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Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS št. 67/2007) objavlja 

 

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE KRKA IN NEREVIDIRANIM 

RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE KRKA ZA LETO 2008 
 
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 
2008 ter primerjalni podatki za leto 2007 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP).  
 
Družba nima odobrenega kapitala niti pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 
 

Podatki o skupini Krka 

Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) je obvladujoča družba skupine Krka, v katero so bile  
31. 12. 2008 vključene naslednje odvisne družbe: 
 

  
Delež lastništva  

31. 12. 2008 

Obvladujoča družba   
KRKA, d. d., Novo mesto 100 % 
Odvisne družbe   
Terme Krka, d.o.o., Novo mesto 100 % 
KRKA-FARMA d. o. o., Zagreb, Hrvaška 100 % 
KRKA Romania S.R.L., Bukarešta, Romunija 100 % 
KRKA-FARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 100 % 
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 % 
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija 100 % 
OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 100 % 
KRKA-POLSKA Sp. z o. o., Varšava, Poljska  100 % 
KRKA ČR, s. r. o., Praga, Češka republika 100 % 
KRKA Magyarország Kft, Budimpešta, Madžarska 100 % 
KRKA Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovaška 100 % 
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Nemčija 100 % 
KRKA Sverige AB, Stockholm, Švedska 100 % 
ALTERNOVA Arzneimittel GmbH, Dunaj, Avstrija 100 % 
KRKA FARMACÊUTICA, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 100 % 
KRKA USA, LLC, Wilmington, ZDA 100 % 
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 100 % 

 
Odvisna družba Terme Krka je imela na dan 31. 12. 2008 lastniška deleža v družbah Terme Krka – Strunjan,  
d. o. o. (100 %) in Golf Grad Otočec, d. o. o. (56,37 %). S 1. 1. 2009 je bila družba v Strunjanu pripojena k 
Termam Krka in deluje kot ena od poslovnih enot Term. 
 
Januarja 2008 sta začeli delovati odvisni družbi KRKA ČR, s. r. o. v Češki republiki in KRKA Slovensko, s. r. o. na 
Slovaškem, ki sta obe v 100-odstotni lasti družbe Krka. Družba na Češkem je bila pred tem nedelujoča, družba 
na Slovaškem pa je ustanovljena na novo. Decembra 2008 je bila v Romuniji ustanovljena družba KRKA 
Romania S.R.L., prav tako v 100-odstotni lasti družbe Krka. Sredi januarja 2009 je bila registrirana družba KRKA 
FARMA, d. o. o., Sarajevo, v Bosni in Hercegovini, ki je v 100-odstotni lasti družbe Krka. V Bosni in Hercegovini 
bo poleg novoustanovljene družbe še naprej delovalo tudi predstavništvo. 
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V prvi polovici leta sta bili v Nemčiji k družbi TAD Pharma GmbH, Cuxhaven pripojeni družbi KRKA 
Aussenhandels GmbH, München in KRKA PHARMA GmbH, Frankfurt. Družba TAD Pharma je prevzela vsa 
njuna sredstva, kapital, pravice in obveznosti. 
 
Družba Krka je 6. novembra 2008 podpisala pogodbo, s katero je od družbe Paranova Group A/S, Ballerup, 
Danska kupila 100-odstotni delež v družbi ALTERNOVA Arzneimittel GmbH, Dunaj, Avstrija, za kupnino v 
gotovini v višini 1,3 milijona EUR.  
 
Družba Krka-Farma, d. o. o., Novi Sad je preselila svoj sedež iz Novega Sada v Beograd, s čimer se je spremenil 
tudi naziv družbe v KRKA-FARMA DOO BEOGRAD. 
 

Prodaja 

V letu 2008 smo v skupini Krka prodali za 949,9 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je za 22 % več kot v letu 
prej. Delež izvoza v prodaji skupine se je povečal, saj smo izvozili za 845,5 milijona EUR izdelkov oziroma  
89 % prodaje skupine. Prodaje družbe Krka je znašala 826,2 milijona EUR (20-odstotna rast). 
 
Prodaja skupine Krka po regijah 

V primerjavi z letom 2007 smo najbolj, za 39 % oziroma za 63,4 milijona EUR, povečali prodajo v regiji Zahodna 
Evropa in čezmorska tržišča, kjer smo prodali za 224,3 milijona EUR izdelkov, delež regije v skupni prodaji pa je 
znašal 24 %. Največja prodajna regija je bila s 27-odstotnim deležem regija Srednja Evropa, kjer smo prodali za 
253,6 milijona EUR izdelkov, kar je za četrtino več kot v letu 2007. V regiji Vzhodna Evropa smo prodali za  
232,2 milijona EUR izdelkov, kar je za 27 % več kot leto prej in predstavlja 24 % celotne prodaje. Znotraj te regije 
je Krkino največje posamično tržišče Ruska federacija, kjer smo prodali za 158,1 milijona EUR, kar predstavlja 
30-odstotno rast. V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 135,4 milijona EUR ter dosegli 2-odstotno rast, v 
regiji Slovenija pa smo s 104,4 milijona EUR vredno prodajo ustvarili 3-odstotno rast.  
 
Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov 

Med skupinami izdelkov predstavljajo zdravila na recept s 782,2 milijona EUR ustvarjene prodaje 82 % celotne 
prodaje skupine. Izdelkov za samozdravljenje smo v letu 2008 prodali za 99,2 milijona EUR in z njimi ustvarili 
dobro desetino celotne prodaje, kozmetičnih izdelkov za 10,0 milijona EUR in veterinarskih izdelkov za 25,1 
milijona EUR. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 32,5 milijona EUR. V primerjavi z letom 2007 je 
bila prodaja presežena pri zdravilih na recept za 24 %, pri izdelkih za samozdravljenje za 19 %, pri veterinarskih 
izdelkih za 2 % in pri zdraviliško-turističnih storitvah za 5 %. 
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Podatki o poslovanju s kazalniki 

 Skupina Krka Družba Krka 
v tisočih EUR 2008 2007 2008 2007 
Čisti prihodki od prodaje 949.920 780.918 826.160 686.729 
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 236.781 183.642 223.642 168.672 
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA) 308.390 240.586 275.371 213.055 
Čisti dobiček  155.891 132.853 161.130 126.521 
Dolgoročna sredstva  811.821 749.707 768.823 712.263 
Kratkoročna sredstva 459.215 371.711 455.569 344.995 
Kapital  782.696 680.913 797.203 672.010 
Dolgoročne obveznosti 257.526 253.773 222.067 219.426 
Kratkoročne obveznosti 230.814 186.732 205.122 165.822 
Izdatki za razvoj in raziskave 84.746 59.071 76.551 58.300 
Naložbe  146.745 112.977 115.591 92.832 
     
KAZALNIKI     
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje  16,4 % 17,0 % 19,5 % 18,4 % 
Delež EBIT v prihodkih od prodaje 24,9 % 23,5 % 27,1 % 24,6 % 
Delež EBITDA v prihodkih od prodaje 32,5 % 30,8 % 33,3 % 31,0 % 
Donosnost kapitala (ROE)1  21,3 % 21,2 % 21,9 % 20,4 % 
Donosnost sredstev (ROA)2  13,0 % 13,3 % 14,1 % 13,2 % 
Obveznosti/Kapital 0,624 0,647 0,536 0,573 
Delež izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje 8,9 % 7,6 % 9,3 % 8,5 % 
     
Število zaposlenih konec leta 7602 6777 5250 4891 
Dobiček na delnico v EUR3 4,61 3,92 4,77 3,74 
Knjigovodska vrednost delnice v EUR4 22,09 19,22 22,50 18,97 
1 Čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala v obdobju 
2 Čisti dobiček/povprečno stanje sredstev v obdobju 
3 Čisti dobiček večinskih lastnikov skupine Krka/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic 
4 Kapital na dan 31. 12./skupno število izdanih delnic 
 
Ob 22-odstotni rasti prodaje se je dobiček iz poslovanja skupine povečal za 29 %, dobiček pred davkom za 18 % 
in čisti dobiček za 17 %. Pri družbi je bil ob 20-odstotni rasti prodaje dobiček iz poslovanja večji za tretjino, 
dobiček pred davkom za četrtino in čisti dobiček za 27 %. 
 

Razvoj in raziskave 

V Krki smo v letu 2008 pridobili prve registracije za 21 novih izdelkov v 36 farmacevtskih oblikah. V istem času 
smo na različnih trgih za različne izdelke pridobili 637 registracij. Največ registracij smo pridobili z vodenjem DCP 
(Decentralised Procedure – decentraliziran postopek) in MRP (Mutual Recognition Procedure – postopek z 
medsebojnim priznavanjem) registracijskih postopkov. Z osmimi zaključenimi DCP postopki in šestimi MRP 
postopki smo pridobili pomembne registracije različnih izdelkov v ključnih državah. Med njimi so najpomembnejši 
paleta izdelkov z učinkovino montelukast in izdelek z učinkovino ziprasidon s področja izdelkov na recept ter 
paleta izdelkov z učinkovino enrofloksacin na področju veterinarskih izdelkov. Uspešno smo izvedli tudi 
najzahtevnejši registracijski postopek CP (Centralised Procedure – centraliziran postopek), s katerim smo 
zaključili postopek registracije za zdravili Oprymea (pramipeksol) in Irbesartan Krka (irbesartan). Na ta način smo 
pridobili registracijo teh izdelkov v vseh 27 državah Evropske unije.  
 
Za zagotavljanje novih registracij izdelkov v prihodnosti sta pomembna učinkovit razvoj izdelkov in priprava 
dokumentacije za registracijo novih izdelkov. Kot rezultat kreativnih, inovativnih pristopov in predvsem timskega 
razvojno raziskovalnega dela smo v letu 2008 na novo vložili dokumentacijo za registracijo 22 novih izdelkov.  
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Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami ter tako dajemo dodatno podporo dodani vrednosti 
Krkinih izdelkov. V letu 2008 smo v Sloveniji prijavili 121 blagovnih znamk ter vložili 94 mednarodnih,  
10 evropskih ter v posameznih državah 24 nacionalnih prijav. 
 

Vlaganja in naložbe 

V letu 2008 smo v skupini Krka za investicijsko dejavnost namenili 146,7 milijona EUR, od tega 115,6 milijona 
EUR (79 % vrednosti vseh naložb v skupini Krka) v obvladujoči družbi in 31,1 milijona EUR v odvisnih družbah.  
 
Z zaključeno tretjo fazo širitve tabletnega obrata Notol smo njegovo letno zmogljivost povečali na 3,5 milijard 
tablet in kapsul. Povečali smo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo pelet in izgradili servisno - tehnični center. 
Trenutno v družbi poteka več investicijskih projektov: širimo proizvodne zmogljivosti v obratu Sinteza, ki so 
potrebne zaradi zahtev za proizvodnjo vse večjih količin različnih novih učinkovin, obnavljamo obrat v Bršljinu, 
kjer bomo zgradili nov objekt, namenjen proizvodnji biocidov, ter obnovili in povečali proizvodnjo sirupov, in širimo 
proizvodnjo pastil v Ljutomeru za 30 %. Na lokaciji v Ločni izvajamo priprave na gradnjo novega obrata za 
proizvodnjo kapsul s kapaciteto 2 milijardi kapsul letno. 
 
V okviru skupine Terme Krka smo odprli nov hotel s 116 posteljami v Dolenjskih Toplicah, trenutno pa gradimo 
devet novih igralnih polj na golf igrišču na Otočcu. Obe investiciji je sofinanciral Evropski sklad za regionalni 
razvoj. V odvisnih družbah TAD Pharma, Krka Farma Zagreb in Krka Polska smo v letu 2008 povečali proizvodne 
oziroma skladiščne zmogljivosti.  
 
Družba Krka je s poslovno skupino Paranova Group 6. novembra 2008 podpisala pogodbo o nakupu družbe 
Alternova Arzneimittel GmbH, Dunaj. Kupnina je znašala 1,3 milijona EUR in je bila plačana v gotovini. S tem je 
Krka postala 100-odstotni lastnik Alternove. 
 

Zaposleni 

Konec leta 2008 je skupina Krka zaposlovala 7602 sodelavca, od tega 3380 v obvladujoči družbi v Sloveniji,  
1870 v predstavništvih v tujini, 1673 v odvisnih družbah v tujini in 679 v skupini Terme Krka. Število sodelavcev 
se je glede na prejšnje leto povečalo za 825 oziroma za 12 %. V predstavništvih in družbah izven Slovenije je bilo 
zaposlenih 3543 sodelavcev oziroma 47 % vseh zaposlenih v skupini.  
 
Delež zaposlenih z univerzitetno izobrazbo v skupini Krka se povečuje. Konec leta 2008 je imelo v skupini Krka 
3858 sodelavcev ali 51 % zaposlenih najmanj univerzitetno izobrazbo. Med njimi je bilo 76 doktorjev znanosti in  
178 magistrov znanosti in specialistov. 
 

Delnica in delničarji 

Konec leta 2008 je imela Krka 77276 delničarjev. Število delničarjev Krke se je v letu dni povečalo za četrtino 
oziroma za 15691 delničarjev.  
 
Med vlagatelji se je najbolj povečalo število domačih fizičnih oseb, in sicer za 15.460 vlagateljev, zaradi česar je 
delež domačih fizičnih oseb narasel. Nekoliko se je zmanjšal lastniški delež mednarodnih vlagateljev ter domačih 
pravnih oseb. Število lastnih delnic je ostalo nespremenjeno in znaša 1.626.620. 
 
Enotni tečaj Krkine delnice na zadnji trgovalni dan leta 2008 je znašal 48,27 EUR, kar je bilo za 61 % manj kot 
konec leta 2007, ko je bil enotni tečaj 124,29 EUR. Vzroke za padec tečaja gre iskati predvsem v krizi na 
mednarodnih finančnih trgih, ki se je odrazila tudi na slovenskem kapitalskem trgu, saj je Slovenski borzni indeks 
(SBI 20) v letu 2008 padel za 68 %.  
 
Vse od uvrstitve na borzo je rast tečaja Krkinih delnic višja od rasti primerljivih delniških indeksov - Slovenskega 
borznega indeksa (SBI 20) in panožnega indeksa Bloomberg Europe Pharmaceutical Index, ki zajema 
pomembnejša evropska farmacevtska podjetja.  
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Krkina delnica je bila v letu 2008 najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Skupni promet s Krkino 
delnico je znašal 394 milijonov EUR in je v primerjavi z letom 2007 padel za 23 %. Povprečni dnevni promet je 
dosegel 1,58 milijona EUR. 
 
Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec lanskega leta dosegla 1,7 milijarde EUR in je predstavljala petino 
celotne kapitalizacije Ljubljanske borze.  
 

Načrti za leto 2009 

Prodaja izdelkov in storitev v skupini Krka bo v letu 2009 predvidoma dosegla 1.062 milijonov EUR in bo od 
prodaje v letu 2008 večja za skoraj 12 %, delež prodaje na tržiščih zunaj Slovenije pa bo predvidoma 89-
odstoten. Zdravila na recept s pričakovano 9-odstotno rastjo ostajajo z 81-odstotnim deležem v prodaji 
najpomembnejša skupina izdelkov. 
 
Načrtujemo čisti dobiček skupine v višini 161 milijonov EUR, v enaki vrednosti pa so predvidene naložbe, ki bodo 
namenjene predvsem povečanju in modernizaciji proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter 
infrastrukture. 
 
V skupini Krka bo konec leta 2009 predvidoma 8055 zaposlenih, od tega 48 % v tujini. 
 

Pomembnejši dogodki po obračunskem obdobju  

Članom uprave Krke se 31. 12. 2009 izteče petletni mandat. Za pravočasno izvedbo postopkov za imenovanje 
nove uprave, je nadzorni svet družbe na seji 21. 1. 2009 imenoval sedanjega predsednika uprave, Jožeta 
Colariča, za predsednika uprave tudi za naslednji šestletni mandat, ki se prične 1. 1. 2010. Hkrati ga je zadolžil, 
da kot predsednik uprave in generalni direktor nadzornemu svetu pripravi predlog za imenovanje članov uprave v 
skladu s statutom družbe najkasneje do konca meseca avgusta 2009. 
 
Okrožno sodišče v Ljubljani je 13. 1. 2009 Krki začasno prepovedalo izdelavo in trženje zdravila Valsaden, zaradi 
domnevne kršitve patentov družbe Novartis AG, Basel, Švica EP 0914 119 ali EP 1 410 797 v Sloveniji. Predmet 
obeh patentov je postopek izdelave trdne farmacevtske oblike (tablete), ki vsebuje kombinacijo valsartana in 
hidroklortiazida. Sodišče je sklep izdalo brez obravnave (ex parte), 17. 2. 2009 je sklep na podlagi ugovora 
preklicalo, v času objave poročila sklep še ni pravnomočen. Je pa družba Novartis AG vložila tudi tožbo za 
ugotovitev domnevne kršitve. Sicer pred istim sodiščem poteka tudi postopek za izdajo začasne odredbe patenta 
EP 1 410 797, zaradi domnevne kršitve za proizvod, ki vsebuje samo učinkovino valsartan. Dne 23. 2. 2009 je 
Krka prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče zavrnilo zahtevo za izdajo začasne 
odredbe, s katero je družba Novartis AG, Švica zahtevala, da se Krki prepove izdelava in trženje zdravila 
Valsacor, filmsko obložene tablete v vseh jakostih, ali katerikoli drug proizvod, ki lahko krši patent EP 1 410 797 v 
Sloveniji. Sklep še ni pravnomočen. Novartis lahko zoper ta sklep vloži pritožbo. 
 
Odvisna družba Krka-Polska Sp. z o.o., Varšava (v nadaljevanju Krka Polska) je dne 26. 1. 2009 prejela sklep 
gospodarskega sodišča v Varšavi, s katerim je sodišče Krki Polska začasno prepovedalo ponujanje v prodajo, 
proizvajanje, dajanje v promet ter uvoz zdravila Monkasta®, ki vsebuje učinkovino montelukast, na Poljskem, 
zaradi domnevne kršitve patenta PL 178 671 imetnika Merck & Co., ZDA. Sodišče je sklep izdalo brez obravnave 
(ex parte), torej ne da bi pridobilo odgovor Krke Polska. Krka Polska je zoper sklep vložila pritožbo. Družba  
Merck & Co. je vložila tudi tožbo zaradi domnevne kršitve patenta. Patent PL 178 671 ščiti enega od postopkov 
za proizvodnjo učinkovine montelukast. Krka učinkovino montelukast proizvaja po drugačnem postopku ter ta 
postopek po njenem najboljšem vedenju ne krši navedenega patenta družbe Merck & Co. na Poljskem.  
 
Januarja 2009 sta začeli delovati odvisni družbi KRKA ROMANIA S. R. L. v Bukarešti v Romuniji (registrirana je 
bila sredi decembra 2008) in KRKA FARMA, d. o. o., Sarajevo, v Bosni in Hercegovini (registrirana je bila sredi 
januarja 2009), ki sta v 100-odstotni lasti družbe Krka. V Romuniji bo tako namesto nekdanjega predstavništva 
delovala nova družba, v Bosni in Hercegovini pa bo poleg novoustanovljene družbe še naprej delovalo tudi 
predstavništvo. Družba Terme Krka – Strunjan, katere 100-odstotna lastnica je skupina Krka Terme postala v 
oktobru 2008, je bila 1. 1. 2009  pripojena k Termam Krka in deluje kot ena od poslovnih enot Term. 
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Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja na 
sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko uradnih 
spletnih strani Krke (www.krka.si), in sicer neomejeno od datuma objave tega obvestila naprej. 
 
Novo mesto, februar 2009 Krka, d. d., Novo mesto 
 Uprava 
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Nerevidirana konsolidirana bilanca stanja skupine Krka 
 

v tisočih EUR 31. 12. 2008 31. 12. 2007 

Sredstva     

Nepremičnine, naprave in oprema 637.749 572.244 

Neopredmetena sredstva 128.980 129.854 

Odložene terjatve za davek 34.273 32.687 

Dana posojila 3.892 3.531 

Finančne naložbe 6.591 10.981 

Druga dolgoročna sredstva 336 410 

Skupaj dolgoročna sredstva 811.821 749.707 

Zaloge 211.662 171.647 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 237.228 179.834 

Dana posojila 1.393 1.510 

Finančne naložbe, vključno z izvedenimi finančnimi inštrumenti 743 2.936 

Denar in denarni ustrezniki 7.604 15.784 

Sredstva, namenjena prodaji 585 0 

Skupaj kratkoročna sredstva 459.215 371.711 

Skupaj sredstva 1.271.036 1.121.418 

Kapital     

Osnovni kapital 59.126 59.126 

Lastne delnice -19.489 -19.489 

Rezerve 146.454 157.094 

Zadržani dobički 595.704 474.146 

Kapital večinskih lastnikov 781.795 670.877 

Kapital manjšinskih lastnikov 901 10.036 

Skupaj kapital 782.696 680.913 

Obveznosti     

Posojila 83.734 87.183 

Rezervacije 149.663 143.641 

Državne podpore in sredstva Evropske unije 5.353 3.099 

Odložene obveznosti za davek 18.776 19.850 

Skupaj dolgoročne obveznosti 257.526 253.773 

Poslovne obveznosti 69.996 78.462 

Posojila 100.111 62.528 

Obveznosti za davek iz dobička 10.533 3.612 

Ostale kratkoročne obveznosti 50.174 42.130 

Skupaj kratkoročne obveznosti 230.814 186.732 

Skupaj obveznosti 488.340 440.505 

Skupaj kapital in obveznosti 1.271.036 1.121.418 
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Nerevidiran konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka 
 

v tisočih EUR 2008 2007 

Prihodki od prodaje 949.920 780.918 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov -325.102 -282.833 

Bruto dobiček 624.818 498.085 

Drugi poslovni prihodki 8.617 3.726 

Stroški prodajanja -242.274 -196.852 

Stroški razvijanja -84.746 -59.071 

Stroški splošnih dejavnosti -69.634 -62.246 

Dobiček iz poslovanja 236.781 183.642 

Finančni prihodki 3.029 7.635 

Finančni odhodki -34.177 -16.343 

Neto finančni izid -31.148 -8.708 

Dobiček pred davkom 205.633 174.934 

Davek iz dobička -49.742 -42.081 

Čisti dobiček obdobja 155.891 132.853 

Od tega:     

– za večinske lastnike 155.955 132.552 

– za manjšinske lastnike -64 301 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR)1 4,61 3,92 

Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR)2 4,61 3,92 
 
1 Čisti dobiček večinskih lastnikov skupine/povprečno število izdanih delnic brez lastnih delnic.  
2 Popravljeni čisti dobiček na delnico je enak osnovnemu, ker so vse delnice, ki jih je obvladujoča družba izdala, navadne imenske. 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine Krka 
 

Rezerve Zadržani dobički   

v tisočih EUR 
Vpoklicani 

kapital 
Lastne 
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Rezerva 
za 

pošteno 
vrednost 

Prevedbene 
rezerve 

Druge 
rezerve 

iz 
dobička 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Kapital 
večinskih 
lastnikov 

Kapital 
manjšinskih 

lastnikov 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1. 1. 2007 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 3.480 154 275.796 89.566 6.698 562.997 7.908 570.905 

Vnos sprememb preteklih dobičkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193 -193 0 -193 

Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 132.552 0 132.552 301 132.853 

Vnos kapitala manjšinskih lastnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.929 1.929 

Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 2.500 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave in 
nadzornega sveta družbe Krka 0 0 0 0 0 0 0 43.000 -43.000 0 0 0 0 

Prenos čistega dobička preteklega leta v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.566 89.566 0 0 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu skupščine -6 0 6 0 0 0 0 38.149 0 -38.149 0 0 0 

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.040 -27.040 -102 -27.142 

Prevedbena rezerva 0 0 0 0 0 0 -50 0 0 0 -50 0 -50 
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb, razpoložljivih 
za prodajo 0 0 0 0 0 3.344 0 0 0 0 3.344 0 3.344 

Vpliv odloženih davkov in davčni učinek prehoda na MSRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733 -733 0 -733 

Stanje 31. 12. 2007 59.126 -19.489 120.992 14.990 14.184 6.824 104 356.945 87.052 30.149 670.877 10.036 680.913 

Stanje 1. 1. 2008 59.126 -19.489 120.992 14.990 14.184 6.824 104 356.945 87.052 30.149 670.877 10.036 680.913 
Vnos sprememb preteklih dobičkov/ vnos odkupa Krka Terme 
Strunjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336 0 336 

Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 155.955 0 155.955 -64 155.891 

Vnos kapitala manjšinskih lastnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave in 
nadzornega sveta družbe Krka 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 

Prenos čistega dobička preteklega leta v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.052 87.052 0 0 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 0 43.472 0 -43.472 0 0 0 

Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.828 -30.828 -113 -30.941 

Prevedbena rezerva 0 0 0 0 0 0 -9.436 0 0 0 -9.436 0 -9.436 
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb, razpoložljivih 
za prodajo 0 0 0 0 0 -4.204 0 0 0 0 -4.204 0 -4.204 

Vpliv odloženih davkov in davčni učinek prehoda na MSRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -905 -905 0 -905 

Zmanjšanje kapitala manjšinskega lastnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.958 -8.958 

Stanje 31. 12. 2008 59.126 -19.489 120.992 14.990 17.184 2.620 -9.332 450.417 102.955 42.332 781.795 901 782.696 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega izida skupine Krka 
 
v tisočih EUR 2008 2007 
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
Čisti dobiček poslovnega leta 155.891 132.853 
Prilagoditve za: 124.952 101.809 
– amortizacijo  71.609 56.944 
– pozitivne tečajne razlike -27.812 -5.078 
– negativne tečajne razlike  17.740 5.407 
– prihodke od naložbenja -6.386 -8.201 
– odhodke od naložbenja  8.601 4.594 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 9.599 4.325 
– davek iz dobička  51.857 42.081 
– ostalo  -256 1.737 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 280.843 234.662 
Sprememba stanja poslovnih terjatev -61.812 -13.452 
Sprememba stanja zalog -40.277 -32.117 
Sprememba stanja poslovnih dolgov -2.956 4.059 
Sprememba stanja rezervacij 5.943 16.367 
Sprememba stanja prejetih državnih podpor in sredstev Evropske unije 2.254 321 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti 7.355 14.459 
Plačani davek iz dobička -47.274 -49.096 
Čisti finančni tok iz poslovanja 144.076 175.203 
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 358 356 
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb 14 1.263 
Prejete dividende  21 216 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 3.936 1.212 
Pridobitev neopredmetenih sredstev -12.652 -7.381 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme -128.549 -107.742 
Nakup odvisnih družb  -9.051 -96.043 
Dana dolgoročna posojila -1.067 -1.590 
Prejeta odplačila danih dolgoročnih posojil 858 1.618 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.085 -308 
Prejemki od prodaje dolgoročnih finančnih naložb 150 44 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb in posojil -1.760 -21.662 
Prejemki od prodaje kratkoročnih finančnih naložb in vračil kratkoročnih posojil 1.661 22.876 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  -1.098 -63 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 1.885 2.250 
Čisti finančni tok iz naložbenja -146.379 -204.954 
FNANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti -7.672 -3.868 
Izdatki za odplačila prejetih dolgoročnih posojil -22.533 -14.283 
Prejeta dolgoročna posojila 0 104.000 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih posojil -308.684 -318.566 
Prejeta kratkoročna posojila 364.042 295.150 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -30.852 -27.075 
Čisti finančni tok iz financiranja -5.699 35.358 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -8.002 5.607 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 15.784 10.399 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -178 -222 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 7.604 15.784 
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Nerevidirana bilanca stanja družbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisočih EUR 31. 12. 2008 31. 12. 2007 

Sredstva   

Nepremičnine, naprave in oprema 475.577 422.891 

Neopredmetena sredstva 28.137 24.466 

Naložbe v odvisne družbe 225.054 218.178 

Odložene terjatve za davek 28.732 28.653 

Dana posojila 4.633 6.936 

Finančne naložbe 6.382 10.773 

Druga dolgoročna sredstva 308 366 

Skupaj dolgoročna sredstva 768.823 712.263 

Zaloge 170.206 127.276 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 252.494 188.872 

Dana posojila 31.832 23.575 

Finančne naložbe, vključno z izvedenimi finančnimi inštrumenti 743 2.932 

Denar in denarni ustrezniki 294 2.340 

Skupaj kratkoročna sredstva 455.569 344.995 

Skupaj sredstva 1.224.392 1.057.258 

     

Kapital     

Osnovni kapital 59.126 59.126 

Lastne delnice -19.489 -19.489 

Rezerve 155.786 156.990 

Zadržani dobički 601.780 475.383 

Skupaj kapital  797.203 672.010 

Obveznosti     

Posojila 81.209 83.200 

Rezervacije 139.309 131.994 

Državne podpore in sredstva Evropske unije 853 913 

Odložene obveznosti za davek 696 3.319 

Skupaj dolgoročne obveznosti 222.067 219.426 

Poslovne obveznosti 73.237 67.542 

Posojila 88.752 65.747 

Obveznosti za davek iz dobička 9.105 2.132 

Ostale kratkoročne obveznosti 34.028 30.401 

Skupaj kratkoročne obveznosti 205.122 165.822 

Skupaj obveznosti 427.189 385.248 

Skupaj kapital in obveznosti 1.224.392 1.057.258 
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Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisočih EUR 2008 2007 

Prihodki od prodaje 826.160 686.729 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov -272.200 -241.052 

Bruto dobiček 553.960 445.677 

Drugi poslovni prihodki 2.551 1.328 

Stroški prodajanja -205.133 -173.878 

Stroški razvijanja -76.551 -58.300 

Stroški splošnih dejavnosti -51.185 -46.155 

Dobiček iz poslovanja 223.642 168.672 

Finančni prihodki 4.856 11.791 

Finančni odhodki -22.780 -16.265 

Neto finančni izid -17.924 -4.474 

Dobiček pred davkom 205.718 164.198 

Davek iz dobička -44.588 -37.677 

Čisti dobiček poslovnega leta 161.130 126.521 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR)1 4,77 3,74 

Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR)2 4,77 3,74 
 
1 Čisti dobiček večinskih lastnikov skupine/povprečno število izdanih delnic brez lastnih delnic.  
2 Popravljeni čisti dobiček na delnico je enak osnovnemu, ker so vse delnice, ki jih je obvladujoča družba izdala, navadne imenske 
 
 

Ugotovitev bilančnega dobička družbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisočih EUR 2008 2007 

Obvezna uporaba čistega dobička     

Čisti dobiček poslovnega leta 161.130 126.521 

– kritje prenesene izgube 0 0 

– oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 

– oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 

– oblikovanje statutarnih rezerv -3.000 -2.500 

Čisti dobiček po obvezni uporabi 158.130 124.021 

– oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave in nadzornega sveta -50.000 -43.000 

Preostanek čistega dobička 108.130 81.021 

Ugotovitev bilančnega dobička     

– preostanek čistega dobička 108.130 81.021 

– preneseni čisti dobiček preteklih let 43.233 37.416 

Bilančni dobiček 151.363 118.437 
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Nerevidiran izkaz gibanja kapitala družbe Krka, d. d., Novo mesto 
   Rezerve Zadržani dobički  

v tisočih EUR 
Vpoklicani 

kapital 
Lastne 
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 
Preneseni 

čisti dobiček 
Skupaj 
kapital 

Stanje 1. 1. 2007 59.132 -19.489 120.986 14.990 11.684 3.480 275.796 90.911 12.428 569.918 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 126.521 0 126.521 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 2.500 0 0 -2.500 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta družbe 0 0 0 0 0 0 43.000 -43.000 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 -90.911 90.911 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine -6 0 6 0 0 0 38.149 0 -38.149 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.040 -27.040 
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
naložb, razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0 3.344 0 0 0 3.344 
Vpliv odloženih davkov in davčni učinek 
prehoda na MSRP 0 0 0 0 0 0 0 0 -733 -733 
Stanje 31. 12. 2007 59.126 -19.489 120.992 14.990 14.184 6.824 356.945 81.021 37.417 672.010 
Stanje 1. 1. 2008 59.126 -19.489 120.992 14.990 14.184 6.824 356.945 81.021 37.417 672.010 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 161.130 0 161.130 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 3.000 0 0 -3.000 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta družbe 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 -81.021 81.021 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 43.472 0 -43.472 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.828 -30.828 
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
naložb, razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0 -4.204 0 0 0 -4.204 
Vpliv odloženih davkov in davčni učinek 
prehoda na MSRP 0 0 0 0 0 0 0 0 -905 -905 
Stanje 31. 12. 2008 59.126 -19.489 120.992 14.990 17.184 2.620 450.417 108.130 43.233 797.203 
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Nerevidiran izkaz finančnega izida družbe Krka, d. d., Novo mesto 

v tisočih EUR 2008 2007 
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   
Čisti dobiček poslovnega leta 161.130 126.521 
Prilagoditve za: 106.541 79.603 
– amortizacijo 51.729 44.383 
– pozitivne tečajne razlike -6.727 -1.859 
– negativne tečajne razlike  9.136 3.905 
– prihodke od naložbenja -9.802 -12.698 
– odhodke od naložbenja 8.743 4.466 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 8.874 3.729 
– davek iz dobička 44.588 37.677 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev 267.671 206.124 
Sprememba stanja poslovnih terjatev -66.466 -32.021 
Sprememba stanja zalog -42.930 -27.796 
Sprememba stanja poslovnih dolgov 6.504 11.325 
Sprememba stanja rezervacij 7.315 15.188 
Sprememba stanja prejetih državnih podpor in sredstev Evropske unije -60 464 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti 3.537 6.446 
Plačani davek iz dobička -39.993 -45.501 
Čisti finančni tok iz poslovanja 135.578 134.229 
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   
Prejete obresti 2.271 756 
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb 14 1.263 
Prejete dividende  21 216 
Prejeti dobički odvisnih družb  682 4.400 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 4.949 907 
Prodaja odvisne družbe 0 56 
Pridobitev neopredmetenih sredstev -8.829 -7.291 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme -104.580 -86.360 
Nakup odvisnih družb in dokapitalizacije -6.876 -96.857 
Dana dolgoročna posojila  -1.120 -3.389 
Prejeta odplačila danih dolgoročnih posojil 3.575 1.506 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -1.085 -163 
Prejemki od prodaje dolgoročnih finančnih naložb 346 3 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb in posojil -41.402 -41.121 
Prejemki od prodaje kratkoročnih finančnih naložb in vračil kratkoročnih posojil 32.421 45.518 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  -1.099 -63 
Prejemki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 1.885 2.164 
Čisti finančni tok iz naložbenja -118.826 -178.455 
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
Izdatki za dane obresti -6.984 -3.145 
Izdatki za odplačila prejetih dolgoročnih posojil -22.533 -12.913 
Prejeta dolgoročna posojila 0 104.000 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih posojil -319.834 -318.218 
Prejeta kratkoročna posojila 361.508 299.559 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -30.739 -26.993 
Čisti finančni tok iz financiranja -18.581 42.290 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -1.829 -1.936 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 2.340 4.498 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike -217 -222 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov  294 2.340 

 
 


