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V prvem polletju 2002 smo v Krki poslovali skladno z naËrti:

prodajo smo v primerjavi z lanskim polletjem poveËali za 11 odstotkov; znaπala je 41 milijard SIT,

izvozili smo za 33 milijard SIT izdelkov,

najveËjo rast prodaje farmacevtskih izdelkov smo dosegli v Ukrajini in zahodni Evropi,

v aprilu 2002 smo v Novem mestu uradno odprli novo tovarno za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol, Krkino

najveËjo in najpomembnejπo investicijo doslej,

lansirali smo vrsto novih izdelkov,

za naloæbe doma in v tujini smo namenili 7,2 milijarde SIT,

Ëisti poslovni izid ob polletju je znaπal 4,7 milijarde SIT.

Doseæeni prodajni rezultati

V prvi polovici leta 2002 smo v Krki prodali za 41 milijard SIT izdelkov, kar je za 11 odstotkov veË kot v prvem

polletju 2001. VeËino prodaje (80 odstotkov) smo ustvarili na tujih trgih, ostalo (20 odstotkov) pa v Sloveniji.

DaleË najveËji deleæ prihodkov, in sicer 73 odstotkov, smo ustvarili s prodajo zdravil za humano uporabo, kjer

prevladujejo zdravila za bolezni srca in oæilja, zdravila za bolezni prebavil in presnove ter zdravila za infekcijske

bolezni. Izdelki za samozdravljenje so predstavljali 15-odstoten deleæ v prodaji, preostanek pa smo ustvarili s

prodajo veterinarskih in kozmetiËnih izdelkov. NajveËjo rast prodaje glede na lansko polletje beleæimo pri izdelkih

za samozdravljenje (31 odstotkov) in zdravilih za humano uporabo (10 odstotkov).

PoroËilo o poslovanju Krke, d. d.,
Novo mesto in skupine Krka v prvem polletju 2002
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Prodaja v prvem polletju 2001 in 2002 (v milijardah SIT)

prvo polletje 2001 prvo polletje 2002

37

41

Struktura prodaje po dejavnostih v prvem polletju 2002 (v odstotkih)

Zdravila

za humano uporabo 73

Izdelki za samozdravljenje 15

Veterina 7

Kozmetika 5

29

     Tujina        Slovenija

32



    prvo polletje 2001        prvo polletje 2002

V Sloveniji, ki predstavlja Krkin najveËji posamiËni trg, je prodaja dosegla petino skupne prodaje. Prodaja se je

najbolj poveËala v vzhodni Evropi, in sicer za 20 odstotkov. Dobri rezultati so posledica ugodnih razmer na trgih

nekdanje Sovjetske zveze. Po rasti prodaje znotraj regije najbolj izstopa Ukrajina, kjer se je prodaja v primerjavi z

lanskim polletjem poveËala za 69 odstotkov. V jugovzhodni in srednji Evropi je prodaja glede na lansko polletje

porasla za 9 odstotkov, vsaka od teh regij pa predstavlja petino Krkine prodaje. Na ostalih trgih, ki predstavljajo

Krkino peto regijo, se je prodaja poveËala za 5 odstotkov. Na zahodnoevropskih trgih, ki so vkljuËeni v peto regijo

in ki bodo skladno s strategijo v prihodnje kljuËno prispevali k nadaljnji rasti prodaje, se je prodaja zdravil za

humano uporabo poveËala za 30 odstotkov.

Kot proizvajalec preteæno generiËnih farmacevtskih izdelkov lastnih blagovnih znamk smo prisotni æe v veË kot

70 dræavah. Krkina prodajna mreæa vkljuËuje 13 odvisnih druæb in 25 predstavniπtev v naslednjih dræavah: Poljski,

Ruski federaciji, Makedoniji, Hrvaπki, Ukrajini, Italiji, »eπki republiki, NemËiji, Albaniji, Belorusiji, Bolgariji,

Bosni in Hercegovini, ZRJ, Estoniji, Kazahstanu, Latviji, Litvi, Madæarski, Moldaviji, Romuniji, ZDA, Irski, Indiji

ter Azerbajdæanu.
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Rezultati poslovanja

V prvem polletju 2002 smo v Krki ustvarili za 42,6 milijarde SIT prihodkov, kar je 10 odstotkov veË kot v istem

obdobju lani. »isti dobiËek znaπa 4,7 milijarde SIT in je v primerjavi z lanskim polletjem manjπi. Deleæ Ëistega

dobiËka v prihodkih je 10,9-odstoten. Na zniæanje dobiËka je v najveËji meri vplivalo neugodno gibanje teËaja

ameriπkega dolarja, na katerega je vezana pribliæno polovica Krkine prodaje.

Konec junija 2002 je vrednost Krkinega premoæenja znaπala 125,4 milijarde SIT in se je v primerjavi s stanjem

konec leta 2001 poveËala za 4,8 odstotkov. V strukturi sredstev predstavljajo stalna sredstva 63 odstotkov, gibljiva

sredstva pa 37 odstotkov vseh sredstev. V strukturi virov predstavljajo kapital in rezervacije 83 odstotkov, kratkoroËne

in dolgoroËne obveznosti pa 17 odstotkov.

Investicije

V prvem polletju 2002 smo v Krki za naloæbe doma in v tujini namenili 7,2 milijarde SIT. V aprilu smo tudi uradno

odprli obrat za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik — Notol, Krkino najveËjo investicijo doslej. Predvidoma

jeseni 2002 bo zakljuËena izgradnja razvojno-kontrolnega centra II, namenjenega predvsem razvoju novih

farmacevtskih tehnologij. V ©entjerneju, kjer Krka gradi obrat za proizvodnjo betalaktamskih antibiotikov, je

dokonËano skladiπËe in zunanja ureditev. DokonËanje proizvodnega dela in zagon proizvodnje sta predvidena v

letu 2003.

VeËje Krkine naloæbe v tujini prav tako potekajo po naËrtih. Krkina najveËja investicija na tujem - proizvodno-

distribucijski in razvojni center v bliæini Moskve — poteka po naËrtih. Krki bo nova tovarna, katere gradnja bo

predvidoma zakljuËena v letu 2003, zagotovila status domaËega proizvajalca.

Raziskave in razvoj

V prvem polletju 2002 smo na podroËju razvoja in raziskav v razliËnih programih izvajali zaËrtane usmeritve. Prva

je bila nadaljevanje z razvojem naËrtovanih projektov, druga pa internacionalizacija izdelkov, za katere smo æe

pridobili domaËo registracijo. Uspeπno smo pripravili tudi lansiranje nekaterih kljuËnih izdelkov, ki smo jih

pospeπeno razvijali v preteklih letih, npr. atorvastatina.

Krka kot eden vodilnih generiËnih proizvajalcev v Evropi je na veË kljuËnih tradicionalnih trgih med prvimi

pridobila registracije zdravila iz skupine sartanov — zdravil, ki bodo imela pomembno mesto pri sodobnem naËinu

zdravljenja poviπanega krvnega pritiska. Pridobila je tudi prve registracije v Evropski uniji za zdravila iz skupine

statinov — zdravil za zdravljenje poviπanega holesterola.

Med izdelki za samozdravljenje smo na naπih tradicionalnih trgih pridobili prve registracije za Letizen S, zdravilo,

ki se uporablja za zdravljenje alergij. Registracijo palete paracetamol blagovne znamke Daleron, z nosilnim izdelkom

Daleron Cold 3, ki se uporablja pri prehladnih obolenjih, pa uspeπno πirimo na vse vzhodnoevropske trge.

Kazalniki poslovanja

Prvo polletje 2002 Prvo polletje 2001
»isti dobiËek / prihodki 10,9 % 13,1 %

Donosnost kapitala (ROE) 11,0 % 13,8 %

Donosnost sredstev (ROA) 7,6 % 9,1 %
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Na podroËju kozmetike smo razπirili linijo izdelkov SUN MIX in predstavili nove izdelke v dekorativni

kozmetiki. Poleg omenjenih so potekala razvojna dela tudi na πtevilnih drugih projektih, ki bodo prispevala k

obogatitvi asortimana predvidoma v drugi polovici leta.

Zaposleni

UresniËevanje dinamiËne rasti prodaje v prvem polletju 2002 je zahtevalo dodatno zaposlovanje predvsem na

podroËju marketinga in prodaje v Sloveniji in tujini ter razvoju in raziskavah. V Sloveniji smo zaposlili 70 novih

sodelavcev, v podjetjih in predstavniπtvih v tujini pa 94, veËino z univerzitetno izobrazbo.

Konec junija je bilo tako v Krki skupaj 3.648 zaposlenih, od tega 2.982 oz. 82 odstotkov v Sloveniji in 666 oz.

18 odstotkov v podjetjih in predstavniπtvih v tujini. Izobrazbena struktura zaposlenih se πe naprej izboljπuje, saj

je med vsemi zaposlenimi v Krki æe 35 odstotkov sodelavcev z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo.

Delnice in delniËarji

V prvem polletju 2002 se je v Krki πtevilo delniËarjev v primerjavi s koncem leta 2001 zmanjπalo za 2,6 odstotkov

na 49.641 delniËarjev. Njihovo πtevilo se je zmanjπalo predvsem zaradi zmanjπanja lastniπkega deleæa (32,6 odstotkov)

in obenem tudi πtevila domaËih fiziËnih oseb. Zniæal se je tudi deleæ pooblaπËenih investicijskih druæb, in sicer

na 14,2 odstotkov. Poviπal pa se je deleæ tujih lastnikov in je znaπal ob koncu polletja skoraj 10 odstotkov vseh

izdanih delnic Krke.

Od zaËetka letoπnjega leta do konca junija se je teËaj delnice zviπal za 32 odstotkov in 03. 06. 2002 dosegel tudi

najviπjo vrednost, odkar Krkina delnica kotira na borzi, in sicer 39.752 SIT. Najviπji doseæeni teËaj je tako za 12

odstotkov presegel predhodnega, doseæenega 11. 08. 1998 v viπini 35.570 SIT.

Lastniπka struktura Krke

30. 06. 2002 31. 12. 2001
DomaËe fiziËne osebe 32,6 % 33,3 %

Druge domaËe pravne osebe 19,5 % 18,1 %

PooblaπËene investicijske druæbe 14,2 % 15,6 %

Slovenska odπkodninska druæba 13,3 % 13,7 %

Kapitalska druæba + PPS 10,5 % 10,5 %

Tuje osebe 9,9 % 8,8 %

Skupaj 100,0 % 100,0 %
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Nekateri podatki in kazalniki o delnici

 prvo polletje 2002 2001 2000
Nominalna vrednost delnice v SIT (konec obdobja) 4.000 4.000 4.000

Knjigovodska vrednost delnice v SIT (konec obdobja) 24.889 23.148 19.943

Træna vrednost delnice v SIT (konec obdobja) 37.920 28.711 27.392

Træna / knjigovodska vrednost delnice (konec obdobja) 1,52 1,64 1,37

DobiËek na delnico - preraËunan na letni nivo v SIT 2.629 2.563 2.008

P/E (træna vrednost / dobiËek na delnico) 14,4 11,2 13,6
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Nerevidirani raËunovodski izkazi
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Nerevidirani raËunovodski izkazi za Krko, d. d.,
Novo mesto in skupino Krka za prvo polletje 2002

Pojasnila k uskupinjenim raËunovodskim izkazom

Krka, d. d., Novo mesto je matiËna druæba skupine Krka. V slednjo so bile na dan 30. 06. 2002 vkljuËene naslednje

odvisne druæbe:

Deleæ v osnovnem kapitalu

   Druæba v dræavi:

KRKA ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto 100 %

   Druæbe v tujini:

KRKA FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka 100 %

KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 %

KRKA KOZMETIKA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 %

KRKA Polska, Sp. z o. o., Varπava, Poljska 100 %

KRKA Aussenhandels GmbH, München, NemËija 100 %

OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija 100 %

OOO KRKA FARMA, Sergiev posad, Ruska federacija 100 %

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika 100 %

KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska 100 %

KRKA Magyarorszag, Kft, Budimpeπta, Madæarska 99 %

HELVETIUS S. R. L., Trst, Italija 80 %

KRKA-FARMA, d. o. o., Novi Sad, ZRJ 60 %

Druæba Krka ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto ima 51-odstotni lastniπki deleæ v druæbi Krka — ZdraviliπËe

Strunjan, d. o. o. RaËunovodski izkazi navedene druæbe so vkljuËeni v uskupinjene raËunovodske izkaze Krke

ZdraviliπËa, d. o. o., Novo mesto in tako posredno tudi v uskupinjene raËunovodske izkaze skupine Krka.

Prek odvisnih druæb na Poljskem, Hrvaπkem, v Makedoniji, Rusiji (OOO KRKA FARMA) in ZRJ Krka prodaja

svoje izdelke. Prek podjetij v Italiji in NemËiji Krka preteæno uvaæa opremo in repromaterial, v manjπi meri pa

tudi prodaja svoje izdelke. Prek podjetja na Irskem zaenkrat vodimo registracijo preparatov industrijske generike,

medtem ko sta podjetji na »eπkem in Madæarskem mirujoËi.

Vse druæbe v skupini je ustanovila oziroma soustanovila matiËna druæba. Njene naloæbe v druæbe v skupini so

ovrednotene po kapitalski metodi in obraËunane s sorazmernim kapitalom teh druæb.

Iz uskupinjene bilance stanja so izloËene terjatve in obveznosti med druæbami v skupini.

Iz uskupinjenega izkaza poslovnega izida so izloËeni prihodki in odhodki med druæbami v skupini.

V uskupinjenih raËunovodskih izkazih je izloËen dobiËek, ustvarjen s prodajo (znotraj skupine) tistih izdelkov

in materiala, ki 30. 06. 2002 πe niso bili prodani izven skupine.
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Bilanca stanja (v milijonih SIT)

Krka, d.d., Novo mesto Skupina Krka

30. 06. 30. 06. 30. 06. 30. 06.
2002 2001 2002 2001

Sredstva 125.409 117.525 125.940 119.158

 Stalna sredstva 79.116 70.788 81.050 73.875
 Neopredmetena dolgoroËna sredstva 652 442 931 656

 Opredmetena osnovna sredstva 51.119 47.359 72.283 67.102

 DolgoroËne finanËne naloæbe 27.344 22.987 7.836 6.116

 Gibljiva sredstva 46.220 46.655 44.613 44.981
 Zaloge 15.310 15.379 17.497 17.149

 Poslovne terjatve 26.865 23.883 21.713 18.929

 KratkoroËne finanËne naloæbe 2.347 6.395 2.766 6.993

 Dobroimetja pri bankah, Ëeki in gotovina 1.698 998 2.637 1.911

 Aktivne Ëasovne razmejitve 73 82 277 302

 Obveznosti do virov sredstev 125.409 117.525 125.940 119.158

 Kapital 88.175 76.471 86.424 75.450
 Vpoklicani kapital 14.170 14.170 14.170 14.170

 Kapitalske rezerve 7 7 7 7

 Rezerve iz dobiËka 28.608 23.496 28.608 23.496

 Preneseni Ëisti poslovni izid 17.497 12.702 14.445 10.193

 »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 4.657 5.076 4.012 4.622

 Prevrednotovalni popravki kapitala 23.236 21.020 23.263 21.072

 Kapital manjπinskih lastnikov 0 0 1.918 1.889

 Rezervacije 15.336 14.640 15.566 14.850

 FinanËne in poslovne obveznosti 21.811 26.031 23.695 28.230
 DolgoroËne finanËne obveznosti 4.307 7.914 6.029 8.410

 KratkoroËne finanËne obveznosti 7.081 6.063 6.126 6.752

 KratkoroËne poslovne obveznosti 10.424 12.054 11.540 13.067

 Pasivne Ëasovne razmejitve 87 383 255 628
Opomba: podatki za primerjalno obdobje leta 2001 so smiselno izkazani v postavkah bilance stanja po novih slovenskih raËunovodskih standardih
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Izkaz poslovnega izida (v milijonih SIT)

Krka, d.d., Novo mesto Skupina Krka

01-06 01-06 01-06 01-06
2002 2001 2002 2001

»isti prihodki od prodaje 40.878 36.666 43.836 39.959

 - na domaËem trgu 8.018 7.295 10.496 9.439

 - na tujem trgu 32.861 29.371 33.340 30.519

Sprememba vrednosti zalog -175 69 207 250

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 11 6 11 6

Drugi poslovni prihodki 144 266 223 483

Skupaj 40.858 37.007 44.278 40.697

Stroπki blaga, materiala in storitev 17.772 16.326 19.288 18.572

Stroπki dela 10.645 9.126 12.562 10.718

Odpisi vrednosti 4.001 3.580 4.632 4.123

 - amortizacija 3.528 2.903 4.121 3.306

 - prevrednotovalni poslovni odhodki

pri obratnih sredstvih 473 677 511 817

Drugi poslovni odhodki 613 903 782 1.004

Poslovni odhodki 33.030 29.934 37.263 34.418

Poslovni izid iz poslovanja 7.828 7.073 7.015 6.279

FinanËni prihodki iz deleæev 489 1.148 489 1.148

FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 453 227 453 227

FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 532 1.460 620 2.400

FinanËni prihodki 1.474 2.836 1.563 3.775

FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih

in kratkoroËnih finanËnih naloæb 1.396 795 1.396 795

FinanËni odhodki za obresti

in iz drugih obveznosti 2.496 3.097 2.349 3.509

FinanËni odhodki 3.893 3.893 3.745 4.304

Poslovni izid iz rednega delovanja 5.409 6.016 4.832 5.750

Izredni prihodki 92 50 102 86

Izredni odhodki 5 3 9 99

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 88 48 93 -13

Celotni poslovni izid 5.497 6.064 4.925 5.737

Davek od dobiËka 840 988 911 1.103

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja 4.657 5.076 4.013 4.634
»isti poslovni izid veËinskega lastnika 4.012 4.622

»isti poslovni izid manjπinskih lastnikov 1 13

Opomba:  podatki za primerjalno obdobje leta 2001 so smiselno izkazani v postavkah izkaza poslovnega izida po novih slovenskih raËunovodskih standardih



10

P o l l e t n o  p o r o Ë i l o

2 0 0 2

Izkaz finanËnega izida (v milijonih SIT)

Krka, d.d., Novo mesto Skupina Krka

01-06 01-06 01-06 01-06
2002 2001 2002 2001

FinanËni tokovi pri poslovanju
Pritoki pri poslovanju 37.556 33.720 41.807 38.972

Odtoki pri poslovanju 29.378 24.934 32.883 28.737

Prebitek pritokov (odtokov) pri poslovanju 8.178 8.786 8.924 10.235

FinanËni tokovi pri naloæbenju
Pritoki pri naloæbenju 429 235 461 581

Odtoki pri naloæbenju 6.445 8.946 6.974 10.881

Prebitek pritokov (odtokov) pri naloæbenju -6.016 -8.711 -6.513 -10.300

FinanËni tokovi pri financiranju
Pritoki pri financiranju 275 4.609 1.770 5.736

Odtoki pri financiranju 1.984 4.300 3.338 5.133

Prebitek pritokov (odtokov) pri financiranju -1.709 309 -1.568 603

KonËno stanje denarnih sredstev
in njihovih ustreznikov 1.698 998 2.637 1.911
FinanËni izid obraËunskega obdobja 453 384 843 538

Vpliv sprememb teËajev pri denarnih sredstvih 54 -63 54 -63

ZaËetno stanje denarnih sredstev

in njihovih ustreznikov 1.299 550 1.849 1.309

Opomba: podatki za primerjalno obdobje leta 2001 so smiselno izkazani v postavkah izkaza finanËnega izida po novih slovenskih raËunovodskih standardih
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Izkaz gibanja kapitala Krke, d.d., Novo mesto (v milijonih SIT)

Izkaz gibanja kapitala skupine Krka (v milijonih SIT)

Preneseni »isti Sploπni Posebni
Rezerve Druge Ëisti poslovni prevrednot. prevrednot.

Vpoklicani Kapitalske Zakonske za lastne Statutarne rezerve iz poslovni izid posl. popravek popravek Skupaj
kapital rezerve rezerve deleæe rezerve dobiËka izid leta kapitala kapitala kapital

Stanje 31.12.2001 14.170 7 3.592 4.715 0 15.760 12.956 9.081 21.725 0 82.006

Premiki v kapital

Vnos Ëistega poslovnega

izida poslovnega leta 4.657 4.657

Druga poveËanja

sestavin kapitala 1.512 1.512

Premiki v kapitalu

Razporeditev Ëistega

dobiËka poslovnega leta 4.541 4.541 -9.081 0

Premiki iz kapitala

Stanje 30.06.2002 14.170 7 3.592 4.715 0 20.300 17.497 4.657 21.725 1.512 88.175

Stanje veËinskega

kapitala 31.12.2001 14.170 7 3.592 4.715 0 15.760 10.466 8.520 21.751 0 78.981

Premiki v kapital

Vnos Ëistega poslovnega

izida poslovnega leta 4.012 4.012

Druga poveËanja

sestavin kapitala 1.512 1.512

Premiki v kapitalu

Razporeditev Ëistega

dobiËka poslovnega leta 4.541 3.979 -8.520 0

Premiki iz kapitala

Stanje veËinskega

kapitala 30.06.2002 14.170 7 3.592 4.715 0 20.300 14.445 4.012 21.751 1.512 84.506

Preneseni »isti Sploπni Posebni
Rezerve Druge Ëisti poslovni prevrednot. prevrednot.

Vpoklicani Kapitalske Zakonske za lastne Statutarne rezerve iz poslovni izid posl. popravek popravek Skupaj
kapital rezerve rezerve deleæe rezerve dobiËka izid leta kapitala kapitala kapital
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