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Na podlagi določil 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Šmarješka cesta 6, 8501 
Novo mesto objavlja  

 

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE KRKA IN NEREVIDIRANIM 

RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE KRKA ZA LETO 2010 
 

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 
2010 ter primerjalni podatki za leto 2009 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP). Primerjalni izkazi za 2009 so revidirani. 

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. 2010 vključene naslednje odvisne družbe: 
 

  
Delež lastništva  

31. 12. 2010 

Obvladujoča družba   
KRKA, d. d., Novo mesto  
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 % 
KRKA FARMA, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100 % 
OOO KRKA-RUS, Istra, Ruska federacija 100 % 
OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 100 % 
TOV KRKA UKRAINA, Kijev, Ukrajina 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 % 
UAB KRKA LIETUVA, Vilna, Litva 100 % 
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Nemčija 100 % 
KRKA Sverige AB, Stockholm, Švedska 100 % 
KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 100 % 
KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 100 % 
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 100 % 
KRKA USA, LLC, Wilmington, ZDA 100 % 

 
Odvisna družba Terme Krka je 31. 12. 2010 imela 63,10 % lastniškega deleža v družbi Golf Grad Otočec, d. o. o. 

V letu 2010 se je predstavništvo obvladujoče družbe v Kijevu v Ukrajini preoblikovalo v odvisno družbo  
TOV KRKA UKRAINA, Kijev, Ukrajina, ki je v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe. 
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Podatki o poslovanju s kazalniki 

 Skupina Krka Družba Krka 

v tisočih EUR 2010 2009 2010 2009 

Čisti prihodki od prodaje 1.010.021 953.038 932.366 850.119 

EBIT  211.470 234.992 199.742 211.635 

EBITDA  293.191 311.667 260.477 270.430 

Čisti dobiček  170.987 173.685 165.920 170.812 

Nekratkoročna sredstva  845.415 808.022 807.409 784.594 

Kratkoročna sredstva 641.700 533.010 638.902 528.345 

Kapital  1.053.320 920.369 1.058.154 932.010 

Nekratkoročne obveznosti 201.625 237.834 171.542 205.785 

Kratkoročne obveznosti 232.170 182.829 216.615 175.144 

Izdatki za razvoj in raziskave 90.924 88.283 84.514 82.999 

Naložbe  115.172 91.488 91.824 82.324 

     

KAZALNIKI     

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS) 16,9 % 18,2 % 17,8 % 20,1 % 

Delež EBIT v prihodkih od prodaje 20,9 % 24,7 % 21,4 % 24,9 % 

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje 29,0 % 32,7 % 27,9 % 31,8 % 

Donosnost kapitala (ROE)1  17,3 % 20,4 % 16,7 % 19,8 % 

Donosnost sredstev (ROA)2  12,1 % 13,3 % 12,0 % 13,5 % 

Obveznosti/kapital 0,412 0,457 0,367 0,409 

Delež izdatkov za razvoj in raziskave v prihodkih od prodaje 9,0 % 9,3 % 9,1 % 9,8 % 

     

Število zaposlenih konec leta 8569 7975 4533 5260 

Povprečno število zaposlenih 8328 7816 4633 5205 

     

Dobiček na delnico v EUR3 5,06 5,14 4,91 5,05 

Knjigovodska vrednost delnice v EUR4 29,73 25,98 29,87 26,31 
 
1 Čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala v obdobju 
2 Čisti dobiček/povprečno stanje sredstev v obdobju 
3 Čisti dobiček večinskih lastnikov/povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic 
4 Kapital na dan 31. 12./skupno število izdanih delnic 
 

Dobiček iz poslovanja skupine Krka v letu 2010 je dosegel 211,5 milijona EUR, dobiček iz poslovanja, povečan 
za amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 293,2 milijona EUR. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 171,0 milijonov 
EUR in je glede na leto 2009 manjši za 2,7 milijona EUR oziroma 2 %. 

Pri medletni primerjavi dobičkov je potrebno upoštevati, da je v letu 2009 skupina Krka odpravila dolgoročne 
rezervacije za tožbe v višini 91,4 milijona EUR in oblikovala nove dolgoročne rezervacije za tožbe v vrednosti 
47,5 milijona EUR, kar je pozitivno vplivalo na dobičke v letu 2009. 
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Prodaja 

Prodaja skupine Krka po regijah 

V letu 2010 je skupina Krka prodala za 1.010,0 milijonov EUR izdelkov in storitev, od tega na trgih izven Slovenije 
905,4 milijona EUR, kar predstavlja 90 % celotne prodaje skupine. Rast prodaje je bila dosežena v prodajnih 
regijah Vzhodna Evropa (za 17 %), Srednja Evropa (za 10 %) in Jugovzhodna Evropa (za 7 %). Prodaja v 
Sloveniji je bila glede na prodajo v letu 2009 manjša za 1 %, v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča pa za 
7 %. 

Največja prodajna regija skupine Krka je z 29-odstotnim deležem v celotni prodaj regija Srednja Evropa, kjer smo 
ustvarili prodajo v vrednosti 293,7 milijona EUR. Na Poljskem, ki s 44-odstotnim deležem predstavlja največji trg v 
regiji in je eden od Krkinih ključnih trgov, smo prodali za 130,3 milijona EUR izdelkov ter dosegli 16-odstotno rast 
prodaje glede na leto 2009. Dvomestno rast prodaje na trgih znotraj regije smo dosegli še na Madžarskem  
(za 21 %) in v Estoniji (za 31 %). 

Druga največja prodajna regija je z 264,9 milijona EUR ustvarjene prodaje in s 26-odstotnim deležem v skupni 
prodaji regija Vzhodna Evropa. Prodajo smo glede na leto 2009 povečali na večini trgov v regiji. V Ruski 
federaciji, ki je največji trg znotraj regije in obenem tudi največji posamičen trg skupine Krka, smo prodali za 
191,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 13-odstotno rast. Med večjimi trgi v regiji je bila dvomestna rast prodaje 
dosežena v Ukrajini (za 65 %), Uzbekistanu (za 38 %), Kazahstanu (za 14 %) in Gruziji (za 14 %). 

Tretja po velikosti ustvarjene prodaje je regija Zahodna Evropa in čezmorska tržišča, kjer smo prodali za  
208,8 milijona EUR, kar je 21 % prodaje skupine. Najpomembnejši trgi v regiji so Nemčija, skandinavske države, 
Francija, Velika Britanija in Portugalska. Glede na leto prej smo močno rast prodaje zabeležili na Portugalskem in 
v Španiji, v skandinavskih državah ter na trgih ostalih evropskih držav. Dvoštevilčno rast smo s prodajo zdravil na 
recept dosegli tudi na čezmorskih trgih. 

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 138,0 milijonov EUR izdelkov, kar predstavlja 14 % prodaje skupine. 
Največji trg v regiji je z 41,2 milijona EUR dosežene prodaje Hrvaška, sledi pa ji Romunija, kjer so prodajo v 
vrednosti 40,0 milijonov EUR dosegli rast za četrtino. Dvomestna rast prodaje je bila zabeležena še v Makedoniji 
in Črni gori. 

V Sloveniji smo prodali za 104,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je desetina celotne prodaje skupine. K 
ustvarjeni prodaji so največ prispevala zdravila na recept, medtem ko je prodaja zdraviliško-turističnih storitev 
skupine Terme Krka znašala 30,8 milijona EUR, kar je za 7 % manj kot leto prej. Vzrok za padec prodaje skupine 
Terme Krka je zaprtje poslovne enote Talaso Strunjan med obnovitvenimi deli v prvi polovici leta 2010. 

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev 

Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji Krke ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala  
830,3 milijona EUR in se je glede na leto 2009 povečala za 5 %. Izdelkov za samozdravljenje smo prodali za 
111,7 milijona EUR oziroma za četrtino več kot leto prej. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 30,5 milijona 
EUR in je bila za desetino večja kot v letu 2009, prodaja kozmetičnih izdelkov v višini 5,6 milijona EUR pa je 
padla za 23 %. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 30,8 milijona EUR in se je zmanjšala za 7 %.  

 

Razvoj in raziskave  

V letu 2010 smo v Krki registrirali 24 novih izdelkov v 49 farmacevtskih oblikah in jakostih. Večina novih izdelkov 
je rezultat vertikalne integracije, tako razvojnih kot proizvodnih procesov, kar omogoča doseganje dolgoročne 
konkurenčnosti izdelka na trgu. 

Pri zdravilih na recept smo registrirali 14 novih izdelkov v 33 farmacevtskih oblikah in jakostih. Paleto zdravil za 
zdravljenje bolezni srca in žilja smo dopolnili z novima izdelkoma – telmisartan (Tolura), ki ga izdelujemo v obliki 
tablet v treh jakostih, in kandesartan (Candecor), ki ga izdelujemo v obliki tablet v štirih jakostih. Registrirali smo 
še novo zdravilo iz skupine statinov, rosuvastatin (Sorvasta), v obliki filmsko obloženih tablet v štirih jakostih.  
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Nove kombinacije losartana, valsartana in perindoprila z diuretikom dopolnjujejo uveljavljene blagovne znamke 
Lorista, Valsacor in Prenessa/Perineva. Nova kombinirana zdravila Lorista H, Valsacombi in Co-Prenessa smo 
registrirali v večini držav Evropske unije. 

S tremi novimi izdelki smo razširili paleto gastrointestinalnih zdravil iz skupine zaviralcev protonske črpalke. 
Registrirali smo esomeprazol (Emanera, Emozul) in rabeprazol (Gelbra) v obliki gastrorezistentnih kapsul oziroma 
tablet ter pantoprazol (Nolpaza) v obliki praška za pripravo raztopine za injiciranje, ki predstavlja novo farmacevtsko 
obliko in omogoča zdravljenje najzahtevnejših bolnikov že v bolnišnicah. 

Razširili smo paleto zdravil za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja. Registrirali smo novo zdravilo ropinirol (Rolpryna 
SR) v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem v treh jakostih, ki jih bolnik jemlje enkrat na dan. V Ruski federaciji smo 
po nacionalnem postopku registrirali novo zdravilo iz skupine antipsihotikov aripiprazol fumarat (Zylaxera) v obliki tablet 
v štirih jakostih.  

Registrirali smo novo zdravilo Asolfena , ki vsebuje solifenacin, v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. 
Uporablja se za zdravljenje simptomov prekomerno aktivnega sečnega mehurja. Obstoječemu izdelku Tanyz, ki 
vsebuje učinkovino tamsulozin, smo z registracijo v nekaterih državah Evropske unije dodali novo obliko zdravila 
- filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem Tanyz ERAS. Tanyz se uporablja pri zdravljenju benignega 
povečanja prostate. 

Nadaljujemo tudi z nacionalnimi postopki, ki so pomembni za zagotavljanje nabora novih izdelkov v državah 
vzhodne in jugovzhodne Evrope. 

Pri izdelkih za samozdravljenje smo z dvema novima izdelkoma razširili eno od ključnih Krkinih blagovnih znamk 
Septolete. Registrirali smo nov izdelek Septolete plus z okusom jagode v obliki pastil ter pridobili prvo registracijo 
za izdelek Septolete plus pršilo v Sloveniji, Estoniji, Litvi in Latviji. Nova farmacevtska oblika pršila omogoča 
takojšnje delovanje na sluznico in s tem učinkovito blažitev bolečine. 

Pridobili smo notifikaciji za izdelka Pikovit Omega 3 in Pikovit Prebiotik v Ruski federaciji. Na trgih Ruske 
federacije, Kazahstana in Ukrajine smo pridobili notifikacijo za Orsoslim kapsule, ki so namenjene za pomoč pri 
zmanjševanju oziroma uravnavanju telesne teže. V Ukrajini smo registrirali kapsule Bilobil intense in kapsule 
Herbion Ženšen. 

Po decentraliziranih postopkih smo registrirali 7 novih veterinarskih izdelkov v 13 oblikah, med kozmetičnimi 
izdelki pa smo širili tržne možnosti za blagovno znamko Fitoval. 

 

Vlaganja in naložbe  

V skupini Krka smo v letu 2010 za naložbe porabili 115,2 milijona EUR, od tega 91,8 milijona EUR  
v obvladujoči družbi in 23,4 milijona EUR v odvisnih družbah. V leto 2010 smo prenesli del aktivnosti, ki smo jih 
zaradi negotovih razmer v letu 2009 upočasnili. 

V aprilu smo na lokaciji Bršljin v Novem mestu odprli sodobne zmogljivosti z ločenima obratoma za proizvodnjo 
sirupov in izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je bila vredna 26 milijonov EUR. 

V novembru smo odprli obnovljene in povečane površine visokoregalnega skladišča embalaže v vrednosti  
3,4 milijona EUR. Nove zunanje površine skladišča smo izkoristili za namestitev sončne elektrarne. 

Največja Krkina naložba, ki trenutno poteka, je gradnja obrata za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik (OTO) v 
Krkinem proizvodnem kompleksu v Ločni. Z njim bomo proizvodne zmogljivosti povečali na 2,5 milijarde tablet, 
kapsul ali obloženih tablet na leto. Začetek proizvodnje na prvi liniji je predviden v drugem četrtletju 2011. 
Ocenjena vrednost investicije je 91 milijonov EUR. 

V septembru 2009 smo začeli graditi nov Razvojno-kontrolni center 3 (RKC 3), ki bo zgrajen za potrebe razvojno-
raziskovalne dejavnosti, v njem pa bodo tudi najnovejše laboratorijske naprave za nadzor kakovosti vhodnih 
materialov, polizdelkov in končnih izdelkov. Selitev v nove prostore 22 milijonov EUR vredne naložbe načrtujemo 
konec junija 2011. 
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V Ruski federaciji bomo posodobili in povečali logistični center ter izgradili novo tovarno za proizvodnjo trdnih 
farmacevtskih oblik, ki bo omogočala fleksibilno in modularno izgradnjo proizvodnih zmogljivosti v več fazah. V 
letu 2010 smo pridobili gradbeno dovoljenje in izdelali načrte za izvedbo. Proizvodnja bo stekla v letu 2013.  

V odvisnih družbah TAD Pharma in Krka Rus smo z novima pakirnima linijama povečali zmogljivosti pakiranja 
tablet in kapsul. Liniji sta začeli obratovati oktobra 2010.  

V hotelu Strunjan v Termah Krka smo razširili namestitvene in bazenske zmogljivosti ter prostore za zdravstveno 
dejavnost.  

 

Zaposleni 

Konec leta 2010 je bilo v skupini Krka 8569 zaposlenih, od tega 4459 (52 %) v Sloveniji in 4110 (48 %) v tujini. 
Število zaposlenih v skupini Krka se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 594 (7-odstotna rast). V družbi Krka 
je bilo 4533 zaposlenih, od tega 3784 v Sloveniji in 749 v predstavništvih v tujini. 

V državah izven Slovenije se je število zaposlenih povečalo za 377 sodelavcev oziroma za desetino. V Sloveniji 
se je število zaposlenih povečalo za 217 (5-odstotna rast).  

Več kot polovico vseh zaposlenih v skupini Krka ob koncu leta 2010 je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo. 
Povprečna starost zaposlenih je nekaj manj kot 38 let, delež zaposlenih žensk je 62 %. 

 

Delnica in delničarji 

Tečaj Krkine delnice je na zadnji trgovalni dan v letu 2010 znašal 62,95 EUR, kar je za slaba 2 % manj kot konec 
leta 2009, ko je znašal 64,04 EUR. V istem času je Slovenski blue chip indeks (SBITOP) padel za dobrih 13 %. 
Rast tečaja Krkine delnice je v zadnjih petih letih bistveno presegla rast indeksa SBITOP in globalnega 
panožnega indeksa S&P Global Healthcare. 

V letu 2010 je povprečni dnevni promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi znašal 0,7 milijona EUR in je v 
primerjavi z letom 2009 padel za dobrih 10 %. Povprečni dnevni promet, izražen v lotih, pa je padel za dobrih 20 
%. Kljub temu je Krkina delnica ostala najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. 

Konec leta 2010 je imela Krka 79.296 delničarjev, kar je za 4 % manj kot konec predhodnega leta. Svoj lastniški 
delež so v preteklem letu najbolj povečali mednarodni vlagatelji, in sicer z 9,7 % na 13,0 %, medtem ko se je 
delež domačih investicijskih družb in skladov zmanjšal s 7,0 % na 5,0 %, delež drugih domačih pravnih oseb pa z 
8,9 % na 8,6 %. Lastniški delež Slovenske odškodninske družbe ter Kapitalske družbe skupaj s PPS je ostal 
nespremenjen. 

Krka je v drugi polovici leta 2010 kupovala lastne delnice v skladu s sklepom 14. skupščine delničarjev iz leta 
2009. V letu 2010 je bilo odkupljenih 35.661 lastnih delnic. Na dan 31. 12. 2010 je imela Krka 1.662.281 lastnih 
delnic, kar predstavlja 4,7 % kapitala. 

Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec lanskega leta dosegla 2,2 milijarde EUR. 

 

Načrti za leto 2011 

Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma dosegla vrednost 1.069 milijonov EUR oziroma 6-odstotno rast. 
Največja prodajna regija ostaja Srednja Evropa. Ruska federacija bo ostala najpomembnejši posamičen trg. 
Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 90-odstoten. 

Zdravila na recept z več kot 82-odstotnim deležem v prodaji in s pričakovano 6-odstotno rastjo prodaje ostajajo 
najpomembnejša skupina izdelkov. 

Načrtovan je čisti dobiček skupine v višini 162 milijonov EUR. 
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Konec leta 2011 bo imela skupina Krka skoraj 8900 zaposlenih (4-odstotna rast), od tega 48 % v tujini, naložbe v 
načrtovani vrednosti 159 milijonov EUR pa bodo namenjene predvsem povečanju in modernizaciji proizvodnih in 
razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture.  

 

Pomembnejši dogodki po obračunskem obdobju  

V nadaljevanju navajamo dogodke, ki so se zgodili od zaključka obračunskega obdobja do 2. 3. 2011. 

V Ruski federaciji smo februarja 2011 začeli graditi novo tovarno za proizvodnjo trdnih farmacevtskih oblik, ki bo 
omogočala fleksibilno in modularno izgradnjo proizvodnih zmogljivosti v več fazah. Investicija je vredna  
135 milijonov EUR, z njo pa Krka utrjuje tudi status domačega proizvajalca zdravil. Proizvodnja bo stekla konec 
leta 2013. 

Družba Krka je s partnerji Metronik, Iskra Pio ter Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine uspešno 
kandidirala na javnem razpisu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev za razvojno-raziskovalne investicije. 
Na lokaciji v Ločni bomo vzpostavili nove razvojno-raziskovalne in proizvodne zmogljivosti, ki bodo v okviru 
skupine Krka delovale kot odvisno podjetje Farma GRS, d. o. o. Vrednost celotnega projekta je 45 milijonov EUR, 
zanj pa bo Krka prejela 10,3 milijona EUR nepovratnih sredstev, trije partnerji skupaj pa 0,3 milijona EUR.  

Družba Krka je 1. 3. 2011 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Helsinkih v sporu med družbami Merck Frosst 
Canada Limited, Kanada, Merck Sharp & Dohme B.V., Nizozemska in MSD Finland Oy, Finska (v nadaljevanju 
skupaj MSD) in Krko, d. d., Novo mesto in njeno hčerinsko družbo Krka Sverige AB (v nadaljevanju skupaj Krka) 
zaradi domnevne kršitve dveh patentov MSD, ki ščitita postopka za proizvodnjo učinkovine montelukast na 
Finskem. Postopek pred sodiščem se je začel v letu 2009. Okrožno sodišče v Helsinkih je ugotovilo, da postopek 
za proizvodnjo učinkovine montelukast, ki ga uporablja družba Krka, ne krši patentiranih postopkov MSD. 
Sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek MSD kot neutemeljen. Sodba še ni pravnomočna, MSD lahko zoper sodbo 
sodišča prve stopnje vloži pritožbo. 

Krka je tudi v letu 2011 kupovala lastne delnice v skladu s sklepom 14. skupščine delničarjev iz leta 2009. V letu 
2011 je bilo odkupljenih 48.748 lastnih delnic. Na dan 2. 3. 2011 je tako Krka imela 1.711.029 lastnih delnic, kar 
predstavlja 4,8 % kapitala. 

Navedeni dogodki niso vplivali na računovodske izkaze skupine in družbe Krka v letu 2010. 

 

 

Novo mesto, marec 2011        Krka, d. d., Novo mesto 

           Uprava 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine Krka 

v tisočih EUR 31. 12. 2010 31. 12. 2009 

Sredstva   

Nepremičnine, naprave in oprema 686.461 649.146 

Neopredmetena sredstva 122.815 126.581 

Odložene terjatve za davek 26.414 22.392 

Dana posojila 4.312 4.064 

Finančne naložbe 5.238 5.658 

Druga nekratkoročna sredstva 175 181 

Nekratkoročna sredstva skupaj  845.415 808.022 

Zaloge 229.343 181.646 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 402.688 334.906 

Dana posojila 1.227 2.213 

Finančne naložbe, vključno z izvedenimi finančnimi inštrumenti 653 834 

Denar in denarni ustrezniki 7.789 13.411 

Kratkoročna sredstva skupaj  641.700 533.010 

Sredstva skupaj  1.487.115 1.341.032 

Kapital     

Osnovni kapital 59.126 59.126 

Lastne delnice -21.749 -19.489 

Rezerve 159.157 150.494 

Zadržani dobički 855.209 728.554 

Kapital večinskih lastnikov 1.051.743 918.685 

Kapital manjšinskih lastnikov 1.577 1.684 

Kapital skupaj  1.053.320 920.369 

Obveznosti     

Posojila 67.214 105.113 

Rezervacije 109.062 107.514 

Odloženi prihodki 6.966 6.785 

Odložene obveznosti za davek 18.383 18.422 

Nekratkoročne obveznosti skupaj  201.625 237.834 

Poslovne obveznosti 91.386 72.500 

Posojila 57.910 51.084 

Obveznosti za davek iz dobička 9.814 1.695 

Ostale kratkoročne obveznosti 73.060 57.550 

Kratkoročne obveznosti skupaj  232.170 182.829 

Obveznosti skupaj  433.795 420.663 

Kapital in obveznosti skupaj  1.487.115 1.341.032 

 

  



Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2010 

10 
 

Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Krka  

v tisočih EUR 2010 2009 

Prihodki od prodaje 1.010.021 953.038 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov -385.410 -370.244 

Bruto dobiček 624.611 582.794 

Drugi poslovni prihodki 11.887 102.786 

Stroški prodajanja -254.723 -289.185 

Stroški razvijanja -90.924 -88.283 

Stroški splošnih dejavnosti -79.381 -73.120 

Dobiček iz poslovanja 211.470 234.992 

Finančni prihodki 7.972 1.070 

Finančni odhodki -8.071 -11.740 

Neto finančni izid -99 -10.670 

Dobiček pred davkom 211.371 224.322 

Davek iz dobička -40.384 -50.637 

Čisti dobiček obdobja 170.987 173.685 

Od tega:     

– za večinske lastnike 171.094 173.766 

– za manjšinske lastnike -107 -81 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 5,06 5,14 

Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR) 5,06 5,14 

 
 

Nerevidirani konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa skupine Krka 

v tisočih EUR 2010 2009 

Dobiček tekočega obdobja 170.987 173.685 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju     

Spremembe preteklih dobičkov 0 -126 
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo -421 -686 
Vpliv odloženih davkov - sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev, razpoložljivih za prodajo 84 170 

Vpliv odloženih davkov in davčni učinek prehoda na MSRP 0 -37 

Prevedbena rezerva 3.682 -242 

Vpliv odloženih davkov - prevedbena rezerva -1.942 -202 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 1.403 -1.123 

Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj 172.390 172.562 

Od tega:     

- kapital večinskih lastnikov 172.497 172.701 

- kapital manjšinskih lastnikov -107 -139 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka za leto 2010 

v tisočih EUR 
Osnovni 
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. 2010 59.126 -19.489 120.992 14.990 22.184 2.104 -9.776 570.354 106.766 51.434 918.685 1.684 920.369 
Vnos čistega dobička poslovnega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 171.094 0 171.094 -107 170.987 
Drugi vseobsegajoči donosi v 
obdobju                           
Sprememba poštene vrednosti 
finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo 0 0 0 0 0 -421 0 0 0 0 -421 0 -421 
Vpliv odloženih davkov - sprememba 
poštene vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84 0 84 
Prevedbena razerva 0 0 0 0 0 0 3.682 0 0 0 3.682 0 3.682 
Vpliv odloženih davkov - prevedbena 
rezerva 0 0 0 0 0 0 -1.942 0 0 0 -1.942 0 -1.942 
Drugi vseobsegajoči donosi v 
obdobju skupaj 0 0 0 0 0 -337 1.740 0 0 0 1.403 0 1.403 
Vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 0 0 0 0 0 -337 1.740 0 171.094 0 172.497 -107 172.390 
Transakcije z lastniki, evidentirane 
v kapitalu                           
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 
družbe 0 0 0 0 0 0 0 52.000 -52.000 0 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega 
leta v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.766 106.766 0 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 0 62.285 0 -62.285 0 0 0 
Oblikovanje rezerv za lastne delnice     2.260           -2.260   0   0 
Nakup lastnih delnic   -2.260                 -2.260   -2.260 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.179 -37.179 0 -37.179 
Transakcije z lastniki, evidentirane 
v kapitalu skupaj 0 -2.260 2.260 0 5.000 0 0 114.285 -166.026 7.302 -39.439 0 -39.439 
Stanje 31. 12. 2010 59.126 -21.749 123.252 14.990 27.184 1.767 -8.036 684.639 111.834 58.736 1.051.743 1.577 1.053.320 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Krka za leto 2009 

v tisočih EUR 
Osnovni 
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. 2009 59.126 -19.489 120.992 14.990 17.184 2.620 -9.332 450.417 102.955 42.010 781.473 1.823 783.296 
Vnos čistega dobička poslovnega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 173.766 0 173.766 -81 173.685 
Drugi vseobsegajoči donosi v 
obdobju                           
Vnos sprememb preteklih dobičkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 -68 -58 -126 
Sprememba poštene vrednosti 
finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo 0 0 0 0 0 -686 0 0 0 0 -686 0 -686 
Vpliv odloženih davkov - sprememba 
poštene vrednosti finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 170 0 170 
Vpliv odloženih davkov in davčni 
učinek prehoda na MSRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 -37 0 -37 
Prevedbena rezerva 0 0 0 0 0 0 -242 0 0 0 -242 0 -242 
Vpliv odloženih davkov - prevedbena 
rezerva 0 0 0 0 0 0 -202 0 0 0 -202 0 -202 
Drugi vseobsegajoči donosi v 
obdobju skupaj 0 0 0 0 0 -516 -444 0 0 -105 -1.065 -58 -1.123 
Vsobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 0 0 0 0 0 -516 -444 0 173.766 -105 172.701 -139 172.562 
Transakcije z lastniki, evidentirane 
v kapitalu                           
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 
družbe 0 0 0 0 0 0 0 62.000 -62.000 0 0 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega 
leta v preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.955 102.955 0 0 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 0 0 0 0 0 0 0 57.937 0 -57.937 0 0 0 
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.489 -35.489 0 -35.489 
Transakcije z lastniki, evidentirane 
v kapitalu skupaj 0 0 0 0 5.000 0 0 119.937 -169.955 9.529 -35.489 0 -35.489 
Stanje 31. 12. 2009 59.126 -19.489 120.992 14.990 22.184 2.104 -9.776 570.354 106.766 51.434 918.685 1.684 920.369 
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Nerevidirani konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Krka 

v tisočih EUR 2010 2009 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    
Čisti dobiček poslovnega leta 170.987 173.685 
Prilagoditve za: 124.440 133.908 
– amortizacijo  81.721 76.675 
– tečajne razlike -2.079 -696 
– prihodke od naložbenja -1.315 -1.328 
– odhodke od naložbenja  1.926 3.363 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 3.803 5.421 
– davek iz dobička  40.384 50.637 
– ostalo 0 -164 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih 
sredstev 295.427 307.593 
Sprememba stanja poslovnih terjatev -75.585 -85.629 
Sprememba stanja zalog -47.697 29.701 
Sprememba stanja poslovnih dolgov 18.885 3.589 
Sprememba stanja rezervacij 1.526 -42.127 
Sprememba stanja prejetih odloženih prihodkov 202 1.410 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti 15.428 7.814 
Plačani davek iz dobička -28.437 -56.612 
Čisti denarni tok iz poslovanja 179.749 165.739 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 803 737 
Prejete dividende  9 13 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 2.285 1.649 
Pridobitev neopredmetenih sredstev -7.251 -8.065 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme -107.923 -83.419 
Dana dolgoročna posojila -1.373 -1.238 
Prejeta odplačila danih dolgoročnih posojil 1.063 1.035 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb -36 -65 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 41 219 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil 1.534 -1.042 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  0 -1.035 
Čisti denarni tok iz naložbenja -110.848 -91.211 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti -4.279 -6.941 
Izdatki za odplačila prejetih dolgoročnih posojil -37.407 -29.541 
Prejeta dolgoročna posojila 0 60.000 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 6.784 -56.586 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -37.097 -35.327 
Odkup lastnih delnic -2.260 0 
Čisti denarni tok iz financiranja -74.259 -68.395 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -5.358 6.133 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 13.411 7.604 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike -264 -326 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 7.789 13.411 
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Nerevidirani izkaz finančnega položaja družbe Krka 

v tisočih EUR 31. 12. 2010 31. 12. 2009 

Sredstva     

Nepremičnine, naprave in oprema 513.683 485.653 

Neopredmetena sredstva 29.752 29.683 

Naložbe v odvisne družbe 227.409 227.585 

Odložene terjatve za davek 19.162 18.977 

Dana posojila 12.206 17.080 

Finančne naložbe 5.029 5.449 

Druga nekratkoročna sredstva 168 167 

Nekratkoročna sredstva skupaj 807.409 784.594 

Zaloge 163.974 138.612 

Terjatve do kupcev in druge terjatve 423.042 346.881 

Dana posojila 49.686 34.711 

Finančne naložbe, vključno z izvedenimi finančnimi inštrumenti 653 654 

Denar in denarni ustrezniki 1.547 7.487 

Kratkoročna sredstva skupaj 638.902 528.345 

Skupaj sredstva 1.446.311 1.312.939 

   

Kapital     

Osnovni kapital 59.126 59.126 

Lastne delnice -21.749 -19.489 

Rezerve 167.193 160.270 

Zadržani dobički 853.584 732.103 

Kapital skupaj 1.058.154 932.010 

Obveznosti     

Posojila 66.800 103.836 

Rezervacije 102.610 100.222 

Odloženi prihodki 1.690 1.201 

Odložene obveznosti za davek 442 526 

Nekratkoročne obveznosti skupaj 171.542 205.785 

Poslovne obveznosti 109.553 88.534 

Posojila 57.189 49.458 

Obveznosti za davek iz dobička 8.635 0 

Ostale kratkoročne obveznosti 41.238 37.152 

Kratkoročne obveznosti skupaj 216.615 175.144 

Obveznosti skupaj 388.157 380.929 

Kapital in obveznosti skupaj 1.446.311 1.312.939 
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Krka 

v tisočih EUR 2010 2009 

Prihodki od prodaje 932.366 850.119 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov -369.242 -339.090 

Bruto dobiček 563.124 511.029 

Drugi poslovni prihodki 6.267 96.656 

Stroški prodajanja -228.306 -260.831 

Stroški razvijanja -84.514 -82.999 

Stroški splošnih dejavnosti -56.829 -52.220 

Dobiček iz poslovanja 199.742 211.635 

Finančni prihodki 10.637 12.160 

Finančni odhodki -6.982 -10.139 

Neto finančni izid 3.655 2.021 

Dobiček pred davkom 203.397 213.656 

Davek iz dobička -37.477 -42.844 

Čisti dobiček poslovnega leta 165.920 170.812 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 4,91 5,05 

Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR) 4,91 5,05 

 
 

Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa družbe Krka 

 

v tisočih EUR 2010 2009 

Dobiček tekočega obdobja 165.920 170.812 

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju     
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev na razpolago za 
prodajo -421 -686 
Vpliv odloženih davkov - sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev na razpolago za prodajo 84 170 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj -337 -516 

Vseobsegajoči donos v obdobju skupaj 165.583 170.296 
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Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka za leto 2010 

 

 

   
Rezerve Zadržani dobiček 

 

v tisočih EUR 

Osnovni  
kapital 

Lastne  
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Preneseni  
čisti 

dobiček 
Kapital  
skupaj 

Stanje 1. 1. 2010 59.126 -19.489 120.992 14.990 22.184 2.104 570.354 103.812 57.937 932.010 
Vnos čistega dobička poslovnega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 0 165.920 0 165.920 
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                   0 
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev na razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 -421 0 0 0 -421 
Vpliv odloženih davkov - sprememba 
poštene vrednosti finančnih sredstev na 
razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj 0 0 0 0 0 -337 0 0 0 -337 
Skupaj vseobsegajoči donosi v obdobju  0 0 0 0 0 -337 0 165.920 0 165.583 
Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu                   0 
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 5.000 0 0 -5.000 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta družbe 0 0 0 0 0 0 52.000 -52.000 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 -103.812 103.812 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 0 62.285 0 -62.285 0 
Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 2.260 0 0 0 0 -2.260 0 0 
Nakup lastnih delnic 0 -2.260 0 0 0 0 0 0 0 -2.260 
Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.179 -37.179 
Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu skupaj 0 -2.260 2.260 0 5.000 0 114.285 -163.072 4.348 -39.439 
Stanje 31. 12. 2010 59.126 -21.749 123.252 14.990 27.184 1.767 684.639 106.660 62.285 1.058.154 
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Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Krka za leto 2009 

   
Rezerve Zadržani dobiček 

 

v tisočih EUR 

Osnovni  
kapital 

Lastne  
delnice 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Statutarne 
rezerve 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Preneseni  
čisti 

dobiček 
Kapital  
skupaj 

Stanje 1. 1. 2009 59.126 -19.489 120.992 14.990 17.184 2.620 450.417 108.130 43.233 797.203 
Vnos čistega dobička poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 170.812 0 170.812 
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju                     
Sprememba poštene vrednosti finančnih 
sredstev na razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 -686 0 0 0 -686 
Vpliv odloženih davkov – sprememba 
poštene vrednosti finančnih sredstev na 
razpolago za prodajo 0 0 0 0 0 170 0 0 0 170 
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 
skupaj  0 0 0 0 0 -516 0 0 0 -516 
Vseobsegajoči donosi v obdobju skupaj  0 0 0 0 0 -516 0 170.812 0 170.296 
Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu                     
Oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 0 0 5.000 0 0 -5.000 0 0 
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta družbe 0 0 0 0 0 0 62.000 -62.000 0 0 
Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 0 0 0 0 0 0 0 -108.130 108.130 0 
Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 0 57.937 0 -57.937 0 
Izplačilo dividend  0 0 0 0 0 0 0 0 -35.489 -35.489 
Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu, skupaj  0 0 0 0 5.000 0 119.937 -175.130 14.704 -35.489 
Stanje 31. 12. 2009 59.126 -19.489 120.992 14.990 22.184 2.104 570.354 103.812 57.937 932.010 
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Nerevidiran izkaz denarnih tokov družbe Krka 

v tisočih EUR 2010 2009 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    
Čisti dobiček poslovnega leta 165.920 170.812 
Prilagoditve za: 99.740 94.995 
– amortizacijo  60.735 58.795 
– tečajne razlike -75 -2.144 
– prihodke od naložbenja -3.479 -12.533 
– odhodke od naložbenja  1.497 3.001 
– odhodke za obresti in ostale finančne odhodke 3.585 5.032 
– davek iz dobička  37.477 42.844 
– ostalo 0 0 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih 
sredstev 265.660 265.807 
Sprememba stanja poslovnih terjatev -84.199 -79.500 
Sprememba stanja zalog -25.362 31.328 
Sprememba stanja poslovnih dolgov 21.019 13.920 
Sprememba stanja rezervacij 2.388 -39.066 
Sprememba stanja prejetih odloženih prihodkov 489 327 
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti 4.004 2.962 
Plačani davek iz dobička -20.991 -50.229 
Čisti denarni tok iz poslovanja 163.008 145.549 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
Prejete obresti 2.462 2.605 
Prejete dividende  9 13 
Prejeti dobički 428 9.436 
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme 2.101 7.800 
Pridobitev neopredmetenih sredstev -5.961 -7.417 
Nakup nepremičnin, naprav in opreme -85.863 -74.906 
Nakup odvisnih družb in deleža manjšinskih lastnikov brez pridobljenih 
finančnih sredstev 176 -2.533 
Dana dolgoročna posojila -6.043 -17.966 
Prejeta odplačila danih dolgoročnih posojil 7.795 5.720 
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb -36 -65 
Prejemki od prodaje nekratkoročnih finančnih naložb 35 204 
Izdatki iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in posojil -11.578 -3.092 
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov  0 -1.034 
Čisti denarni tok iz naložbenja -96.475 -81.235 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
Izdatki za dane obresti -4.056 -6.544 
Izdatki za odplačila prejetih dolgoročnih posojil -37.373 -28.072 
Prejeta dolgoročna posojila 0 60.000 
Izdatki/prejemki iz naslova kratkoročnih finančnih posojil 8.539 -47.083 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -37.097 -35.327 
Odkup lastnih delnic -2.260 0 
Čisti denarni tok iz financiranja -72.247 -57.026 
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -5.714 7.288 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 7.487 294 
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove 
ustreznike -226 -95 
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 1.547 7.487 

 


