2001

402.181

441.545

58.406

87.733

989.865

Neodpisana vrednost
31. 12. 2002

598.335

548.374

52.466

136.460 1.335.635
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5.1.2. Opredmetena osnovna sredstva
(v TSIT)

ZemljiπËa
Zgradbe
Oprema, od tega:
— proizvajalne naprave in stroji
— druge naprave in oprema
Osnovna sredstva v pridobivanju
— od tega predujmi za osnovna sredstva
Skupaj

73.314.362 TSIT
31. 12. 2002

31. 12. 2001

4.502.733
45.229.088
15.869.832
13.893.885
1.975.947
7.712.709
487.252
73.314.362

4.112.295
41.392.745
15.243.989
13.191.205
2.052.784
9.472.005
793.340
70.221.034

• V matiËni druæbi predstavljata najveËji in obenem skoraj zakljuËeni investiciji leta 2002 tovarna Notol, v
katero je bilo v letu 2002 investiranih 1.555.949 TSIT, in projekt RKC II — pilota trdnih farmacevtskih oblik
1.099.990 TSIT. Med drugimi veËjimi nedokonËanimi investicijskimi projekti so πe obrat za proizvodnjo
betalaktamov ©entjernej, obnova skladiπËa gotovih izdelkov, rekonstrukcija obrata za proizvodnjo mazil in
rekonstrukcija obrata za proizvodnjo pastil v Ljutomeru.
• V odvisnih druæbah v skupini Krka so veËje investicije potekale v podjetju Krka-Rus, kjer so vlaganja v
proizvodno-distribucijski center v letu 2002 znaπala 1.607.537 TSIT, v Krki Polski 1.068.639 TSIT in v Krki
ZdraviliπËa 1.063.567 TSIT.
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Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev
(v TSIT)

ZemljiπËa
Nabavna vrednost:
Stanje 31. 12. 2001
4.112.295
— Aktiviranja in nabave 400.211
— Inventurni viπek
0
— Odtujitve, odpisi
-22.743
— Prenosi
12.970
Stanje 31. 12. 2002
4.502.733

Zgradbe

Oprema

Osnovna
sredstva v
pridobivanju

67.105.476
6.673.912
0
-212.725
-12.970
73.553.693

58.342.926
6.400.427
55.965
-1.857.815
0
62.941.503

8.678.635
-1.453.178
0
0
0
7.225.457

Popravek vrednosti:
Stanje 31. 12. 2001
— Nabava
— Odtujitve, odpisi
— Amortizacija
— Inventurni viπek

0
0
0
0
0

25.712.730
-226.128
-174.521
3.012.524
0

43.098.938
-40.745
-1.841.626
5.799.139
55.965

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

68.811.668
-266.873
-2.016.147
8.811.663
55.965

Stanje 31. 12. 2002

0

28.324.605

47.071.671

0

0

75.396.276

Neodpisana vrednost
31. 12. 2001

4.112.295

41.392.746

15.243.988

8.678.635

793.370

70.221.034

Neodpisana vrednost
31. 12. 2002

4.502.733

45.229.088

15.869.832

7.225.457

487.252

73.314.362

Predujmi

Skupaj

793.370 139.032.702
-306.118 11.715.254
0
55.965
0
-2.093.283
0
0
487.252 148.710.638
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5.1.3. DolgoroËne finanËne naloæbe

6.350.091 TSIT

(v TSIT)

Deleæi v pridruæenih podjetjih
Drugi dolgoroËni deleæi
Druge dolgoroËne finanËne terjatve
Lastni deleæi
Skupaj

31. 12. 2002

31. 12. 2001

134.312
526.857
996.563
4.692.359
6.350.091

84.978
509.690
928.669
4.715.127
6.238.465

Tabela gibanja dolgoroËnih finanËnih naloæb
(v TSIT)
Deleæi
v pridruæenih
podjetjih

Drugi
dolgoroËni
deleæi

Druge
dolgoroËne
finanËne
terjatve

Kosmata vrednost
Stanje 1. 1. 2002
PoveËanje
Zmanjπanje
Prevrednotenje
Stanje 31. 12. 2002

84.978
92.228
39.681
-3.213
134.312

509.690
56.513
43.284
10.439
533.358

940.309
304.679
279.269
39.213
1.004.932

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2002
PoveËanje
Zmanjπanje
Stanje 31. 12. 2002

0
0
0
0

0
6.501
0
6.501

11.640
0
3.271
8.369

84.978
134.312

509.690
526.857

938.669
996.563

»ista vrednost 1. 1. 2002
»ista vrednost 31. 12. 2002

Lastni
deleæi

Skupaj

4.715.127 6.250.104
0
453.420
22.768
305.002
0
46.439
4.692.359 6.364.961

0
0
0
0

11.640
6.501
3.271
14.870

4.715.127 6.238.465
4.692.359 6.350.091

Konsolidirano

letno

Deleæi v pridruæenih podjetjih
(v TSIT)

Druæbe v dræavi:
— Finsvet, d. o. o., Novo mesto
— Golf Grad OtoËec, d. o. o.
— SRC Rog »rmoπnjice, d. o. o.
Druæba v tujini:
— Dawa, Nairobi, Kenija
Skupaj

poroËilo

2002

134.312 TSIT
Razmerje
v%

Stanje
31. 12. 2002

24,35
25,00
45,33

51.417
69.507
13.388

34,78

0
134.312

• Za naloæbo Dawa, Nairobi, Kenija je bil oblikovan popravek v celotni vrednosti naloæbe.

Druge dolgoroËne finanËne terjatve

996.563 TSIT

• Glavni del drugih dolgoroËnih finanËnih terjatev predstavljajo stanovanjska posojila, ki jih svojim zaposlenim
daje Krka, d. d., Novo mesto. Posojila so odobrena v evrih in se obrestujejo po 3-odstotni letni obrestni meri.

Lastni deleæi

4.692.359 TSIT

• Lastne delnice na dan 31. 12. 2002 vkljuËujejo 163.431 lastnih delnic Krke v skupni vrednosti 4.692.359 TSIT.
Druga pojasnila v zvezi z lastnimi delnicami so vkljuËena v poglavje o kapitalu — rezerve za lastne deleæe.
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5.1.4. Zaloge

18.518.571 TSIT

(v TSIT)

Surovine in material
NedokonËana proizvodnja
Proizvodi in trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Skupaj

31. 12. 2002

31. 12. 2001

5.694.822
3.318.338
9.504.930
481
18.518.571

5.001.685
2.030.530
9.724.493
0
16.756.708

• Vrednost zalog se je v letu 2002 poveËala za 11 %, predvsem zaradi poveËanja zalog nedokonËane proizvodnje
ter surovin in materiala v Krki in zaradi priprav na poveËan koliËinski obseg proizvodnje v letu 2003. V strukturi
zalog imajo z nekaj veË kot 51 % najveËji deleæ proizvodi.

5.1.5. Poslovne terjatve

24.155.082 TSIT

• Konec leta je imela skupina samo kratkoroËne poslovne terjatve.
(v TSIT)

KratkoroËne poslovne terjatve
do drugih kupcev
— v dræavi
— v tujini
Dani predujmi in varπËine
Terjatve do delavcev
Terjatve do dræave
Druge kratkoroËne terjatve
Skupaj

Bruto
vrednost

Popravek
vrednosti

»ista
vrednost
31. 12. 2002

»ista
vrednost
31. 12. 2001

23.034.645
1.822.603
21.212.042
1.061.991
43.893
1.956.921
159.618
26.257.068

-2.101.986
-21.107
-2.080.879
0
0
0
0
-2.101.986

20.932.659
1.801.496
19.131.163
1.061.991
43.893
1.956.921
159.618
24.155.082

18.849.151
2.141.468
16.707.683
558.568
34.492
1.596.833
23.271
21.062.316

• Skupina oblikuje popravek vrednosti terjatev skladno z merili, ki so navedena v poglavju o raËunovodskih
usmeritvah. V letu 2002 je matiËna druæba ponovno presodila riziËnost posameznih trgov in posameznih kupcev
ter dejansko poplaËljivost terjatev v preteklosti. Skladno s tem je doloËila nova merila za oblikovanje popravka
in popravek delno odpravila. Odprava popravka je kot prevrednotovalni poslovni prihodek v viπini 1.256.853
TSIT vkljuËena v druge poslovne prihodke. V tem znesku predstavlja vrednostni vpliv zaradi spremembe meril
za oblikovanje popravka 763.501 TSIT.
• KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev so veËinoma nezavarovane. Starostna struktura terjatev konec leta
2002 je bila takale: 93 % terjatev, starih do pol leta, 4 % terjatev od pol do enega leta in 3 % terjatev, starejπih
od enega leta.
• Dani predujmi in varπËine vkljuËujejo preteæno predujme druæb Helvetius in Aussenhandels dobaviteljem
opreme in repromateriala, terjatve do dræave pa preteæno terjatve iz naslova vraËila davka na dodano vrednost.
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5.1.6. KratkoroËne finanËne naloæbe

2002

947.897 TSIT

KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih vkljuËujejo:
(v TSIT)

Druge delnice, kupljene za prodajo
KratkoroËno dana posojila
Ostale vrednostnice, kupljene za prodajo
Obresti od kratkoroËnih posojil in druge kratkoroËne finanËne naloæbe
Skupaj

»ista vrednost
31. 12. 2002

»ista vrednost
31. 12. 2001

313.731
533.161
75.521
25.484
947.897

463.214
2.252.494
91.749
244.907
3.052.364

• Med kratkoroËno danimi posojili je bilo v letu 2001 zajetih tudi 1.477.806 TSIT tolarskih in deviznih
depozitov pri bankah nad 30 dni.
• Pri kratkoroËnih vrednostnih papirjih, kjer smo konec obdobja beleæili niæjo træno vrednost od nabavne,
smo izvedli oslabitev naloæb v vrednosti 6.161 TSIT. Za dopustno okrepitev v vrednosti 29.085 TSIT do poπtene,
træne vrednosti se nismo odloËili.
• Popravek vrednosti kratkoroËno danih posojil v viπini 70.573 TSIT pa vkljuËuje popravke danih posojil
podjetjem, kjer je verjetnost poplaËljivosti majhna (posojilojemalci v steËaju, postopku prisilne poravnave, toæbe).

5.1.7. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina
(v TSIT)

Gotovina v blagajni in prejeti Ëeki
Denarna sredstva v banki
Skupaj

2.960.465 TSIT
31. 12. 2002

31. 12. 2001

17.610
2.942.855
2.960.465

14.236
2.085.495
2.099.731
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5.1.8. Kapital
(v TSIT)

I.

Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobiËka
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne deleæe
4. Druge rezerve iz dobiËka
IV. Preneseni Ëisti poslovni izid
V. »isti poslovni izid poslovnega leta
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala
1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala
2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala
VII. Kapital manjπinskih lastnikov
Skupaj

88.606.306 TSIT
31. 12. 2002

14.170.448
14.170.448
2.566.886
36.817.324
3.592.196
4.692.359
28.532.769
5.530.894
5.831.778
21.734.645
21.724.113
10.532
1.954.331
88.606.306

1. 1. 2002
14.170.448
14.170.448
2.536.533
26.078.113
3.592.196
4.715.127
17.770.790
10.465.852
3.979.262
21.751.127
21.751.127
0
1.932.201
80.913.534

• Vrednost kapitala se je v letu 2002 poveËala za Ëisti poslovni izid, ki pripada veËinskemu lastniku v znesku
11.038.405 TSIT, za znesek posebnega prevrednotenja kapitala 10.532 TSIT, za razliko med knjigovodsko in
dejansko vrednostjo odtujenih lastnih delnic v viπini 7.585 TSIT ter za znesek poveËanja kapitala manjπinskih
lastnikov v viπini 41.803 TSIT.
• Premiki znotraj kapitala so posledica razporejanja prenesenega Ëistega poslovnega izida in Ëistega poslovnega
izida poslovnega leta v druge rezerve iz dobiËka. Rezerve za lastne deleæe pa so bile ob odtujitvi lastnih delnic
v sorazmernem delu prerazporejene v kapitalske rezerve.
• Premiki iz kapitala so posledica izplaËila dividend v viπini 3.209.468 TSIT, udeleæbe uprave in nadzornega
sveta pri delitvi dobiËka po sklepu skupπËine v viπini 176.413 TSIT, od tega udeleæbe tistim, ki niso lastniki,
v viπini 17.383 TSIT ter izplaËila dividend manjπinskim lastnikom v vrednosti 17.833 TSIT.
• V okviru kratkoroËnih obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida je izkazanih za 83.989 TSIT
neizplaËanih dividend po prejπnjih skupπËinah Krke, d. d., Novo mesto.

Osnovni kapital
• Osnovni kapital sestavlja 3.542.612 navadnih imenskih delnic Krke z nominalno vrednostjo 4.000 SIT. Glede
na to, da imamo le en razred delnic, predstavlja to tudi tehtano povpreËno πtevilo navadnih delnic. Prva in
edina izdaja delnic je potekala v letu 1995.

Kapitalske rezerve
• V procesu lastninskega preoblikovanja je Krka skladno s tedaj veljavnimi predpisi oblikovala rezerve. Njihova
vrednost je na dan 31. 12. 2001 v revalorizirani viπini znaπala 2.926.164 TSIT. Del teh rezerv v viπini 396.632
TSIT, ki so bile oblikovane iz dobiËka, je v bilanci prikazan med drugimi rezervami iz dobiËka. Preostali del
rezerv v viπini 2.529.532 TSIT, ki so bile oblikovane na osnovi posebne uredbe in ne iz dobiËka, pa je v bilanci
stanja izkazan v okviru kapitalskih rezerv. Te so bile v letu 2001 poveËane πe za 7.585 TSIT, to je za razliko
med knjigovodsko vrednostjo lastnih delnic in vrednostjo ob odtujitvi. V letu 2002 so se kapitalske rezerve
poveËale πe za vrednost odtujenih lastnih delnic v viπini 22.768 TSIT.
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Rezerve iz dobiËka
Zakonske rezerve

• Zakonske rezerve v viπini 10 % osnovnega kapitala v celoti predstavljajo zakonske rezerve matiËne druæbe.
Skupaj z revalorizacijo je vrednost rezerv konec leta znaπala 3.592.196 TSIT.
Rezerve za lastne deleæe

• Lastni deleæi na dan 31. 12. 2002 vkljuËujejo 163.431 lastnih delnic Krke. V letu 2002 se je πtevilo lastnih
delnic zmanjπalo za 793 delnic, ki so bile v skladu s sklepom skupπËine z dne 2. 7. 2002 izplaËane upravi druæbe
kot udeleæba pri dobiËku. Nominalna vrednost lastnih delnic na dan 31. 12. 2002 je 653.724 TSIT, kar je
4,6 % vrednosti osnovnega kapitala. Nominalna vrednost odtujenih lastnih delnic znaπa 3.172 TSIT, vrednost
ob odtujitvi pa 30.353 TSIT.
• Pri vrednotenju lastnih delnic na dan 31. 12. 2002 je bila upoπtevana træna vrednost na 29. 12. 2001, to je
28.711,56 SIT. Borzna cena je na zadnji trgovalni dan 30. 12. 2002 znaπala 42.458,41 SIT za delnico in je
bila viπja od knjigovodske vrednosti odkupljenih lastnih delnic za 47,9 %. Poπtena vrednost lastnih delnic tako
znaπa 6.939.020 TSIT.
Druge rezerve iz dobiËka

• V skladu s sklepom skupπËine delniËarjev dne 2. 7. 2002 je bil del bilanËnega dobiËka Krke leta 2001 v viπini
8.555.352 TSIT razporejen v druge rezerve iz dobiËka.

Preneseni Ëisti poslovni izid
• Preneseni Ëisti poslovni izid v viπini 5.530.894 TSIT vkljuËuje prenesene Ëiste dobiËke in izgube preteklih
let vseh druæb v skupini.

»isti poslovni izid poslovnega leta
• V letu 2002 je skupina Krka ustvarila Ëisti poslovni izid v viπini 11.038.405 TSIT. Od tega je bilo 5.206.627 TSIT
Ëistega izida razporejenega v druge rezerve iz dobiËka, 5.831.778 TSIT pa je vkljuËenih v postavko Ëisti poslovni
izid poslovnega leta.

Prevrednotovalni popravki kapitala
• Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala izhaja iz prejπnjih let (revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala).
• Posebni prevrednotovalni popravki kapitala predstavljajo dobiËek pridruæenih podjetij Finsvet, d. o. o., in
Golf Grad OtoËec, d. o. o. Naloæbi v obe pridruæeni podjetji sta ovrednoteni po kapitalski metodi. Vrednost
naloæb je tako poveËana za ustvarjeni dobiËek v viπini 10.532 TSIT, hkrati pa se v enaki viπini oblikuje posebni
prevrednotovalni popravek kapitala.
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Kapital manjπinskih lastnikov
Preteæni del (1.943.793 TSIT) predstavlja kapital manjπinskih lastnikov druæbe KRKA — ZdraviliπËe Strunjan,
d. o. o., v kateri ima odvisna druæba Krka ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto 51-odstotni lastniπki deleæ.

5.1.9. Rezervacije
(v TSIT)

Druge rezervacije
— Rezervacije za toæbe
— Rezervacije za ekoloπko sanacijo
— Druge rezervacije
Skupaj

14.076.712 TSIT
Stanje
1. 1. 2002

»rpanje
in sproπËanje

14.991.177
438.891
164.270
15.594.338

1.321.991
177.431
18.204
1.517.626

Oblikovanje

Stanje
31. 12. 2002

13.669.186
261.460
146.066
14.076.712

• V skupnem znesku rezervacij konec leta 2002 predstavljajo 13.930.646 TSIT rezervacije matiËne druæbe, v
okviru teh pa glavnino rezervacije za toæbe, ki so se v letu 2002 zmanjπale za 1.321.991 TSIT. Od tega predstavlja
1.316.710 TSIT odprava rezervacije, ki je bila leta 1999 oblikovana za komercialna tveganja ob vstopu na
ameriπko træiπËe, s katerega pa se je druæba v letu 2002 umaknila. Preostanek rezervacij v viπini 13.669.186 TSIT
se nanaπa na toæbe iz domnevnih patentnih krπitev v zvezi z zdravili za zdravljenje bolezni srca in æilja.

5.1.10. FinanËne in poslovne obveznosti
DolgoroËne finanËne obveznosti
(v TSIT)

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank
— dolgoroËna posojila, dobljena pri domaËih bankah
— dolgoroËna posojila, dobljena pri tujih bankah
DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih
Skupaj

24.558.050 TSIT
4.909.864 TSIT
31. 12. 2002

31. 12. 2001

4.775.057
1.153.408
3.621.649
134.807
4.909.864

4.851.910
2.188.479
2.663.431
88.678
4.940.588
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DolgoroËne finanËne obveznosti do bank
• DolgoroËna posojila so najeta pri eni domaËi in treh tujih bankah, v evrih ali ameriπkih dolarjih, in sicer
za dobo do sedmih let, za financiranje investicij in obratnih sredstev. Vsa zapadejo v plaËilo v manj kot petih
letih, odplaËevanje glavnice in obresti je praviloma polletno. DolgoroËna posojila matiËne druæbe, dobljena
od bank, niso zavarovana niti s hipotekami niti z banËnimi garancijami, za posojila odvisnih druæb pa z garancijo
jamËi matiËna druæba.
• Za nekatera posojila je matiËna druæba izdala menice, ki so izkazane v zabilanËni evidenci. Za posojila
odvisnih druæb pa z garancijo jamËi matiËna druæba.

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti
(v TSIT)

KratkoroËne finanËne obveznosti do bank
KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev
KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih
Skupaj

19.648.186 TSIT
31. 12. 2002

31. 12. 2001

5.809.585
122.199
7.453.782
6.260.620
19.648.186

5.603.299
159.246
7.672.741
5.192.175
18.627.461

• KratkoroËna posojila do bank niso zavarovana s hipoteko ali banËno garancijo. Za najeta posojila je matiËna
druæba izdala menice, ki so izkazane v zabilanËni evidenci.
• V okviru kratkoroËnih finanËnih obveznosti do drugih so zajeta kratkoroËna posojila, dobljena pri podjetjih
v Sloveniji v viπini 3.178.044 TSIT, ter obresti za ta posojila v viπini 51.505 TSIT.
• Posojila so najeta za dobo enega do πest mesecev, nekaj jih je tudi za nedoloËen Ëas oziroma na odpoklic.
Posojila niso posebej zavarovana.
• VeËino kratkoroËnih poslovnih obveznosti do drugih predstavljajo obveznosti do dræave (1.421.211 TSIT).

5.1.11. Pasivne Ëasovne razmejitve
(v TSIT)

KratkoroËno odloæeni prihodki — drugi
KratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki — drugi
Skupaj

508.733 TSIT
Stanje
31. 12. 2002

Stanje
1. 1. 2002

270.201
198.532
508.733

39.970
418.781
458.751
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5.1.12. ZabilanËna sredstva / obveznosti
(v TSIT)

Izdane menice za najeta posojila
Dane garancije podjetjem v skupini za najeta posojila
Druge dane garancije
Drugo
Skupaj

7.207.302 TSIT
31. 12. 2002

31. 12. 2001

3.243.928
2.530.942
343.927
1.088.505
7.207.302

0
2.467.057
142.120
3.480.187
6.089.364

5.2. Konsolidirani izkaz poslovnega izida
• Izkaz poslovnega izida je pripravljen glede na vrste prihodkov in stroπkov, na osnovi podatkov iz stroπkovnega
raËunovodstva pa predstavljamo tudi stroπke po funkcionalnih skupinah.

Stroπki po funkcionalnih skupinah
(v TSIT)

Proizvajalni stroπki prodanih proizvodov
Stroπki razvoja
Stroπki prodajanja
Stroπki sploπnih dejavnosti
Skupaj

5.2.1. »isti prihodki od prodaje

76.328.928 TSIT
2002

2001

40.999.460
6.775.783
20.210.428
8.343.257
76.328.928

38.913.566
6.278.935
17.807.981
7.731.470
70.731.952

88.338.464 TSIT

• V strukturi predstavljajo prihodki od prodaje na domaËem trgu 23 %, prihodki na tujem trgu pa 77 %.
»isti prihodki od prodaje po podroËnih odsekih
(v TSIT)

Izdelki za humano uporabo
— Zdravila na recept
— Izdelki za samozdravljenje
Veterinarski izdelki
KozmetiËni izdelki
ZdraviliπËa
Drugo
Skupaj

2002
74.144.632
62.351.699
11.792.933
4.850.790
4.069.752
4.932.959
340.332
88.338.465

2001
65.232.006
54.884.799
10.347.207
5.180.975
3.878.138
4.489.796
540.901
79.321.816
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»isti prihodki od prodaje po obmoËnih odsekih:
(v TSIT)

Slovenija
Jugovzhodna Evropa
Vzhodna Evropa
Srednja Evropa
Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa
Skupaj

2002
20.454.016
17.404.852
22.041.828
18.479.172
9.958.597
88.338.465

5.2.2. Drugi poslovni prihodki

2.987.664 TSIT

(v TSIT)

Poraba in odprava dolgoroËnih rezervacij (pojasnilo πt. 5.1.9)
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi uËinki
Prevrednotovalni poslovni prihodki (pojasnilo πt. 5.1.5)
Skupaj

2002

2001

1.516.641
122.024
1.348.998
2.987.664

0
490.238
30.743
520.981

5.2.3. Stroπki blaga, materiala in storitev

40.805.994 TSIT

(v TSIT)

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
ter stroπki porabljenega materiala
Stroπki storitev
Skupaj

2001
18.886.357
16.334.418
19.316.286
16.376.788
8.407.967
79.321.816

2002

2001

25.265.363
15.540.631
40.805.994

22.652.615
13.450.944
36.103.559

• Stroπki blaga, materiala in storitev so se glede na preteklo leto poveËali za 11 %. Na viπino stroπkov poslovnega
leta 2002 vpliva tudi poveËanje vrednosti zalog gotovih proizvodov in nedokonËane proizvodnje v matiËni
druæbi, zaradi Ëesar je del nastalih stroπkov vsebovan v zalogah.
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroπki porabljenega materiala
(v TSIT)

Stroπki osnovnega materiala in prodanega blaga
Stroπki porabljene energije
Drugi stroπki materiala
Skupaj

2002

2001

21.738.450
1.795.093
1.731.820
25.265.363

19.404.504
1.768.558
1.479.553
22.652.615

• Drugi stroπki materiala zajemajo stroπke nadomestnih delov in materiala za vzdræevanje v vrednosti
536.177 TSIT, stroπke pisarniπkega materiala in strokovne literature v vrednosti 423.566 TSIT, odpis drobnega
inventarja 125.963 TSIT in druge stroπke materiala (646.114 TSIT).

39

40

Konsolidirano

letno

poroËilo

2002

Stroπki storitev
(v TSIT)

2002
Stroπki sejmov, reklame in reprezentance
5.677.113
Stroπki intelektualnih in osebnih storitev
2.192.756
Stroπki storitev v zvezi z vzdræevanjem sredstev
1.601.011
Stroπki prevoznih storitev
1.115.978
PovraËila stroπkov zaposlenim v zvezi z delom
894.577
Stroπki storitev fiziËnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami,
ki bremenijo podjetje
838.311
Stroπki drugih storitev
3.220.886
Skupaj
15.540.631

2001
5.135.641
2.074.087
1.322.876
1.081.002
771.352

172.987
2.893.000
13.450.944

• Stroπki drugih storitev zajemajo stroπke plaËilnega prometa in banËnih storitev ter zavarovalnih premij,
stroπke najemnin in posredniπkih provizij ter druge stroπke storitev.

5.2.4. Stroπki dela
(v TSIT)

Stroπki plaË
Stroπki socialnih zavarovanj
Drugi stroπki dela
Skupaj

25.301.260 TSIT
2002
18.865.164
4.767.410
1.668.686
25.301.260

2001
16.919.833
3.911.130
2.474.248
23.305.211

• Drugi stroπki dela v letu 2001 vkljuËujejo stroπke prehrane, stroπke avtorskih honorarjev, pogodb o delu in
sejnin ter nekatere stroπke varnosti pri delu. V letu 2002 so te vrste stroπkov vkljuËene v stroπke materiala in
storitev.
• Drugi stroπki dela v letu 2002 vkljuËujejo regres za letni dopust, stroπke prevoza na delo, odpravnine, jubilejne
nagrade in nekatera druga izplaËila zaposlenim.

5.2.5. Odpisi vrednosti

10.641.630 TSIT

Amortizacija
(v TSIT)

Amortizacija neopredmetenih dolgoroËnih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev
Skupaj

2002
318.947
8.799.285
51.336
9.169.568

2001
162.699
6.595.298
271.882
7.029.879
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Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
(v TSIT)

Popravek vrednosti zalog
Popravek vrednosti terjatev
Skupaj

2002
939.634
532.428
1.472.062

2001
339.872
713.611
1.053.483

• Popravek vrednosti zalog materiala, blaga, proizvodov in nedokonËane proizvodnje je oblikovan za zaloge
v statusu reklamacije, za mirujoËe zaloge in za zaloge s preteËenim ali zelo kratkim rokom uporabnosti.

5.2.6. Drugi poslovni odhodki
(v TSIT)

Izdatki za varstvo okolja
Dotacije, pomoËi, sofinanciranje
©tipendije in nagrade dijakom in πtudentom
Dajatve, ki niso odvisne od stroπkov dela ali drugih vrst stroπkov
Drugi stroπki
Skupaj

1.393.461 TSIT
2002
267.144
436.762
35.943
341.317
312.295
1.393.461

2001
219.502
417.269
22.946
260.941
1.637.490
2.558.148

• Zmanjπanje drugih poslovnih odhodkov je predvsem posledica dejstva, da je v letu 2001 Krka oblikovala za
1.105.624 TSIT dolgoroËnih rezervacij.

5.2.7. FinanËni prihodki

3.050.317 TSIT

• Neposredna primerjava podatkov za poslovni obdobji 2001 in 2002 ni moæna zaradi revalorizacijskih uËinkov
v letu 2001, evidentiranih po starih SRS.
(v TSIT)

FinanËni prihodki iz deleæev
FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev
FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev
Skupaj

2002

2001

51.809
528.758
2.469.750
3.050.317

27.149
59.105
3.950.471
4.036.725

• FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev v letu 2002 vkljuËujejo pozitivne teËajne razlike pri plaËilih in
prevrednotenju dolgoroËnih danih in najetih posojil v viπini 494.484 TSIT in obresti od dolgoroËnih posojil v
znesku 34.274 TSIT.
• VeËja postavka v drugih finanËnih prihodkih iz kratkoroËnih terjatev so pozitivne teËajne razlike v viπini
1.848.545 TSIT, 474.240 TSIT so znaπali finanËni prihodki pri prodaji kratkoroËnih finanËnih naloæb in
146.219 TSIT obresti od danih posojil.

41

42

Konsolidirano

letno

poroËilo

2002

5.2.8. FinanËni odhodki

5.001.283 TSIT

(v TSIT)

2002
Fin. odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb, od tega
62.158
— prevrednotovalni odhodki pri finanËnih naloæbah v pridruæena podjetja
42.896
— drugi prevrednotovalni finanËni odhodki
19.262
FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti
4.939.126
Skupaj
5.001.283

2001
53.518

53.518
3.626.335
3.679.853

• FinanËni odhodki leta 2001 so zmanjπani za znesek popustov za predËasna plaËila v viπini 615.135 TSIT,
ki skladno z novimi standardi zmanjπujejo prihodke od prodaje. Med finanËnimi odhodki za obresti in iz drugih
obveznosti pa je v letu 2001 vkljuËen tudi revalorizacijski primanjkljaj v viπini 1.511.447 TSIT.
• NajveËjo postavko pri finanËnih odhodkih za obresti in iz drugih obveznosti predstavljajo negativne teËajne
razlike v skupnem znesku 3.919.142 TSIT, ki so nastale v povezavi s terjatvami in obveznostmi tako pri plaËilih
kot pri prevrednotenju na dan bilance stanja, veËinoma v povezavi s teËajem ameriπkega dolarja. Obresti od
najetih kratkoroËnih posojil znaπajo 672.640 TSIT, od dolgoroËnih posojil pa 259.832 TSIT.

5.2.9. Davek iz dobiËka

2.148.337 TSIT

• Davek iz dobiËka je izraËunan z upoπtevanjem predpisanih davËnih stopenj dræav, v katerih se nahajajo
podjetja skupine.

5.2.10. »isti poslovni izid
(v TSIT)

Poslovni izid iz rednega delovanja
Poslovni izid zunaj rednega delovanja
»isti poslovni izid obraËunskega obdobja

11.080.208 TSIT
2002
15.017.027
162.484
11.080.208

2001
9.847.149
124.651
8.552.912

• Skupina je v letu 2002 ustvarila poslovni izid iz poslovanja v viπini 15.017.027 TSIT, kar je 52 % veË kot
leto prej.
• Predvsem zaradi nastalih negativnih teËajnih razlik pri plaËilih in prevrednotenju terjatev in dolgoroËnih
finanËnih naloæb so bili finanËni odhodki za 1.950.966 TSIT veËji od finanËnih prihodkov. To je vplivalo na
doseæeni Ëisti poslovni izid, ki je v letu 2002 znaπal 11.080.208 TSIT, to je 30 % veË kot v letu 2001. V Ëistem
poslovnem izidu je deleæ manjπinskih lastnikov 41.803 TSIT.

Konsolidirano

letno

poroËilo

2002

Vpliv preraËuna kapitala skladno z rastjo teËaja evra in cen æivljenjskih potrebπËin na Ëisti poslovni izid je takle:
(v TSIT)

PreraËun kapitala — rast evra
PreraËun kapitala — rast cen
æivljenskih potrebπËin

Zmanjπani
IzraËunani poslovni izid —
uËinek
Ëisti dobiËek

Znesek
kapitala*

Odstotek
rasti

77.526.098

4,0006

3.101.509

7.978.699

77.526.098

7,2

5.581.879

5.498.329

* Znesek kapitala ne vkljuËuje Ëistega poslovnega izida leta 2002.
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6. Druga razkritja
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele v poslovnem letu skupine oseb
v skladu s 253. Ëlenom ZGD oziroma razkritje zasluækov in deleæev v dobiËku, ki pripadajo Ëlanom uprave in drugim
organom:
(v TSIT)
Skupine oseb po ZGD

— Ëlani uprave matiËne druæbe in odvisnih druæb
— Ëlani nadzornega sveta matiËne druæbe
in nadzornih svetov odvisnih druæb
— zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja
tarifni del kolektivne pogodbe
Skupaj

Skupaj
prejemki

Od tega udeleæba v dobiËku
po sklepu skupπËine

508.795

116.896

137.703

34.117

3.202.525
3.849.023

0
151.013

Vsi zneski so v bruto vrednosti.

• Prejemki uprave in tistih Ëlanov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, vkljuËujejo plaËe, bonitete,
regres za dopust, morebitne druge prejemke in udeleæbo v dobiËku po sklepu skupπËine delniËarjev ter povraËila
stroπkov. Prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vkljuËujejo
plaËe, bonitete, regres za dopust in morebitne druge prejemke (jubilejne nagrade ...). Prejemki Ëlanov nadzornega
sveta, ki so predstavniki kapitala, vkljuËujejo sejnine, potne stroπke in udeleæbo v dobiËku po sklepu skupπËine.
• Prejemki Ëlanov nadzornih svetov odvisnih druæb, ki so hkrati Ëlani uprave matiËne druæbe ali zaposleni
na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vkljuËujejo samo prejemke za opravljanje
funkcije v okviru nadzornih svetov.
Podatki o posojilih podjetja (ki jih je podjetje odobrilo) za obveznosti teh oseb:
(v TSIT)
Skupine oseb po ZGD

— Ëlani uprave matiËne druæbe in odvisnih druæb
— Ëlani nadzornega sveta matiËne druæbe
in nadzornih svetov odvisnih druæb
— zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe
Skupaj

Posojila na dan
31. 12. 2002

OdplaËila
v letu 2002

6.385

1.143

2.924

321

129.076
138.385

7.087
8.551

• Posojila naπtetim skupinam oseb so veËinoma za stanovanjske namene, odobrena v evrih in obrestovana po
3-odstotni letni obrestni meri.
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7.1. Konsolidirana bilanca stanja — razπirjena oblika po SRS
(v TSIT)

31. 12. 2002

31. 12. 2001

127.749.801

120.534.672

A. Stalna sredstva
I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva
1. DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja
3. DolgoroËne premoæenjske pravice
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. ZemljiπËa in zgradbe
a) ZemljiπËa
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
III. DolgoroËne finanËne naloæbe
3. Deleæi v pridruæenih podjetjih
5. Drugi dolgoroËni deleæi
6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve
7. Lastni deleæi

81.000.088
1.335.635
637.782
697.853
73.314.362
49.731.821
4.502.733
45.229.088
13.893.885
1.975.947
7.712.709
487.252
7.225.457
6.350.091
134.312
526.857
996.563
4.692.359

77.449.364
989.865
525.921
463.944
70.221.034
45.505.041
4.112.295
41.392.746
13.191.204
2.052.784
9.472.005
793.370
8.678.635
6.238.465
84.978
509.690
928.669
4.715.127

B. Gibljiva sredstva
I. Zaloge
1. Material
2. NedokonËana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
II. Poslovne terjatve
b) KratkoroËne poslovne terjatve
1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev
4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih
III. KratkoroËne finanËne naloæbe
4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih
IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina

46.582.015
18.518.571
5.694.822
3.318.338
9.504.930
481
24.155.082
24.155.082
20.932.659
3.222.423
947.897
947.897
2.960.465

42.971.119
16.756.708
5.001.685
2.030.530
9.724.493
0
21.062.316
21.062.316
18.849.152
2.213.164
3.052.364
3.052.364
2.099.731
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31. 12. 2002

31. 12. 2001

167.698

114.189

7.207.302

6.089.364

127.749.801

120.534.672

A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobiËka
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne deleæe
4. Druge rezerve iz dobiËka
IV. Preneseni Ëisti poslovni izid
V. »isti poslovni izid poslovnega leta
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala
1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala
2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala
VII. Kapital manjπinskih lastnikov

88.606.306
14.170.448
14.170.448
2.566.886
36.817.324
3.592.196
4.692.359
28.532.770
5.530.894
5.831.778
21.734.645
21.724.113
10.532
1.954.331

80.913.534
14.170.448
14.170.448
2.536.533
26.078.113
3.592.196
4.715.127
17.770.790
10.465.851
3.979.262
21.751.127
21.751.127
0
1.932.200

B. Rezervacije
3. Druge rezervacije

14.076.712
14.076.712

15.594.338
15.594.338

C.
a)

24.558.050
4.909.864
4.775.057
134.807
19.648.186
5.809.585
122.199
7.455.782
6.260.620

23.568.049
4.940.588
4.851.910
88.678
18.627.461
5.603.299
159.246
7.672.741
5.192.175

508.733

458.751

7.207.302

6.089.364

C. Aktivne Ëasovne razmejitve
ZabilanËna sredstva
Obveznosti do virov sredstev

b)

FinanËne in poslovne obveznosti
DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti
2. DolgoroËne finanËne obveznosti do bank
8. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih
KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti
2. KratkoroËne finanËne obveznosti do bank
3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev
8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do drugih

».

Pasivne Ëasovne razmejitve

ZabilanËne obveznosti
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7.2. Konsolidirani izkaz poslovnega izida — razπirjena oblika po SRS
(v TSIT)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

15.
16.
17.
18.

»isti prihodki od prodaje
a) na domaËem trgu
b) na tujem trgu
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokonËane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki
Stroπki blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroπki
porabljenega materiala
b) Stroπki storitev
Stroπki dela
a) Stroπki plaË
b) Stroπki socialnih zavarovanj
c) Drugi stroπki dela
Odpisi vrednosti
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
FinanËni prihodki iz deleæev
c) Drugi finanËni prihodki iz deleæev
FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev
c) Drugi finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev
FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev
c) Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev
FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb
b) Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah
v pridruæena podjetja
c) Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki
FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti
c) Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

Poslovni izid iz rednega delovanja
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Poslovni izid zunaj rednega delovanja
Celotni poslovni izid
Davek iz dobiËka
21. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja
Deleæ manjπinskih lastnikov
»isti poslovni izid veËinskih lastnikov

2002

2001

88.338.464
20.454.016
67.884.448
1.813.417
19.827
2.987.664
-40.805.994

79.321.816
18.886.356
60.435.460
-229.836
736.304
520.981
-36.103.559

-25.265.363
-15.540.631
-25.301.260
-18.865.164
-4.767.410
-1.668.686
-10.641.630

-22.652.615
-13.450.944
-23.757.046
-17.158.113
-3.963.099
-2.635.834
-8.083.362

-9.169.568
-1.472.062
-1.393.461
51.809
51.809
528.758
528.758
2.469.750
2.469.750
-62.158

-7.029.879
-1.053.483
-2.558.149
27.149
27.149
59.105
59.105
3.950.471
3.950.471
-53.518

-42.896
-19.262
-4.939.125
-4.939.125

0
-53.518
-3.626.335
-3.626.335

13.066.061
188.702
-26.218
162.484
13.228.545
-2.148.337
11.080.208
41.803
11.038.405

10.204.021
216.405
-91.754
124.651
10.328.672
-1.775.760
8.552.912
33.007
8.519.905
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7.3. Kazalniki poslovanja
2002

2001

stopnja lastniπkosti financiranja:
kapital / obveznosti do virov sredstev

0,694

0,671

stopnja dolgoroËnosti financiranja:
kapital
+ rezervacije
+ dolgoroËne obveznosti / obveznosti do virov sredstev

0,842

0,842

stopnja osnovnosti investiranja:
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / sredstva

0,574

0,583

stopnja dolgoroËnosti investiranja:
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
+ dolgoroËne finanËne naloæbe
+ dolgoroËne poslovne terjatve / sredstva

0,624

0,634

koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev:
kapital / osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)

1,209

1,152

koeficient neposredne pokritosti kratkoroËnih obveznosti (hitri koeficient):
kratkoroËne finanËne naloæbe
+ dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina / kratkoroËne obveznosti

0,199

0,277

koeficient pospeπene pokritosti kratkoroËnih obveznosti (pospeπeni koeficient):
kratkoroËne finanËne naloæbe
+ dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina
+ kratkoroËne terjatve / kratkoroËne obveznosti

1,428

1,407

koeficient kratkoroËne pokritosti kratkoroËnih obveznosti (kratkoroËni koeficient):
zaloge
+ kratkoroËne finanËne naloæbe
+ dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina
+ kratkoroËne terjatve / kratkoroËne obveznosti
2,371

2,307

koeficient gospodarnosti poslovanja:
poslovni prihodki / poslovni odhodki

1,197

1,139

10. koeficient Ëiste dobiËkonosnosti kapitala:
Ëisti dobiËek v poslovnem letu / povpreËni kapital
(brez Ëistega poslovnega izida prouËevanega leta)

0,140

0,120

11. koeficient dividendnosti osnovnega kapitala:*
vsota dividend za poslovno leto / povpreËni osnovni kapital

0,226

0,167

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

* Kazalnik se nanaπa na podatke matiËne druæbe.
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