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IZHODI©»E



Uvod
Uspeh doseæe tisti, 

ki je sposoben videti 
daleË naprej. 

Najprej si zastavimo izziv. 
Dobro vemo, kam æelimo priti; 
to je del naπe tradicije in zaËrtane 
vizije. »eprav se na zaËetku zdi, 
da je cilj πe daleË, nas zavzetost in 
predanost vztrajno vodita po poti 
uspeha. 
Na vrh se tradicionalno podamo 
kot naveza odliËnih sodelavcev.
Ravno zaradi tega vemo, da je vse 
mogoËe.
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Predstavitev skupine Krka

Podatki o obvladujoËi druæbi 

ObvladujoËa druæba skupine je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto oz. krajπe Krka, d. d., Novo mesto.

Sedeæ  ©marjeπka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Telefon  07 / 331 21 11
Telefaks 07 / 332 15 37
E-naslov  info@krka.biz
Spletne strani  www.krka.si
Osnovna dejavnost proizvodnja farmacevtskih preparatov
©ifra dejavnosti 21.200
Leto ustanovitve 1954
Registrski vloæek 1/00097/00, Okroæno sodiπËe Novo mesto
DavËna πtevilka  82646716
MatiËna πtevilka  5043611
Osnovni kapital 59.126.194,28 EUR
©tevilo izdanih delnic  35.426.120 navadnih kosovnih delnic

Skupino Krka poleg obvladujoËe druæbe Krka, d. d., 
Novo mesto sestavljajo odvisne druæbe v Sloveniji 
in tujini. Skupina se ukvarja z razvojem, proizvod
njo, træenjem in prodajo izdelkov za humano upo
rabo (zdravila na recept, izdelki za samozdravljenje 
in kozmetiËni izdelki), veterinarskih izdelkov in 
zdraviliπkoturistiËnih storitev. 

Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoËi druæbi v 
Sloveniji in v Krkinih odvisnih druæbah na Poljskem, 
Hrvaπkem in v NemËiji ter v druæbi Krka−Rus v Ruski 
federaciji. V vseh navedenih odvisnih druæbah, razen 

v druæbi Krka−Rus, se poleg proizvodnje ukvarjajo 
tudi s træenjem in prodajo. Ostale odvisne druæbe zu
naj Slovenije se ukvarjajo izkljuËno s træenjem in/ali 
prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti. 

Druæba Terme Krka, d. o. o., Novo mesto zdruæuje 
poslovne enote Terme Dolenjske Toplice, Terme 
©marjeπke Toplice, Hoteli OtoËec, Hotel Krka v No
vem mestu ter Terme Krka — Strunjan. Druæba Ter
me Krka je tudi veËinska lastnica druæbe Golf Grad 
OtoËec, d. o. o. 
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Shema organiziranosti skupine Krka

Krka, d. d.,
Novo mesto, Slovenija

Jugovzhodna
Evropa

Vzhodna Evropa

Srednja Evropa

Zahodna Evropa
in Ëezmorska træiπËa

Slovenija

TAD Pharma
GmbH

Cuxhaven, 
Nemcija

  
 ˇ 

KRKA-POLSKA,
Sp. z o. o.,
Varšava, 
Poljska

OOO
KRKA-RUS,
Istra, Ruska
federacija

KRKA-FARMA
d. o. o. Zagreb,

Hrvaška

Terme Krka,
d. o. o.,

Novo mesto,
Slovenija

KRKA
Sverige AB,
Stockholm, 

©vedska

KRKA USA
LLC,

Delaware, ZDA

KRKA 
Pharma GmbH, 

Wien,
Dunaj, Avstrija

KRKA
FARMACÊUTICA,

Unipessoal,
LDA, Estoril,
Portugalska

KRKA 
Magyarország 
Kft., Budimpešta, 

Madžarska

UAB Krka
Lietuva, 
Vilna, Litva

KRKA »R,
s. r. o.,

Praga, »eška
republika

SKRKA
Slovensko,

s. r. o.,
Bratislava,
Slovaška

OOO
KRKA FARMA,
Sergijev Posad,
Ruska federacija

KRKA-FARMA,
DOO, Beograd,

Srbija

KRKA-FARMA
DOOEL
Skopje, 

Makedonija

KRKA FARMA
d. o. o.,

Sarajevo, Bosna
in Hercegovina

KRKA 
Romania S. R. L.,

Bukarešta,
Romunija

KRKA 
PHARMA DUBLIN 

LIMITED,
Dublin, Irska

proizvodno-distribucijske druæbe

ostale odvisne druæbe
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Pregled pomembnejπih dogodkov in nagrad v letu 2009

Januar
• Odprli smo Krkino predstavniπtvo v Mongoliji.
• Informacijska pooblaπËenka je Krki ob evropskem 

dnevu varstva osebnih podatkov (28. januarja) po
delila priznanje za informacijsko varnost za prido
bitev certifikata po standardu za sistem varovanja 
informacij ISO/IEC 27001:2005 in s tem povezani
mi prizadevanji za zavarovanje osebnih podatkov.

• V slovenskem kulturnem hramu Cankarjev dom so 
Krko razglasili za pokroviteljico leta in ji podelili 
priznanje za zvestobo za veËletno neprekinjeno fi
nanËno podporo kulturnoumetniπkemu programu 
ter pokroviteljstvo razstave Faraonska renesansa.

• Z delom so zaËeli novi predstavniki sveta delavcev, 
ki so jih izvolili zaposleni.

Februar
• V Dnevnikovem projektu Zlata nit je Krka prejela 

priznanje za uvrstitev v finale izbora najboljπih 
zaposlovalcev v Sloveniji v letu 2008.

• KrkaPolska je v svojem proizvodnodistribucij
skem obratu z novo, sodobno pakirno linijo, vredno 
2,5 milijona evrov, zagotovila πe veËjo fleksibilnost 
obrata in pomembno poveËala svoje zmogljivosti.

• Poljsko druπtvo Aktivno proti depresiji je Krki po
delilo nagrado aktivni v boju z depresijo.

• Odprli smo Krkino predstavniπtvo v Armeniji.
• V obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 

smo uspeπno konËali kvalifikacije prostorov in 
opreme maloserijske proizvodnje za polizdelke. 

Marec 
• Krka je v Bruslju prejela certifikat Evropske agen

cije za varnost in zdravje pri delu (EUOSHA) in s 
tem status uradnega partnerja Evropske kampa
nje varnosti in zdravja pri delu.

April
• Na finanËnem sejmu Kapital 2009 je Krka prejela 

nagrado za naj podjetje po izboru 40 gospodarskih 
novinarjev slovenskih medijskih hiπ. 

• Na 11. dnevih energetikov, konferenci energetskih 
menedæerjev Slovenije, je Krka prejela nagrado za 
energetsko uËinkovito podjetje, ki jo podeljujeta 
Ëasnik Finance ter Ministrstvo za okolje in ener
gijo. Za energetska menedæerja Slovenije v letu 
2009 pa sta bila imenovana vodja Krkine Sluæbe 
primarne energetike Andrej Paternost in Krkin 
energetski menedæer Matej Baπelj.

• Ruski predsednik Dimitrij Medvedjev je izdal od
lok, v katerem je predsednika uprave in general
nega direktorja Krke Joæeta ColariËa z redom pri
jateljstva odlikoval za velik prispevek h krepitvi 
prijateljstva in sodelovanja med Rusko federacijo 
in Republiko Slovenijo. 

• Ob koncu vseruskega nateËaja Platinasta unËa je 
Krka v Moskvi prejela nagrado za najboljπega tuje
ga farmacevtskega proizvajalca v letu 2008, Krkin 
Enap za zdravljenje zviπanega krvnega tlaka pa je 
bil uvrπËen med πtiri najboljπa zdravila leta.

• V mnenjski raziskavi o vplivu farmacevtskih pod
jetij, ki je potekala v 20 najveËjih mestih 7 zveznih 
ruskih okroæij v Ruski federaciji, se je Krka uvr
stila na tretje mesto med najbolj vplivnimi far
macevtskimi podjetji v letu 2008. Spletna stran  
www.krka.ru se je uvrstila na Ëetrto mesto.

• Krkine kapsule Bilobil, izdelek za izboljπanje spo
mina in koncentracije ter prepreËevanje omotice in 
zvonjenja v uπesih, so æe drugiË prejele prestiæno 
poljsko nagrado zaupanja zlati otis. 

• V Sektorju za proizvodnjo uËinkovin smo za vse 
obrate pridobili certifikat o skladnosti vzdræevanja 
po direktivi ATEX.

Maj
• Druπtvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine 

je na 21. forumu odliËnosti in mojstrstva Krki po
delilo nagrado  za najboljπega zaposlovalca v letu 
2008.

• Po podatkih raziskave podjetja Kline & Partner, ki 
je bila opravljena za veË kot 100 podjetjih iz 24 pa
nog, se je Krka tudi letos, kot æe nekaj let zapored, 
uvrstila na prvo mesto na lestvici najuglednejπih 
podjetij. 

Junij
• Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je 

Krkinim strokovnjakom podelila zlato in srebrno 
priznanje za najboljπe inovacije v letu 2008 — zla
to za orodisperzibilne tablete, ki vsebujejo rispe
ridon, srebrno za postopek priprave 2sulfinil1H 
benzimidazolov.

• Na podelitvi nagrad poslovni partner 2009 v Beo
gradu je Krka v kategoriji regionalni poslovni 
part ner prejela nagrado za najboljπe slovensko 
podjetje v Srbiji.

• Druæba Superbrands Adriatik je Krki in Septole
tam, izdelku za lajπanje boleËin v ærelu, tudi letos 
podelila naziv superbrands Slovenija 2009. 

Julij
• Nadzorni svet Krke je na seji 29. julija odloËil, da 

se v upravo druæbe Krka, d. d., Novo mesto, ki bo 
imela mandat od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015, poleg 
predsednika uprave in generalnega direktorja 
Joæeta ColariËa ter delavske direktorice Danice 
Novak Malnar za Ëlane uprave imenujejo πe Aleπ 
Rotar, Zvezdana Bajc in Vinko ZupanËiË.

• Na 14. skupπËini Krkinih delniËarjev so zaradi od
stopa Ëlana nadzornega sveta dr. Marka Kranjca, 
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ki je nastopil novo funkcijo, na predlog nadzorne
ga sveta izvolili nadomestno Ëlanico Mojco Osol
nik Videmπek. 

• Sekcija internih komunikatorjev Slovenskega 
druπtva za odnose z javnostmi je v okviru nagrade 
papirus Krko uvrstila na drugo mesto. 

Avgust
•	Krka je uspeπno konËala inπpekcijo Javne agenci

je Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomoËke in tako obnovila potrdila o izvajanju 
dobre proizvodne prakse. 

September
• Krkini strokovnjaki so prejeli srebrno priznanje 

Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo — oro 
disperzibilne tablete, ki vsebujejo risperidon. 

Oktober
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v 

Mariboru je Krki podelila priznanje za posebne 
doseæke. 

• Gospodarska zbornica Slovenije je na 2. dnevu 
ravnanja s Ëloveπkimi viri Krki podelila priznanje  
vzoren primer ravnanja s Ëloveπkimi viri za leto 
2008.

• Mladim raziskovalcem smo 39. zapored podelili 
Krkine nagrade za raziskovalne doseæke.

November
• Univerza v Ljubljani je predsedniku uprave in ge

neralnemu direktorju Joæetu ColariËu izroËila pla
keto "Pro Universitate labacensi" za prispevek h 
krepitvi in razvoju materialnih moænosti univerze 
ter usposabljanju njenih sodelavcev.

• Na 10. tekmovanju za najboljπe letno poroËilo, ki 
ga organizira slovenski poslovni Ëasnik Finance, 
se je Krka v skupnem seπtevku toËk uvrstila na 
drugo mesto, kot æe nekajkrat pa je tudi letos pre
jela nagrado za najboljπe raËunovodsko poroËilo.

• Krka je na konferenci Izobraæevalni management 
2009 letos æe petiË zapored prejela dræavno pri
znanje TOP 10 izobraæevalni management. 

• Krka je uspeπno opravila presojo integriranega 
sistema vodenja (ISV).

December
• Ljubljanska borza je Krki æe tretjiË zapored po

delila nagrado portal za najbolj odprto delniπko 
druæbo v Sloveniji v letu 2009.

V nadaljevanju navajamo dogodke, ki so se zgodili od 
zakljuËka obraËunskega obdobja do 15. marca 2010.

• Nadzorni svet druæbe je na seji 20. 1. 2010 kot ko
misijo nadzornega sveta imenoval nominacijski 
odbor. Prvo sejo 27. 1. 2010 je vodil predsednik od
bora mag. Tomaæ KuntariË. Sprejeli so sklep o za
Ëetku postopka za pripravo predloga za imenova
nje Ëlanov nadzornega sveta druæbe, ki mora biti 
konËan do konca aprila 2010.

• Dne 24. 2. 2010 je priπlo do zunajsodne poravna
ve patentnega spora med druæbo Krka in njeno 

Dogodki po zakljuËku obraËunskega obdobja 

odvisno druæbo Krka Sverige AB kot toæenima 
strankama ter Eisai Co., Ltd., in Pfizer AS kot 
toæeËima strankama glede zdravila Donepezil 
Krka na Okroænem sodiπËu v Oslu. V skladu z do
loËili poravnave Krka prejme 1,55 milijona EUR od 
Eisai Co., Ltd., ter nadaljuje s prodajo donepezila 
na Norveπkem. Krka je obvestilo o zaËasni odred
bi proti Krki Sverige AB zaradi domnevne krπitve 
patenta za proizvodnjo tablet donepezila na 
Norveπkem objavila 19. 11. 2008, obvestilo o njeni 
razveljavitvi pa 13. 3. 2009.
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Pismo predsednika uprave

Za nami je eno teæjih, a vseeno uspeπnih poslovnih 
let, saj smo s hitrim odzivanjem na træne razmere 
dosegli veËino pomembnih poslovnih ciljev. Nadalje
vali smo z vlaganji v marketinπkoprodajne, razvojne 
in proizvodne zmogljivosti, predvsem pa v znanje in 
ljudi, zato smo na vnoviËno gospodarsko krepitev 
dobro pripravljeni. Zaupanje Krkinih vlagateljev se 
je odrazilo v teËaju delnice, ki je lani pridobil 33 %. 
©tevilo delniËarjev je lani preseglo 80.000, najveËji 
doslej pa je bil tudi deleæ tujih vlagateljev. 

Prodaja skupine Krka je v letu 2009 znaπala 953 mi
lijonov EUR in je zrasla za 3,1 milijona EUR. »isti do
biËek se je poveËal za 11 % in dosegel 173,7 milijona 
EUR. V letu 2010 naËrtujemo 6odstotno rast proda
je, ki bo tako predvidoma prviË presegla milijardo 
EUR. 

Srednja Evropa je bila z 28 % prodaje skupine Krka 
v letu 2009 najveËja in hkrati najhitreje rastoËa pro
dajna regija. Njeno prodajo smo poveËali za 6 %, z 
dvomestno rastjo pa so izstopale »eπka, Slovaπka, 
Litva in Madæarska. 

V Zahodni Evropi in Ëezmorskih træiπËih, ki je Krki
na druga najveËja prodajna regija, smo obËutno rast 
dosegli na mnogih pomembnih trgih, zlasti v Veliki 
Britaniji, ©paniji, na Portugalskem in v skandinav
skih dræavah. Zaradi trænih pritiskov na preostalih 
trgih smo v regiji zabeleæili nespremenjeno prodajo.  

V Vzhodni Evropi smo prodajo poveËali na veËini tr
gov razen v Belorusiji, Gruziji in Ukrajini. Dvomest
no rast smo dosegli v Kazahstanu, Uzbekistanu in 
Moldaviji. V Ruski federaciji, ki je Krkin najveËji po
samiËen trg, smo prodajo kljub neugodnim teËajnim 
gibanjem poveËali za dobrih 7 %. Ruska federacija bo 
tudi v prihodnje ostala Krkin najveËji trg. Potrditev 
odliËnega sodelovanja je bila tudi podelitev reda pri
jateljstva, enega najbolj Ëastnih ruskih odlikovanj. 

V Sloveniji smo s prodajo izdelkov ter zdraviliπko 
 turistiËnih storitev dosegli 1,5odstotno rast, v Jugo
vzhodni Evropi pa smo zabeleæili 5odstotni padec. 

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in s tem po
vezane slabπe plaËilne sposobnosti smo kupcem v ne
katerih primerih podaljπevali plaËilne roke. Ne glede 
na to, da so bile terjatve do kupcev konec leta 2009 
v primerjavi z letom prej relativno visoke, predvsem 
zaradi dobre prodaje konec leta, ocenjujem, da se 

Spoπtovani delniËarji, poslovni partnerji in sodelavci! 

Joæe ColariË
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kreditno tveganje v letu 2009 ni bistveno poveËalo. 

Poleg marketinπkoprodajne mreæe, ki vkljuËuje veË 
kot 3000 sodelavcev in s katero pokrivamo veËino 
naπih trgov, je ena od kljuËnih konkurenËnih pred
nosti Krke lastna razvojnoraziskovalna dejavnost, 
ki omogoËa stalno in hitro lansiranje novih izdelkov. 
Leta 2009 smo pridobili prve registracije za 21 novih 
izdelkov v 40 farmacevtskih oblikah ter 874 novih 
registracij. Uspeπno smo nadaljevali z registracijami 
prek centraliziranih postopkov, kar pomeni soËasno 
registracijo v vseh 27 dræavah Evropske unije. V letu 
2009 smo na tak naËin registrirali æe pet izdelkov, na 
primer v letih 2007 in 2008 po dva. Najpomembnejπi 
doseæek sta registraciji dveh zdravil z uËinkovino 
klopidogrel.

Trg generiËnih zdravil je eden od najbolj konku
renËnih trgov z moËnimi cenovnimi pritiski. Za do
seganje Ëim viπje stopnje rasti prodaje in pridobiva
nje trænega deleæa je rast fiziËnega obsega prodaje 
zato kljuËna in nujna. V naËrtih za leto 2010 smo 
predvideli skoraj podvojene investicijske izdatke, 
predvsem za gradnjo dodatnih proizvodnih zmoglji
vosti v Ruski federaciji in Sloveniji. Gre za strateπke 
investicije, ki bodo skupne investicijske izdatke dvi
gnile na pribliæno 176 milijonov EUR z dobrih 91 mi
lijonov EUR v letu 2009, ko smo imeli v zaËetku leta 
upoËasnjeno investicijsko dejavnost. V prihodnjih 
petih letih naËrtujemo investicije v vrednosti okrog 
180 milijonov EUR na leto, od tega dobro polovico v 
zmogljivosti za proizvodnjo konËnih izdelkov.

Zdravila na recept, katerih prodajni deleæ je bil v letu 
2009 s 83 % najveËji doslej, vsako leto utrjujejo svoj 
poloæaj kot najpomembnejπa skupina Krkinih izdel
kov. Njihova prodaja se je v letu 2009 poveËala za 1 % 
in je znaπala 794 milijonov EUR. Za 11 % smo poveËa

li prodajo veterinarskih izdelkov, rast pa smo dose
gli tudi s prodajo zdraviliπkoturistiËnih storitev, 
ki predstavljajo dopolnilno ponudbo skupine Krka. 
Prodaja izdelkov za samozdravljenje in kozmetiËnih 
izdelkov se je zaradi padca kupne moËi na veËini Kr
kinih trgov zmanjπala.

Krka je leta 2009 æe drugiË prejela naslov naj
uglednejπega delodajalca v Sloveniji, kar potrjuje 
naπe prepriËanje, da so zaposleni tisti, od katerih je v 
najveËji meri odvisna uspeπnost celotnega podjetja. 
Deleæ zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo 
je bil lani v skupini Krka najviπji doslej in je presegel 
50 %. Na podlagi rastoËih potreb poslovanja smo v 
letu 2009 zaposlili 373 delavcev, zlasti na podroËjih 
razvoja in raziskav, marketinga in prodaje, zagota
vljanja kakovosti in v proizvodnji.

V Krki æelimo svoje poslanstvo æiveti zdravo æivljenje 
uresniËevati ne le s svojimi izdelki, ampak tudi z 
odgovornim odnosom do naravnega in druæbenega 
okolja. Krka je v letu 2009 prejela nagrado za ener
getsko uËinkovito podjetje. Odgovornost do okolja 
se kaæe tudi na drugih podroËjih naπega delovanja. 
Sledimo svoji zavezi k zmanjπevanju emisij, veliko 
pozornosti pa namenjamo tudi uËinkoviti rabi ener
gije.

Menim, da je dobro poslovanje potrdilo pravilnost 
zaËrtane strategije skupine Krka za leto 2009, ki 
smo jo uresniËili z znanjem, sposobnostjo in priza
devnostjo zaposlenih. Zahvaljujem se vsem, ki ste v 
letu 2009 s svojim delom prispevali k doseganju ci
ljev in priËakovanj vlagateljev in drugih deleænikov. 
PrepriËan sem, da je pred nami πe eno uspeπno leto, 
ki ga na vseh podroËjih priËakujemo dobro pripra
vljeni.

Joæe ColariË
predsednik uprave in generalni direktor
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PoroËilo nadzornega sveta za leto 2009

V letu 2009 je nadzorni svet do skupπËine druæbe, 
ki je bila 2. 7. 2009, deloval v naslednji sestavi: 
mag. Mateja BoæiË, dr. Gregor GomiπËek, Anton 
Rous, dr. Draπko VeselinoviË in Alojz ZupanËiË kot 
predstavniki delniËarjev ter  Sonja Kermc, mag. 
Tomaæ Sever in dr. Mateja VreËer kot predstavni
ki zaposlenih. Po skupπËini pa deluje v nekoliko 
spremenjeni sestavi: mag. Mateja BoæiË, dr. Gregor 
GomiπËek, Mojca Osolnik Videmπek, Anton Rous, dr. 
Draπko VeselinoviË in Alojz ZupanËiË kot predstavni
ki delniËarjev ter mag. Tomaæ Sever, Franc ©aπek in 
dr. Mateja VreËer kot predstavniki zaposlenih. Moj
ca Osolnik Videmπek je bila na skupπËini izvoljena 
za nadomestno Ëlanico nadzornega sveta, in sicer 
zaradi odstopa dr. Marka Kranjca s funkcije Ëlana 
nadzornega sveta. Svet delavcev Krke je zaradi po
teka mandata predstavnikom zaposlenih 18. 5. 2009 
v nadzorni svet izvolil dosedanja Ëlana mag. Tomaæa 
Severja in dr. Matejo VreËer ter Franca ©aπka, ki je 
kot novi predsednik sveta delavcev Krke Ëlan nad
zornega sveta æe po funkciji. 

Delovanje nadzornega sveta 

Na πestih sejah v letu 2009 je nadzorni svet skrb
no in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje 
Krke. Njegovi Ëlani so zaradi dobrega medsebojne
ga sodelovanja lahko sprejemali kompetentne odlo
Ëitve v skladu z zakonskimi pooblastili. Ocenjuje
jo, da so imeli na voljo dovolj podatkov, poroËil in 
informacij. Gradiva so prejemali pravoËasno, da so 
se lahko pripravili ter razpravljali ob posameznih 
toËkah dnevnega reda. »lani nadzornega sveta de
lujejo neodvisno. Na sejah izraæajo svoja mnenja in 
kritike, vendar morebitne razliËne poglede uskla
dijo v konstruktivnem dialogu. Strokovnost, pred
vsem pa raznolikost znanja in izkuπenj Ëlanov, tako 
predstavnikov delniËarjev kot zaposlenih, sta tudi v 
letu 2009 pripomogli k dobremu delu nadzornega 
sveta in obeh njegovih komisij. V nadzornem svetu 
so namreË trije doktorji znanosti (dva s podroËja na
ravoslovja in eden s podroËja ekonomije in financ), 
dva magistra menedæmenta ter πtirje strokovnjaki z 
univerzitetno izobrazbo. Njihove smeri izobrazbe so 
zelo razliËne, in sicer ekonomija in finance, farma
cija, fizika, gradbeniπtvo, kemija, pravo, strojniπtvo 
in organizacija ter poslovodenje. TeoretiËno in prak
tiËno znanje so pridobivali doma in v tujini ter se 
medsebojno dobro dopolnjujejo. Tudi zastopanost 
po spolu in starosti je primerna: v nadzornem svetu 

Spoπtovane delniËarke in spoπtovani delniËarji! 

Dr. Gregor GomiπËek
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Krke je πest moπkih in tri æenske, najmlajπi Ëlan je 
star 42, najstarejπi pa 71 let.

VeËina Ëlanov nadzornega sveta se je udeleæila vseh 
sej. Trije Ëlani se po enkrat iz upraviËenih razlo
gov niso mogli udeleæiti seje, ena Ëlanica pa zara
di porodniπkega dopusta ni bila prisotna na πtirih 
sejah. Dvakrat se je seje nadzornega sveta udeleæil 
tudi pooblaπËeni revizor iz revizijske druæbe KPMG 
Slovenija.

Vsebine, ki jim je nadzorni svet na prvih treh sejah 
v letu 2009 posvetil najveË Ëasa, so bile povezane s 
poslovanjem v preteklem letu in pripravo letnega 
poroËila za leto 2008. Pozitivno je ocenil poslovanje 
ter potrdil letno poroËilo druæbe in skupine Krka za 
leto 2008. 

Seznanil se je s poroËilom revizijske druæbe KPMG 
Slovenija v zvezi z revidiranjem raËunovodskih iz
kazov in z njenim pozitivnim mnenjem. PoroËilo je 
v sklopu redne letne revizije raËunovodskih izkazov 
skupine Krka za leto 2008 vkljuËevalo tudi preveri
tev finanËnih prihodkov in finanËnih odhodkov sku
pine Krka, ki ga je revizijska druæba KPMG Slovenija 
izdelala po naroËilu revizijske komisije. Na delo revi
zorske druæbe in na njeno poroËilo nadzorni svet ni 
imel pripomb. 

Obravnaval in sprejel je poroËilo o svojem delu za 
leto 2008 in skupaj z upravo sestavil izjavo o skla
dnosti poslovanja Krke z doloËili Kodeksa upravlja
nja javnih delniπkih druæb. Strinjal se je s predlo
gom uprave glede uporabe bilanËnega dobiËka in 
skupπËini predlagal, da upravi in nadzornemu svetu 
podeli razreπnico za leto 2008. 

Na predlog kadrovske komisije je πtiri Ëlane uprave 
(razen delavske direktorice) imenoval za mandatno 
obdobje πestih let z zaËetkom 1. 1. 2010, pri Ëemer 
so bili trije Ëlani ponovno imenovani, en Ëlan pa je v 
letu 2010 prviË nastopil svoj mandat.

Nadzorni svet je najveË pozornosti namenil ure
sniËevanju sprejete strategije in poveËevanju eko
nomske uËinkovitosti poslovanja druæbe. Vedno pa 
se je seznanil tudi z aktualnimi dogodki v Krki, npr. 
z obiskom predstavnikov Evropske komisije in pred
stavnikov Urada Republike Slovenije za varstvo kon
kurence. Vse leto 2009 je spremljal in nadziral delo 
uprave in rezultate njenega dela ter Ëlanom uprave 
v skladu s pravilnikom doloËil variabilni del plaËe 
za uspeπno delo v letu 2008 in za prvo polletje leta 

2009. Precej Ëasa in pozornosti je posvetil naËrtu po
slovanja druæbe in skupine Krka za leto 2010 in stra
tegiji razvoja skupine Krka za obdobje od 2010 do 
2014. Ob tej tematiki so Ëlani nadzornega sveta ugo
tavljali, kakπni so moæni vplivi svetovne finanËne in 
gospodarske krize na Krkino poslovanje v prihodnje, 
katera so nova farmacevtska podroËja in kateri novi 
trgi bi πe lahko bili potencialno zanimivi za Krko. 
»lani uprave so nadzorni svet podrobno seznanili z 
naËrti, ki so zapisani v strategiji. Ob tem so posame
zne cilje tudi utemeljili in razloæili, zakaj doloËenih 
predlogov, ki so bili dani na seji nadzornega sveta, ni 
smotrno vkljuËiti v strategijo do leta 2014.

Poleg omenjenih je nadzorni svet na svojih sejah 
obravnaval πe vrsto drugih vsebin. 
• Seznanil se je s stanjem toæbenih zahtevkov tujih 

farmacevtskih druæb do Krke, d. d., Novo mesto in 
podjetij v skupini ter s tem povezanimi tveganji.

• Na aprilski in majski seji je obravnaval gradiva, 
povezana s sklicem skupπËine, in oblikoval pred
loge sklepov za potrditev na skupπËini druæbe. 
Med drugim je skupπËini delniËarjev  predlagal, 
da upravi druæbe Krka, d. d., Novo mesto podeli  
pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic do 10 % 
osnovnega kapitala druæbe, skupaj z lastnimi del
nicami, ki jih druæba æe ima, in da za zunanjega 
revizorja imenuje KPMG Slovenija, podjetje za re
vidiranje, d. o. o., Ljubljana.

• V skladu z ustaljeno prakso je nadzorni svet vsa
ke tri mesece pregledal poroËilo o pridobivanju in 
odtujevanju lastnih delnic, obravnaval medletna 
poroËila o poslovanju druæbe in skupine Krka ter 
se seznanil z rezultati poslovanja skupine Krka v 
primerjavi z izbranimi mednarodnimi farmacevt
skimi podjetji, in sicer za leto 2008 in za prvo pol
letje leta 2009.

• Sprejel je spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
doloËitvi variabilnega dela plaËe uprave. 

• V zaËetku leta 2009 je nadzorni svet obravnaval 
sklep Vlade Republike Slovenije z 22. 1. 2009 o pri
poroËilih, ki jih je treba upoπtevati pri sklepanju 
pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe gospodar
skih druæb, katerih veËinska lastnica je Republika 
Slovenija. Ker Krka ni v veËinski lasti RS, je nad
zorni svet ugotovil, da pri sklepanju pogodb o za
poslitvi za poslovodne delavce Krke ni treba ukre
pati v skladu s priporoËili predmetnega sklepa.

• Prav tako se je seznanil s Sklepom Vlade RS πt. 
100071/2009/3 o staliπËih do izplaËevanja sejnin 
in nagrad Ëlanom nadzornih svetov v zvezi z ome
jevanjem uËinkov finanËne krize. »lani nadzorne
ga svet so se v skladu s tem sklepom odloËili, da 
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bodo skupπËini druæbe predlagali zmanjπanje sej
nin za polovico in se z ustrezno pisno izjavo odpo
vedali razliki med sejnino, ki jim je pripadala po 
veljavnem sklepu skupπËine. 

• Zaradi sprememb v Ëlanstvu je na predlog komisi
je za kadrovska vpraπanja imenoval dva nova Ëla
na v revizijsko komisijo, eno Ëlanico pa v komisijo 
za kadrovska vpraπanja.

• Seznanil se je s pobudo Kapitalske druæbe za usta
novitev nominacijskega odbora kot komisije nad
zornega sveta za zagotavljanje objektivnega in 
preglednega postopka nabora kandidatov za Ëlane 
nadzornega sveta in na zadnji seji v letu 2009 od
loËil, da oblikuje nominacijski odbor. SoËasno je 
sprejel tudi Poslovnik o delu nominacijskega od
bora.

• Strinjal se je, da se zavarovanje odgovornosti upra
ve in nadzornega sveta kot organov druæbe pri Za
varovalnici Triglav,  d. d., Ljubljana podaljπa za eno 
leto.

»lani nadzornega sveta so tudi doloËili, kako bo 
potekalo delo nadzornega sveta, potrdili rokovnik 
in opredelili predvidene dnevne rede sej nadzorne
ga sveta in obeh komisij za leto 2010. Pri doloËitvi 
okvirne vsebine za posamezne seje so upoπtevali 
dejstvo, da je leto 2010 volilno leto. Sedanjemu nad
zornemu svetu poteËe mandat 21. 6. 2010, zato mora 
nova komisija nadzornega sveta, to je nominacijski 
odbor, do konca aprila 2010 izpeljati postopke izbire 
kandidatov za nov nadzorni svet Krke in svoj predlog 
posredovati nadzornemu svetu, ki bo opravil konËni 
izbor in ga posredoval v odobritev skupπËini.

»lani nadzornega sveta so bili tudi sicer aktivni. 
Udeleæevali so se slovesnih dogodkov, ki jih je orga
nizirala Krka. ©est Ëlanov se je v zaËetku julija 2009 
udeleæilo skupπËine. 

Delo komisij nadzornega sveta 

Tako Revizijska komisija kot Komisija za kadrovska 
vpraπanja sta obravnavali pomembna vpraπanja s 
podroËja delovanja nadzornega sveta in mu sveto
vali glede teh vpraπanj. S tem sta znatno pripomogli 
k boljπemu delu in veËji uËinkovitosti nadzornega 
sveta.

Revizijska komisija, katere predsednik je dr. Draπko 
VeselinoviË, se je sestala trikrat. Na prvi seji je sode
loval tudi pooblaπËeni revizor KPMG Slovenija An
drej Korinπek. Na vse seje revizijske komisije so bili 
vabljeni predsednik uprave in predsednik nadzorne
ga sveta, Ëlanica uprave, ki je odgovorna za podroËji 
financ in informatike, ter vodja Sluæbe notranje re

vizije. Ene seje se je kot poroËevalec udeleæil direk
tor FinanËnega sektorja Krke.
• Revizijska komisija je nadzornemu svetu predla

gala, naj potrdi letno poroËilo druæbe in skupine 
Krka, revizorjevo poroËilo in poroËilo nadzornega 
sveta za leto 2008.

• Strinjala se je, da nadzorni svet skupπËini druæbe 
predlaga, da upravi in nadzornemu svetu Krke, 
d. d., Novo mesto podeli razreπnico in za revizorja 
za poslovno leto 2009 imenuje KPMG Slovenija, 
podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

• Seznanila se je s poroËilom revizijske druæbe 
KPMG Slovenija o integraciji druæbe TAD Pharma 
v skupino Krka in dala pozitivno mnenje.

• Dala je soglasje k letnemu poroËilu o delu Sluæbe 
notranje revizije za leto 2008, k poroËilu o delu 
Sluæbe notranje revizije za obdobje od januarja do 
junija 2009 in k letnemu programu dela Sluæbe 
notranje revizije za leto 2010. 

• Obravnavala je tudi Pravilnik o delovanju Sluæbe 
notranje revizije v skupini Krka.

• Seznanila se je s poroËilom FinanËnega sektorja 
glede likvidnosti Krke in z informacijo o obvlado
vanju terjatev ter plaËevanju obveznosti v skupini 
Krka.

• Upravo druæbe je zadolæila, da za obravnavo na seji 
komisije v januarju 2010 pripravi poroËilo o korpo
rativnem upravljanju v okviru skupine Krka.

• PooblaπËenega revizorja KPMG Slovenija je za dol
æila, da pripravi podrobnejπi pregled poslovanja na 
podroËju likvidnosti, zlasti glede obvladovanja ter
jatev v letu 2009. 

Komisija za kadrovska vpraπanja, ki jo vodi Alojz 
ZupanËiË, je v letu 2009 zasedala  πtirikrat. Na vse 
seje so bili vabljeni predsednik uprave in predsednik 
nadzornega sveta ter Ëlanica uprave Zvezdana Bajc.
• Komisija je obravnavala spremembe in dopolnitev 

Pravilnika o doloËitvi variabilnega dela plaËe upra
ve ter predlagala viπino variabilnega dela plaËe za 
Ëlane uprave za njihovo delo v letu 2008. 

• Nadzornemu svetu je svetovala, da s 1. 1. 2010 za 
predsednika uprave s 6letnim mandatom imenu
je Joæeta ColariËa, predsednika nadzornega sveta 
pa pooblastila, da z njim podpiπe Pogodbo o delu 
predsednika uprave druæbe Krka, s tem da so po
goji enaki kot v trenutno veljavni pogodbi. 

• Nadzornemu svetu je predlagala, da upoπteva 
sklep Vlade RS o staliπËih do izplaËevanja sejnin 
in nagrad v zvezi z omejevanjem uËinkov finanËne 
krize, ki je bil sprejet 22. 1. 2009, in skupπËini pred
laga spremembo nagrajevanja Ëlanov nadzornega 
sveta v skladu z doloËbami predmetnega sklepa 
vlade.
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• OdloËila je, da za nadomestno Ëlanico nadzornega 
sveta za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi 
Ëlanov nadzornega sveta, predstavnikov interesov 
delniËarjev, predlaga Mojco Osolnik Videmπek.

• Nadzornemu svetu je predlagala, da z 29. 7. 2009 
dr. Matejo VreËer razreπi kot Ëlanico revizijske ko
misije, vanjo pa imenuje dva nova Ëlana, in sicer 
Mojco Osolnik Videmπek in Franca ©aπka. Zaradi 
prenehanja mandata Sonji Kermc, dosedanji Ëlani
ci komisije za kadrovska vpraπanja, pa je predlaga
la, da v to komisijo imenuje dr. Matejo VreËer. 

• Sedanjim Ëlanom uprave 31. 12. 2009 poteËe man
dat, zato so nadzornemu svetu predlagali, da v 
upravo Krke, d. d., Novo mesto z mandatom od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 poleg æe imenovanega 
predsednika uprave in generalnega direktorja 
Joæeta ColariËa ter delavske direktorice Danice 
Novak Malnar imenuje πe dr. Aleπa Rotarja, Zvez
dano Bajc in Vinka ZupanËiËa. Nadzornemu svetu 
druæbe je πe svetovala, da predsednika nadzorne
ga sveta pooblasti, da pred zaËetkom mandata z 
imenovanimi Ëlani uprave podpiπe pogodbo o delu 
Ëlana v upravi druæbe Krka, tovarna zdravil, d. d., 
Novo mesto, in sicer s primerljivimi pogoji, kot jih 
imajo Ëlani uprave v sedanjem mandatu.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta 
 
Delo nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 
2009 je potekalo v skladu z zakonskimi doloËbami, 
Kodeksom upravljanja javnih delniπkih druæb in 
drugimi priporoËili Ljubljanske borze, d. d., Ljublja
na, Zdruæenja nadzornikov Slovenije in Zdruæenja 
Manager. 

Nadzorni svet je vse leto 2009 natanËno in celovito 
preverjal in nadzoroval vodenje druæbe. Na vseh se
jah nadzornega sveta je sodelovala celotna uprava. 
Praviloma so njeni Ëlani, najveËkrat pa njen pred
sednik, za vsako toËko dnevnega reda pripravili 
dodatno uvodno obrazloæitev, ki so jo dopolnili z ak
tualnimi dogajanji na posameznih podroËjih poslo
vanja. IzËrpno so odgovarjali na pogosta in podrob
na vpraπanja Ëlanov nadzornega sveta. 

Nadzorni svet je delo uprave ocenil vsakokrat, ko je 
obravnaval obdobne rezultate poslovanja, πe posebno 
pa dvakrat na leto, ko je na osnovi meril pravilnika 
doloËal viπino variabilnega dela plaËe za opravljeno 
delo. Angaæiranje vseh Ëlanov uprave za izpolnitev 
letnega naËrta poslovanja in doseganje strateπkih 
ciljev je bilo maksimalno, doseæeni rezultati poslo
vanja pa kljub kriznim razmeram zelo dobri. Ker v 

poslovanju in odnosih med upravo in nadzornim sve
tom ni bilo teæav ali nejasnosti, je nadzorni svet oce
nil, da ni razlogov, da Ëlani uprave na kateri od sej 
ali pri kateri od toËk dnevnega reda sej nadzornega 
sveta ne bi sodelovali. 

Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelo
vala. Komunikacija med predsednikom nadzornega 
sveta in predsednikom uprave je bila redna tudi v ob
dobju med sejami. Krkine strokovne sluæbe so poma
gale pri izvedbi sej, sproti uvajale moæne izboljπave 
in se trudile Ëim bolje organizirati delo Ëlanov nad
zornega sveta in potek sej. 

Samooceno dela v letu 2009 je nadzorni svet izpeljal 
v decembru 2009. »lani so pregledali zahteve, ki jih 
opredeljuje priloga C: "Nasprotja interesov" novega 
Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb. Na pod
lagi analize je bilo ugotovljeno, da se pri Ëlanih nad
zornega sveta, predstavnikih delniËarjev, ne pojavlja 
nasprotje interesov in da so neodvisni. Prav tako 
so glede na usmeritve Kodeksa upravljanja javnih 
delniπkih druæb neodvisni trije Ëlani nadzornega 
sveta, predstavniki delavcev. Le pri enem je bila ugo
tovljena odvisnost pri eni toËki (od skupaj 12), ker 
je delno sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga 
letnega poroËila druæbe (pripravil je 2 strani). Vsi Ëla
ni nadzornega sveta so dobro usposobljeni in profe
sionalno opravljajo svoje naloge. Sproti so spremljali 
gospodarske razmere in od uprave zahtevali dodatna 
poroËila oziroma ukrepanje na podroËjih, za katera 
so ocenili, da bi lahko pomenila tveganje za uspeπno 
poslovanje Krke. Zato sta se revizijska komisija in 
komisija za kadrovska vpraπanja sestali po enkrat 
veË, kot je bilo predvideno v potrjenem rokovniku za 
leto 2009. S to prakso bosta komisiji nadaljevali tudi 
v prvi polovici leta 2010.

»lani nadzornega sveta vseskozi izkazujejo pripra
vljenost za izobraæevanje in profesionalni razvoj. 
Dr. Draπko VeselinoviË ima Blicenco za Ëlanstvo v 
nadzornih svetih, Mojca Osolnik Videmπek pa certi
fikat Zdruæenja nadzornikov Slovenije (Listina A) in 
je tudi podpredsednica upravnega odbora Zdruæenja 
nadzornikov Slovenije. Vsi ostali Ëlani nadzorne
ga sveta imajo potrdila o usposobljenosti za Ëlane 
nadzornih svetov in upravnih odborov druæb. V letu 
2009 so se posamezni Ëlani udeleæevali predvsem 
krajπih izobraæevanj, ki jih je organiziralo Zdruæenje 
nadzornikov Slovenije, na katerih so se seznanili z 
novostmi na podroËju delovanja nadzornih svetov. 
Stroπki kotizacij za udeleæbo na izobraæevanjih so v 
letu 2009 znaπali 2.350 EUR.
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Pri nobeni obravnavani toËki dnevnega reda oziro
ma odloËanju nadzornega sveta v letu 2009 ni priπlo 
do nasprotja interesov. 

Za delo nadzornega sveta in njegovih komisij je bilo 
v letnem naËrtu predvideno 68.200 EUR, porabljeno 
pa 46.494 EUR. 

Potrditev letnega poroËila in predlog uporabe 
bilanËnega dobiËka za leto 2009 

Nadzorni svet je letno poroËilo druæbe in skupine 
Krka za leto 2009 temeljito preveril v okviru zakon
skega roka. Obravnaval je tudi revizorjevo poroËilo, 
v katerem revizijska druæba KPMG Slovenija, d. o. o., 
ugotavlja, da raËunovodski izkazi, ki so del letnega 
poroËila, resniËno in poπteno predstavljajo finanËno 
stanje druæbe in skupine Krka, njun poslovni in fi
nanËni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na 
revizorjevo poroËilo ni imel pripomb. 

Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poroËilo uprave 
verodostojen odraz dogajanj in celovita informacija 
o poslovanju v letu 2009 ter da dopolnjuje in nadgra
juje informacije, ki so mu bile redno posredovane 
med poslovnim letom. Ker na letno poroËilo ni imel 
pripomb oziroma zadrækov, ga je na seji 7. 4. 2010 so
glasno potrdil. S tem je bilo letno poroËilo v skladu z 
doloËili 282. Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah 
in s statutom druæbe Krka tudi formalno sprejeto.

Hkrati z letnim poroËilom je nadzorni svet potrdil 
tudi predlog uporabe bilanËnega dobiËka. Druæba 

Krka je v letu 2009 dosegla 170.812.390,44 EUR Ëi
stega dobiËka, iz katerega je 5.000.000,00 EUR 
namenila za statutarne rezerve in 62.000.000,00 
EUR za druge rezerve iz dobiËka. Preostanek Ëiste
ga dobiËka v viπini 103.812.390,44 EUR in preneseni 
Ëisti dobiËek v viπini 57.936.757,82 EUR sestavlja
ta bilanËni dobiËek, ki na dan 31. 12. 2009 znaπa 
161.749.148,26 EUR. Uprava in nadzorni svet druæbe 
predlagata skupπËini delniËarjev, da se bilanËni do
biËek uporabi za naslednje namene:
• za dividende 37.179.450,00 EUR (1,10 EUR bruto 

na delnico), 
• za druge rezerve iz dobiËka 62.284.849,13 EUR in 
• za prenos v naslednje leto 62.284.849,13 EUR.

ZakljuËek 

»lani nadzornega sveta druæbe Krka ne glede na 
priËakovane nadaljnje zaostrene gospodarske raz
mere v svetu trdno verjamemo, da je delniπka druæba 
Krka, ki jo spremljamo in nadziramo æe skoraj pet 
let, dobro pripravljena na nove izzive in da bo zanjo 
tudi leto 2010 zelo uspeπno. V Ëasu naπega manda
ta je Krka vseskozi vlagala v razvoj, znanje, ljudi, 
sodobno opremo in medsebojne Ëloveπke odnose. 
UresniËevala je vse cilje, ki si jih je zadala za posa
mezna poslovna obdobja, predvsem pa ji je uspelo 
ostati samostojna. Tako je ustvarila odliËno osnovo 
za uspeπno in samostojno poslovanje tudi v prihod
nje. Zato smo Ëlani nadzornega sveta z zadovoljst
vom obravnavali poroËilo za leto 2009 in ga na seji 7. 
4. 2010 tudi soglasno potrdili. 

dr. Gregor GomiπËek
predsednik nadzornega sveta
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PRAVA
POT



Poslovno poroËilo
Dobro izhojena pot 

ni vedno prava. 
VËasih je treba imeti 

pogum, da stopiπ drugam.
Poiskati pot, ki nas pripelje na vrh, 
πe nikoli ni bilo preprosto. 
Zanaπamo se na svoj obËutek, 
odloËnost, znanje in izkuπnje. 
Prilagodljivost in inovativnost 
nam utirata in odpirata nove poti. 
In πele ko pot prehodimo v celoti, 
se lahko ustavimo in ozremo nazaj.
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Izjava o upravljanju druæbe

Upravljanje v Krki temelji na veljavnih pravnih nor
mah Republike Slovenije, internih aktih druæbe ter 
ustaljeni dobri praksi. Druæbo vodi uprava, njeno 
delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Krka do svo
jih deleænikov odgovorno izpolnjuje svoje pravice in 
obveznosti. 

Organi druæbe so:
• skupπËina,
• nadzorni svet in
• uprava.

V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniπkih 
druæb sta nadzorni svet in uprava Krke oblikovala in 
sprejela Politiko upravljanja druæbe, ki je dostopna 
na spletnih straneh druæbe.

SkupπËina delniËarjev  

SkupπËina delniËarjev je najviπji organ druæbe, kjer 
se neposredno uveljavlja volja delniËarjev druæbe ter 
sprejemajo kljuËne odloËitve. Vsaka delnica, razen 
lastnih, predstavlja na skupπËini en glas. Krka nima 
delnic z omejenimi glasovalnimi pravicami. 

Uprava skliËe redno skupπËino delniËarjev pravilo
ma enkrat na leto, in sicer vsaj 30 dni pred dnem za
sedanja skupπËine. Pravico do udeleæbe na skupπËini 
in do glasovalne pravice imajo vsi delniËarji, vpisani 
v delniπko knjigo na preseËni dan, objavljen ob skli
cu, ter njihovi zastopniki in pooblaπËenci.

Uprava druæbe daje delniËarjem na skupπËini vse 
potrebne informacije za presojo dnevnega reda, pri 
Ëemer upoπteva zakonske ali morebitne druge ome
jitve glede razkrivanja informacij. 

14. skupπËina druæbe Krka je bila 2. julija 2009, del
niËarji pa so na njej:
• obravnavali informacijo o letnem poroËilu in po

roËilu nadzornega sveta za leto 2008,
• odloËili o uporabi bilanËnega dobiËka,
• izvolili nadomestnega Ëlana nadzornega sveta, 
• pooblastili upravo za oblikovanje sklada lastnih 

delnic,
• imenovali revizorja za leto 2009.

Sprejeti sklepi 14. skupπËine so bili objavljeni v Ëa
sopisu Delo, na SEOnetu in na Krkinih spletnih stra
neh (http://www.krka.si/sl/za-vlagatelje/).

Celotno gradivo je bilo od sklica do skupπËine na 
vpogled na sedeæu druæbe.

V letu 2010 bo redna letna skupπËina delniËarjev 
17. junija 2010. Sklic skupπËine delniËarjev s predla
gano vsebino sklepov, krajem zasedanja in pogoji za 
udeleæbo bo objavljen v sklopu sistema elektronske
ga obveπËanja Ljubljanske borze SEOnet, v dnevniku 
Delo in na spletnih straneh druæbe.
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Nadzorni svet druæbe

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje po
slov druæbe ter izbere in imenuje Ëlane uprave. Se
staja se najmanj πtirikrat na leto, praviloma po pre
teklem trimeseËju poslovnega leta. 

Sestava nadzornega sveta je doloËena s statutom. 
»lani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo petih let 
in so lahko ponovno izvoljeni. Na 15. redni skupπËini 

delniËarjev bo zaradi prenehanja 
mandata sedanjih Ëlanov izvoljen 
nov nadzorni svet, za obdobje pe
tih let, z zaËetkom mandata 21. ju
nija 2010.

PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov nadzor
nega sveta niso neposredno odvisne od uspeπnosti 
poslovanja druæbe in so prikazane v raËunovodskem 
poroËilu, v pojasnilih z naslovom Posli s povezani
mi osebami. V istem poglavju je predstavljeno tudi 
lastniπtvo delnic druæbe Ëlanov nadzornega sveta. 
»lani nadzornega sveta druæbo in pristojne institu
cije obveπËajo o vsaki pridobitvi ali odsvojitvi delnic 
druæbe. Krka te informacije javno objavlja. 

»lani nadzornega sveta pri svojem delovanju 
upoπtevajo cilje druæbe in jim podrejajo morebitne 
drugaËne osebne ali posamiËne interese tretjih oseb. 
Vsak Ëlan nadzornega sveta mora nadzorni svet ob
vestiti o svojem morebitnem Ëlanstvu v nadzornih 
svetih drugih druæb. Ravnanje Ëlanov nadzornega 
sveta v primeru nasprotja interesov je opredeljeno 
v dopolnjenem poslovniku nadzornega sveta, ki je 
dostopen na spletnih straneh (http://www.krka.si/
si/finance/druzba/dokumenti/). 

Sestava in delovanje nadzornega sveta ter njegovih 
komisij v letu 2009 sta predstavljena v poroËilu nad
zornega sveta.

Predstavniki kapitala 
 
dr. Gregor GomiπËek, 53 let
predsednik nadzornega sveta

mag. Mateja BoæiË, 43 let 
namestnica predsednika nadzornega sveta

dr. Draπko VeselinoviË, 51 let 
predsednik revizijske komisije nadzornega sveta 

Alojz ZupanËiË, 71 let
predsednik komisije za kadrovska vpraπanja  
nadzornega sveta 

Anton Rous, 70 let

Mojca Osolnik Videmπek, 43 let

Predstavniki zaposlenih 

dr. Mateja VreËer, 43 let

mag. Tomaæ Sever, 42 let

Franc ©aπek, 42 let

Na	15.	redni	skupπËini	
delniËarjev	bo	izvoljen	
nov	nadzorni	svet.
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Uprava druæbe 

Uprava ima naslednje naloge:
• vodi druæbo in sprejema poslovne odloËitve samo

stojno in neposredno,
• sprejema strategijo razvoja druæbe,
• zagotavlja ustrezno ravnanje s tveganji in obvla

dovanje tveganj,
• ravna s skrbnostjo vestnega in poπtenega gospo

darstvenika ter varuje poslovne skrivnosti.

Upravo sestavlja pet Ëlanov: 
• predsednik uprave, 
• trije Ëlani in 
• delavska direktorica. 

Delavska direktorica predstavlja in zastopa intere se 
delavcev v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vpra
πanji in nima pooblastil za zastopanje druæbe.

Mandat Ëlanov uprave traja 6 let z moænostjo ponov
nega imenovanja.

Operativno delovanje uprave in razdelitev nalog 
doloËa Poslovnik o delu uprave. PrevladujoË naËin 
delovanja uprave je usklajevanje mnenj in soglasno 
odloËanje, ne preglasovanje. V skladu s Pravili or
ganiziranosti in s Poslovnikom o delu uprave ima
jo Ëlani uprave tudi operativne naloge na podroËju 
vodenja, kar je razvidno iz njihovih predstavitvenih 
podatkov. Vsak Ëlan uprave je odgovoren za doloËeno 
πtevilo organizacijskih enot, s Ëimer je omogoËeno 
neposredno sodelovanje med upravo in izvrπnimi di
rektorji. 

Kot pomoË upravi pri njenem delu ima druæba na
slednje organe: 
• odbor direktorjev, 
• prodajni odbor, 
• razvojni odbor, 
• odbor za kakovost, 
• odbor za investicije, 
• odbor za kadre, 
• odbor za informacijske tehnologije,  
• odbor za ekonomiko in finance ter 
• odbor za korporativno pojavljanje v javnosti. 

Odbore sestavljajo strokovnjaki za posamezna po
droËja v Krki. Odbori pripravljajo poslovno politiko 
in strateπke usmeritve za posamezna podroËja in 
imajo nekatere pristojnosti za odloËanje o izvajanju 
letnih naËrtov.

PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov uprave 
so doloËena v pogodbah o opravljanju dela, sklenje
nih med nadzornim svetom in posameznim Ëlanom 
uprave. Pravilnik o doloËitvi variabilnega dela plaËe 
uprave sprejme nadzorni svet, ki Ëlanom uprave tudi 
doloËi nagrado. Krka ni uvedla sistema nagrajevanja 
Ëlanov uprave v obliki opcijskih naËrtov, delnic ali 
izvedenih finanËnih inπtrumentov na delnice. Vsa 
plaËila, povraËila ter druge ugodnosti, ki so bila Ëla
nom uprave izplaËana v letu 2009, so predstavljena 
v raËunovodskem poroËilu, v pojasnilih Posli s pove
zanimi osebami.

Z leve proti desni: dr. Aleπ Rotar, Danica Novak Malnar, Joæe ColariË, Zvezdana Bajc in Vinko ZupanËiË.
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V istem poglavju je predstavljeno tudi lastniπtvo del-
nic Ëlanov uprave. »lani uprave in z njimi povezane 
osebe druæbo in pristojne institucije obveπËajo o vsa
ki pridobitvi ali odsvojitvi delnic druæbe ali z njo po
vezane druæbe. Krka te informacije javno objavlja. 

»lan uprave mora morebitno nasprotje interesov 
razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preo
stale Ëlane uprave. »lani uprave niso hkrati Ëlani or
ganov upravljanja in nadzora nepovezanih druæb.

»lani uprave
 
Joæe ColariË, 54 let 
predsednik uprave in generalni direktor
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 
V Krki je zaposlen od leta 1982. Z delom je zaËel v 
FinanËnem sektorju. Leta 1989 je prevzel vodenje 
Sluæbe izvoza v Eksportimport sektorju. Leta 1993 
je bil imenovan za namestnika generalnega direk
torja za podroËje træenja in financ, septembra istega 
leta pa je prevzel πe vodenje Marketing sektorja in 
prodaje. Leta 1997 je bil imenovan za Ëlana uprave. 
Naslednje leto ga je nadzorni svet druæbe imenoval 
za namestnika predsednika uprave, leta 2002 pa ga 
je evidentiral kot bodoËega predsednika uprave in 
mandatarja za pripravo predloga sestave nove upra
ve. Na seji 12. julija 2004 ga je nadzorni svet imeno
val za predsednika uprave in generalnega direktorja. 
Petletni mandat je nastopil 1. januarja 2005. Nadzor
ni svet druæbe ga je na seji 21. januarja 2009 imeno
val tudi za naslednji πestletni mandat, ki se je zaËel 
1. januarja 2010.

Vinko ZupanËiË, 38 let 
Ëlan uprave in direktor podroËja Oskrba z izdelki
Na Fakulteti za farmacijo je diplomiral leta 1996 in 
dobil naziv magister farmacije. Strokovni izpit je 
opravil leta 1998. V Krki se je zaposlil leta 1997. V 
letu 1998 je delal kot tehnolog skladiπËenja in nato 
πe kot samostojni tehnolog skladiπËenja. Leta 2000 
je prevzel delo pomoËnika vodje Sluæbe skladiπË in 
transporta, v letu 2002 pa je postal namestnik vodje 
LogistiËnega centra v Oskrbi z izdelki. Leta 2004 je 

bil imenovan za direktorja Krki
nega predstavniπtva v Bangalore
ju v Indiji. V Slovenijo se je vrnil 
1. julija 2005 in prevzel delo vodje 

LogistiËnega centra v Oskrbi z izdelki. Za namestni
ka direktorja Oskrbe z izdelki je bil imenovan leta 
2008, za direktorja Oskrbe z izdelki pa 1. januarja 
2010. Nadzorni svet druæbe ga je na seji 29. julija 
2009 imenoval za Ëlana uprave za πestletno man
datno obdobje, ki ga je zaËel 1. januarja 2010.

Vinko	ZupanËiË	je	novi	
Ëlan	uprave	od	1.	1.	2010.

Dr. Aleπ Rotar, 50 let
Ëlan uprave in direktor podroËja Razvoj in raziskave
Doktoriral je na Fakulteti za naravoslovje in tehno
logijo v Ljubljani. KonËal je tudi mednarodni πtudij 
MBA na IEDC v centru Brdo. V Krki se je zaposlil 
leta 1984 v Oddelku za stabilnost. Leta 1991 je postal 
vodja Oddelka za farmacevtsko tehnologijo, dve leti 
kasneje je prevzel vodenje Sluæbe za razvoj farma
cevtike v Sektorju za raziskave in razvoj. Leta 1998 
je bil imenovan za namestnika direktorja omenjene
ga sektorja, leta 1999 pa za njegovega direktorja. Za 
Ëlana uprave je bil imenovan leta 2001, drugi man
dat je kot Ëlan uprave nastopil 31. julija 2002 ter bil 
ponovno imenovan za obdobje od 31. julija 2007 do 
31. decembra 2009. Od leta 2002 je direktor Razvoja 
in raziskav. Nadzorni svet druæbe ga je na seji 29. juli
ja 2009 znova imenoval za Ëlana uprave za πestletno 
mandatno obdobje, ki ga je zaËel 1. januarja 2010.

Zvezdana Bajc, 57 let
Ëlanica uprave in direktorica Sektorja za ekonomiko 
in informatiko
Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V 
Krki se je zaposlila leta 1977. Z delom je zaËela v  Eko
nomskem sektorju, leta 1979 pa preπla v Sluæbo za 
investicije. Leta 1986 je prevzela vodenje Sluæbe za 
gospodarsko naËrtovanje. Od leta 1999 je direktorica 
Sektorja za ekonomiko in informatiko. Mandat kot 
Ëlanica uprave je nastopila 1. aprila 2005 in soËasno 
ostala direktorica Sektorja za ekonomiko in infor
matiko. Nadzorni svet druæbe jo je na seji 29. julija 
2009 znova imenoval za Ëlanico uprave za πestletno 
mandatno obdobje, ki ga je zaËela 1. januarja 2010.

Danica Novak Malnar, 53 let
Ëlanica uprave — delavska direktorica in vodja 
Farmacevtske proizvodnje 
Diplomirala je na Fakulteti za naravoslovje in teh
nologijo v Ljubljani. V Krki se je zaposlila leta 1982. 
Leta 1986 je postala vodja Oddelka farmacevtike v 
obratu v Ljutomeru, nato je bila πest let vodja Oddel
ka operativne priprave proizvodnje. Leta 1994 je pre
vzela vodenje Oddelka tehnoloπke priprave proizvo
dnje. Leta 1998 je bila imenovana za Ëlanico uprave 
— delavsko direktorico, ki jo je svet delavcev ponovno 
izvolil in potrdil nadzorni svet, nazadnje v letu 2007, 
tako da je njen zadnji mandat zaËel teËi 1. januarja 
2008. Od leta 1999 vodi farmacevtsko proizvodnjo.
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Skupino Krka sestavljajo obvladujoËa druæba Krka, 
d. d., Novo mesto, odvisna druæba v 
Sloveniji, in odvisne druæbe zunaj Slo
venije. Vse delujoËe odvisne druæbe so 
v 100odstotni lasti druæbe Krka. 

Delovanje druæb poteka v skladu z lokalno zakono
dajo ter z obveznimi pravilniki in navodili za delo
vanje druæb v skupini Krka, ki jih je sprejela uprava 
obvladujoËe druæbe. 

Za vsa podjetja v skupini Krka veljajo praviloma  
enotna pravila upravljanja, organiziranosti in de
lovanja. Krka kot obvladujoËa druæba postavlja 
strateπke usmeritve in operativne cilje vsem pod

Upravljanje v skupini 

Krka	d.	d.,	Novo	mesto	v	
celoti	obvladuje	delovanje	
vseh	odvisnih	druæb.

jetjem v skupini Krka in spremlja uresniËevanje 
naËrtov. Krka prek naËela funkcijskega vodenja, kjer 
poslovna funkcija v obvladujoËi druæbi obvladuje po
slovno funkcijo v odvisni druæbi, na operativni ravni 
zagotavlja uresniËevanje zastavljenih ciljev. 

Da bi bilo upravljanje v vseh podjetjih enotno, je 
uprava obvladujoËe druæbe udeleæena tudi v orga
nih upravljanja in nadzora odvisnih druæb. Uprava 
v vseh odvisnih druæbah nastopa v vlogi skupπËine, 
hkrati so posamezni Ëlani uprave in ostali strokov
njaki udeleæeni v nadzornih organih odvisnih druæb. 
Uprava Krke prav tako imenuje direktorje odvisnih 
druæb.

Notranja revizija svoje poslanstvo v skupini Krka iz
vaja na osnovi srednjeroËnega in letnega programa 
dela ter v skladu s Standardi strokovnega ravnanja 

pri notranjem revidiranju (Standar
di).  V skladu s Standardi je na  vsakih 
pet let potrebna neodvisna zunanja 
presoja skladnosti delovanja notra
njerevizijskih aktivnosti s Standardi. 
Krka je to presojo opravila v letu 2009 
in pridobila pozitivno mnenje.

V skladu z letnim naËrtom dela no
tranje revizije za leto 2009 je bilo 
opravljenih dvanajst rednih notranje

revizijskih pregledov, ki so potekali po metodologiji 
COSO ERM (Committee of Sponsoring Organiza
tions Enterprise Risk Management). NaËrte dela 
in poroËanje o delu notranje revizije sprejemata in 
odobravata uprava in revizijska komisija nadzorne
ga sveta.

Omenjena metodologija je svetovno priznana in je 
podlaga za celovito upravljanje s tveganji. Po njej 
notranji revizorji ugotavljajo doseganje revizijskih 
ciljev po πtirih kategorijah: strategija, delovanje, po
roËanje in skladnost  s predpisi vsakega revizijskega 
podroËja. 

Notranja revizija 

Notranjerevizijski pregledi so bili po navedeni me
todologiji opravljeni na podroËju prodaje, planiranja 
proizvodnje, nabave surovin in materiala za proiz
vodnjo, proizvodnje uËinkovin in informacijske teh
nologije. Opravljene so bile tudi redne notranje revi
zije v treh odvisnih druæbah in πtirih predstavniπtvih 
v tujini.  

Notranji revizorji so za omenjena podroËja revidira
nja dali zagotovila, da je sistem notranjih kontrol za 
doseganje zastavljenih ciljev v revidiranih enotah 
vzpostavljen, deluje in je uËinkovit. Obstajajo pa 
moænosti za njegovo izboljπanje, zato so predlagali 
πtevilna priporoËila, ki so jih kategorizirali po posa
meznih stopnjah tveganj ter redno preverjali njihovo 
uresniËevanje.

Notranji revizorji sodelujejo tudi z zunanjimi revi
zorji, s preizkuπenimi revizorji informacijskih sis
temov in z revizijsko komisijo nadzornega sveta. 
V letu 2009 je bil zaradi sprememb Standardov ob
novljen Pravilnik o delovanju Sluæbe notranje revizi
je v skupini Krka. 

V	letu	2009	smo	uspeπno	
opravili	zunanjo	presojo	
skladnosti	delovanja		
s	Standardi	strokovnega	
ravnanja	pri	notranjem	
revidiranju.

Celovito	upravljanje	
s	tveganji.
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Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih je 
skupina Krka vzpostavila in jih izvaja na vseh rav
neh, da bi obvladovala tveganja, povezana z raËu
novodskim poroËanjem. Namen notranje kontrole 
je zagotoviti uËinkovitost in uspeπnost delovanja, 
zanesljivost raËunovodskega poroËanja in skladnost 
z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notra
njimi predpisi.

Med raËunovodskimi kontrolami so pomembne 
predvsem:
• kontrola pravilnosti raËunovodskih podatkov, ki 

jih zagotavljamo na razliËne naËine (npr. z uskla
jevanjem odprtih postavk s kupci in dobavitelji);

• kontrola popolnosti zajemanja podatkov (npr. 
πtevilËenje dokumentacije, preverjanje zaporedja 
dokumentov);

• kontrola razmejitve odgovornosti in zadolæitev 
(npr. loËeno evidentiranje od plaËevanja);

• kontrola nadziranja in preverjanja dela ter uspo
sabljanja sodelavcev, ki delajo z raËunovodskimi 
podatki.

Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z raËunovodskim
poroËanjem

RaËunovodsko kontroliranje temelji na naËelih re
sniËnosti in delitve odgovornosti, na kontroli izvaja
nja poslov, aæurnosti evidenc, usklajenosti stanja, iz
kazanega v poslovnih knjigah, in dejanskega stanja, 
loËenosti evidence od izvajanja poslov, strokovnosti 
raËunovodij in neodvisnosti. RaËunovodske kontro
le so tesno povezane s kontrolami na podroËju infor
macijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo 
omejitve in nadzor dostopov do omreæja, podatkov in 
aplikacij ter popolnost in toËnost zajemanja in obde
lovanja podatkov. Ustreznost delovanja in vzpostavi
tev potrebnih kontrol v okviru informacijskih siste
mov letno preverjajo pooblaπËeni zunanji izvajalci.

Revizijo raËunovodskih izkazov obvladujoËe druæbe 
in veËine odvisnih druæb izvaja revizijska druæba 
KPMG. Druæba upoπteva priporoËilo Kodeksa upra
vljanja javnih delniπkih druæb o menjavi revizorja 
partnerja na vsakih pet let.

Zunanji revizor v okviru revizije raËunovodskih iz
kazov o svojih ugotovitvah poroËa upravi, nadzorne
mu svetu in revizijski komisiji nadzornega sveta. 

Zunanja revizija 

Posli druæbe Krka z revizijsko druæbo KPMG SLOVE
NIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., in posli druæb 
v skupini s posameznimi revizorskimi druæbami so 
predstavljeni v pojasnilih k raËunovodskim izkazom 
Posli z revizorsko druæbo. 
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Izjava o usklajenosti z doloËbami Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb

Uprava in nadzorni svet Krke, tovarne zdravil, d. d., 
Novo mesto izjavljata, da so v letu 2009 posamezni 
Ëlani uprave in nadzornega sveta kot tudi uprava in 
nadzorni svet kot organa delniπke druæbe spoπtovali 
naËela upravljanja delniπkih druæb in si prizadevali 
za njihovo udejanjanje v druæbi. 

Vsa doloËila Kodeksa upravljanja javnih delniπkih 
druæb, ki je bil v veljavi od 5. 2. 2007 do konca leta 
2009 in je v slovenskem in angleπkem jeziku obja
vljen na spletnem naslovu www.ljse.si, skoraj v celo
ti izpolnjujemo. 

Izjema je toËka 1.2.6 Organizirano zbiranje poobla
stil. Druæba s svojim kar se da transparentnim de
lovanjem in objavljanjem podatkov tako v medijih 
kot na lastnih spletnih straneh ter z izdajo posebne 
πtevilke Ëasopisa Utrip prihodnosti, ki ga pred vsa
ko skupπËino prejmejo mali delniËarji druæbe, spod
buja vse delniËarje k aktivnemu in odgovornemu 
izvrπevanju njihovih pravic. Kljub temu da druæba 
ne organizira zbiranja pooblastil, na ta naËin spod
buja delniËarje, da se osebno udeleæijo skupπËine ali 
da za uresniËevanje svojih upravljavskih pravic na 
skupπËini pooblastijo zaupnike, ki jih izberejo sami.

Joæe ColariË
predsednik uprave

dr. Gregor GomiπËek
predsednik nadzornega sveta

Novo mesto, 15. 4. 2010
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RAZVOJNA
STRATEGIJA

POSLANSTVO
Æiveti zdravo æivljenje.

VIZIJA
Utrjujemo poloæaj enega

vodilnih generiËnih
farmacevtskih podjetij

v svetu.

VREDNOTE
hitrost in fleksibilnost

partnerstvo in zaupanje
kreativnost in uËinkovitost

Razvojna strategija skupine Krka

Strategija razvoja skupine Krka za obdobje od 2010 
do 2014 je bila sprejeta konec leta 2009. Uspeπnost 
izvajanja strategije merimo na treh ravneh: na ravni 
skupine, ravni posameznih skupin izdelkov in ravni 
poslovnih funkcij. Uspeπnost meril na ravni skupine 

obravnava uprava, uspeπnost meril na ravni posa
meznih skupin izdelkov in meril na ravni poslovnih 
funkcij pa pristojni odbori. KljuËno vodilo pri upra
vljanju sistema meril je poveËevanje konkurenËnosti 
celotne skupine in posameznih druæb znotraj nje. 
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• DoseËi najmanj 5odstotno povpreËno letno rast 
prodaje, izraæeno v EUR.

• Ohraniti najmanj 40odstotni deleæ novih izdelkov 
v skupni prodaji.

• PoveËati stroπkovno uËinkovitost izdelkov.
• Krepiti konkurenËno prednost nabora izdelkov ob 

ohranjanju Ëim veËjega deleæa vertikalno integri

KljuËni strateπki cilji do leta 2014

ranih izdelkov ter izbrane izdelke kot prva gene
riËna zdravila lansirati na izbranih kljuËnih trgih.

• Izboljπati stroπkovno uËinkovitost uporabe sred
stev.

• Izboljπati inovativnost.
• Ohraniti samostojnost.

• Prednostno se usmeriti na evropske trge in na trge 
Srednje Azije.

• Krepiti farmacevtskokemijsko dejavnost. 
• Razvijati generiËna zdravila in registracijsko do

kumentacijo pripraviti pred potekom patenta ori
ginalnega zdravila.

• Krepiti konkurenËnost na zahodnoevropskih trgih 
z ustanavljanjem lastnih druæb za træenje.

• Krepiti strokovno in stroπkovno sinergijo v okvi
ru skupine Krka in kar najbolj izkoristiti konku
renËne prednosti poslovnih okolij, v katerih delu
jejo Krkine druæbe v tujini.

KljuËne strateπke usmeritve do leta 2014

• Prestrukturirati nabavni trg in dosegati stalno 
zniæevanje nabavnih cen.

• Krepiti internacionalizacijo vseh poslovnih funk
cij.

• Zmanjπati vpliv finanËnih tveganj in gospodarskih 
nevarnosti na poslovanje skupine Krka.

• Slediti politiki zmernega poveËevanja dividend.
• Ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstve

no odgovornost do okolja, v katerem poslujemo.
• Delovati na osnovah naËel poslovne odliËnosti.

• Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma do segla 
vrednost 1.008 milijonov EUR oziroma 6odstotno 
rast.

• NajveËja prodajna regija bo Srednja Evropa, kjer 
naËrtujemo tudi najveËjo rast prodaje. Ruska fede
racija bo ostala najpomembnejπi posamiËen trg.

• Deleæ prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvi
doma veË kot 89odstoten.

• Zdravila na recept z veË kot 83odstotnim deleæem 
v prodaji in s priËakovano 6odstotno rastjo proda
je ostajajo najpomembnejπa skupina izdelkov.

Cilji poslovanja skupine Krka v letu 2010

• NaËrtovan je Ëisti dobiËek v viπini 159 milijonov 
EUR.

• Konec leta bo imela skupina Krka predvidoma 
8430 zaposlenih, od tega 46 % v tujini.

• Naloæbe v naËrtovani vrednosti 176 milijonov EUR 
bodo namenjene predvsem poveËanju in moderni
zaciji proizvodnih in razvojnoraziskovalnih zmo
gljivosti ter infrastrukture.
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PriËakovano makroekonomsko okolje v letu 2010

Makroekonomski podatki kaæejo, da je veËina dræav 
v letu 2009 zabeleæila gospodarsko okrevanje, zato v 
letu 2010  priËakujemo krepitev gospodarske aktiv
nosti. V nadaljevanju opisujemo makroekonomska 

priËakovanja za Krkine pomembnejπe trge. Menimo, 
da bodo predvidene gospodarske razmere ugodno 
vplivale na prodajo skupine Krka. 

PriËakovane makroekonomske razmere v letu 2010

dræava

Napoved rasti trga 
zdravil (v %)

Napoved vrednosti trga 
zdravil

Devizni teËaj
(valuta/EUR)

Slovenija 4 560	milijonov	EUR evroobmoËje

Hrvaπka −3 670−680	milijonov	EUR 7,40

Ruska federacija 5−8	 9.500	milijonov	EUR 42,90

Poljska 10 5.100	milijonov	EUR 3,90

Zahodna Evropa 2 160.000	milijonov	EUR* evroobmoËje

Romunija 5 1.850	milijonov	EUR 4,25

Ukrajina 0 1.400−1.500	milijonov	EUR 12

»eπka republika −5 1.900	milijonov	EUR 26

Madæarska 6,5 2.100	milijonov	EUR 270

Viri za napovedi trga zdravil: IMS, MORION, Cegedim, World Generic Market Report, Farmexpert.
Viri za napovedi deviznih teËajev: poroËila bank. 
* Napoved vrednosti celotnega farmacevtskega trga v letu 2009 za 11 dræav zahodne Evrope (Avstrija, Belgija, Francija, NemËija, Irska, 

Italija, Nizozemska, Portugalska, ©panija, ©vica in Velika Britanija) ob upoπtevanju predvidene rasti.

Slovenija 

Slovenija je v letu 2009 zabeleæila eno veËjih gospo
darskih upoËasnitev v evroobmoËju. Zaradi poveËa
nega izvoza se je gospodarstvo v drugi polovici leta 
zaËelo blago krepiti, kar se bo nadaljevalo tudi v letu 
2010, moËnejπi gospodarski preboj pa se napoveduje 
za leto 2011. Zaradi izvozne usmerjenosti Slovenije 
bo kljuËna predvsem gospodarska krepitev v dru
gih dræavah Evropske unije, kjer se v prihodnjem 
letu priËakuje nizka enomestna gospodarska rast. 
Makroekonomski izzivi v letu 2010 bodo predvsem 
viπina javnega dolga in proraËunskega primanjklja
ja ter izvedba reform (pokojninske in zdravstvene 
ter reforme na trgu dela). 

Po priËakovanjih bo slovenski trg 
zdravil ob 4odstotni rasti v letu 
2010 dosegel vrednost okrog 560 
milijonov EUR.

Hrvaπka 

V letu 2009 je Hrvaπka zaradi padca domaËega 
povpraπevanja ter bistveno zmanjπanega priliva tu
jih finanËnih virov zabeleæila precejπnjo upoËasni
tev gospodarske rasti, saj se je BDP zmanjπal za 6 %. 
UpoËasnili so se tudi zunanjetrgovinski tokovi. Gle

de na pozitivne znake na koncu leta 2009 priËakuje
mo v letu 2010 poveËanje domaËega povpraπevanja, 
poveËanje kreditne aktivnosti bank ter boljπo do
stopnost tujih in domaËih finanËnih virov. Zaradi 
razmeroma vztrajne in visoke brezposelnosti, ki se 
bo predvidoma nadaljevala tudi v letu 2010, priËaku
jemo, da bo gospodarska rast realno blizu pozitivne 
niËle. Izziv ostaja tudi velika zadolæenost dræave, s 
Ëimer se trenutno sreËuje veËina dræav po svetu. Pri 
teËaju kune ne priËakujemo veËjih sprememb.

V letu 2010 priËakujemo nadaljnje krËenje vrednosti 
hrvaπkega trga zdravil, in sicer za 3 %. Po ocenah bo 
njegova vrednost med 670 in 680 milijoni EUR. 

Romunija 

Hitra gospodarska rast je v letih pred krizo povzroËi
la nastanek nekaterih makroekonomskih neravno
vesij, zaradi katerih je bilo romunsko gospodarstvo 
v letu 2009 bolj prizadeto kot gospodarstva ostalih 
dræav Evropske unije. Visok je bil zlasti deleæ tujih 
posojil, ki so predstavljala polovico vseh finanËnih vi
rov v zasebnem sektorju, pa tudi trgovinski primanj
kljaj in javna poraba. Kriza je povzroËila zmanjπanje 
teh neravnovesij, kar bo na gospodarstvo dolgoroËno 
ugodno vplivalo, Ëetudi je kratkoroËno neugodno 
vplivalo na domaËo porabo in investicije. V letu 2010 

Gospodarske	razmere	
v	letu	2010	bodo	ugodno	
vplivale	na	prodajo		
skupine	Krka.
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Najhitrejπi	gospodarski	
odboj	priËakujemo	na	
Poljskem,	v	Ruski	federa
ciji	in	v	zahodnoevropskih	
dræavah.

se priËakuje blaga gospodarska rast, moËnejπa rast 
pa je napovedana v letu 2011. Eden od izzivov osta
jajo strukturni ukrepi za dvig produktivnosti go
spodarstva ter vzporedno zniæevanje proraËunske 
porabe. V letu 2010 se napoveduje zmerna krepitev 
vrednosti romunskega leja. 

Romunski trg zdravil bo v letu 2010 po priËakovanjih 
zrasel za 5 %, njegova vrednost pa bo znaπala okrog 
1,85 milijarde EUR.

Ruska federacija 

V letu 2009 je Ruska federacija gospodarsko gle
dano zabeleæila najslabπe leto od krize leta 1998, 
z veliko slabitvijo rublja in soËasnim velikim odli
vom tujega kapitala. Zaradi odloËnih protikriznih 
ukrepov dræave in centralne banke se je stanje v 
drugi polovici leta, zlasti v zadnjem Ëetrtletju, hitro 
izboljπevalo. To se je pokazalo tako v dvigu makro
ekonomskih kazalcev kot tudi moËni krepitvi rus

kih finanËnih trgov ter stabilizaciji 
teËaja rublja. MoËna industrija, visok 
trgovinski preseæek ter visoke cene 
nafte so dobra osnova za gospodarsko 
krepitev v letu 2010. Ruska vlada na
poveduje v letu 2010 do 6odstotno go

spodarsko rast. Napovedi ostalih inπtitucij so sicer 
slabπe, a kljub temu bo Ruska federacija predvidoma 
zabeleæila eno najmoËnejπih krepitev gospodarske 
aktivnosti v regiji. 

TeËaj rublja se bo po priËakovanjih okrepil, in si
cer predvsem na raËun trgovinskega preseæka, za
kljuËka cikla zniæevanja obrestnih mer ter priliva 
tujega kapitala. 

Po priËakovanjih bo ruski trg zdravil v letu 2010 ob 
5 do 8odstotni rasti dosegel vrednost 9,5 milijarde 
EUR.

Ukrajina 

Po dvomestnem padcu BDPja v letu 2009 se priËa
kuje, da se je ukrajinsko gospodarstvo dotaknilo 
dna in da se bo v letu 2010 zaËelo vnoviË krepiti. Æe 
v letu 2009 je zaËela rasti jeklarska industrija, ki je 
najpomembnejπa izvozna panoga Ukrajine, prav tako 
tudi ostale industrijske veje. Sploπna gospodarska 
situacija bo v letu 2010 kljub vsemu negotova. Tuji in 
domaËi finanËni viri so πe vedno teæko dostopni, ve
lik izziv ostajajo rastoËa proraËunska neravnoteæja, 

ki pa jih Ukrajina odpravlja v sodelovanju z Medna
rodnim denarnim skladom. TeËaj ukrajinske grivne 
bi lahko v letu 2010 izgubil πe dodatnih 5 %. 

PriËakujemo, da bo ukrajinski trg zdravil v letu 2010 
obdræal vrednost iz leta 2009, in sicer med 1,4 in 
1,5 milijarde EUR.

Poljska 

Poljska je bila v letu 2009 edina dræava Evropske 
unije, ki ni zabeleæila negativne gospodarske rasti. 
Zaradi zelo dobrih gospodarskih temeljev, velikosti 
trga in srednjeroËnega vstopa v evroobmoËje ostaja 
ena najprivlaËnejπih dræav v regiji za tuje investicije. 
Izvoz, ki predstavlja pribliæno 40 % BDPja, se bo v 
letu 2010 najverjetneje odloËneje poveËal, tudi zara
di πe vedno πibkega zlota. Eden od izzivov ostajajo 
reforme na trgu dela, ki po oceni 
Evropske komisije predstavljajo 
enega kljuËnih dejavnikov za do
seganje dolgoroËne gospodarske 
rasti. Ukrepi naj bi poveËali stopnjo delovne aktivno
sti, zlasti med mlajπim in starejπim prebivalstvom. 
V letu 2010 se priËakuje zmerna krepitev zlota, in si
cer zaradi gospodarske krepitve ter konËevanja eks
panzivne denarne politike.

Po priËakovanjih bo poljski trg zdravil v letu 2010 
dosegel visoko, 10odstotno rast in vrednost okrog 
5,1 milijarde EUR.

Madæarska 

Zniæevanje davkov na dohodek, zmerna inflacija 
in nizka rast plaË bodo znatno prispevali h konku
renËnosti Madæarske ter poveËali pritok tujih inve
sticij, ki so se v krizi upoËasnile. V letu 2010 se priËa
kuje pribliæno niËelna gospodarska rast, moËnejπa 
krepitev gospodarske aktivnosti pa se napoveduje v 
letu 2011. Eden od srednjeroËnih izzivov je visok jav
ni dolg. Po napovedih Evropske komisije bi razmer
je med javnim dolgom in BDPjem utegnilo doseËi 
eno od najviπjih vrednosti med dræavami srednje in 
vzhodne Evrope. Zaradi tega je Madæarska ob spre
membah pokojninskega sistema in pravic iz naslova 
socialne varnosti sprejela æe veË varËevalnih ukre
pov v javnem sektorju. 
 
Po priËakovanjih bo madæarski trg zdravil v letu 
2010 zrasel za okrog 6,5 % ter dosegel vrednost 
2,1 milijarde EUR.

NajveËjo	rast	trga	zdravil	
priËakujemo	na	Poljskem	
in	v	Ruski	federaciji.
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»eπka republika 

»eπka republika je v letu 2009 zabeleæila najostrejπo 
recesijo v svoji zgodovini, v letu 2010 pa se zaradi 
okrevanja Ëeπkih izvoznih trgov priËakuje pozitivna 
stopnja gospodarske rasti. V plaËilni bilanci lahko 
æe sedaj zabeleæimo izboljπanje zunanjetrgovinske 
situacije, ki bo pozitivno vplivala tako na gospodar
sko rast kot na teËaj krone. Da bi zmanjπala javno
finanËni primanjkljaj, bo vlada v letu 2010 sprejela 
ukrepe za poveËanje javnofinanËnih prihodkov. Po
veËal se bo davek na dodano vrednost, troπarine in 
davek na nepremiËnine, doloËene kategorije social
nih prejemkov pa se bodo zmanjπale. Pri teËaju kro
ne ne priËakujemo veËjih sprememb.
Ocenjena vrednost Ëeπkega trga zdravil v letu 2010 je 
1,9 milijarde EUR oziroma 5 % manj kot v letu 2009.

Zahodna Evropa 

Gospodarski obeti za leto 2010 so ugodni, Ëeprav se 
za evroobmoËje ne napoveduje tako hitre krepitve 
kot za trge srednje in vzhodne Evrope. V primerjavi z 
ZDA se v evroobmoËju priËakuje hitrejπe okrevanje, 
predvsem zaradi manjπega javnega dolga ter manjπe 
zadolæenosti podjetij in prebivalstva. Gospodarsko 
okrevanje bo hitro v velikih evropskih izvoznicah. 

Na zahodnoevropskih trgih priËakujemo v letu 2010 
zmerno, 2odstotno rast trga zdravil ter njegovo 
vred nost okrog 160 milijard EUR celotnega farma
cevtskega trga.
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Upravljanje s tveganji

UËinkovito obvladovanje tveganj in hitro odzivanje 
na træne razmere postajata konku
renËni prednosti na globalnih trgih. 
Tudi kadar tveganj ni moæno povsem 
odpraviti, lahko z uËinkovitim obvla

dovanjem zmanjπamo njihove posledice na spreje
mljivo raven. 

S finanËnimi tveganji upravlja obvladujoËa druæba 
centralizirano na ravni skupine Krka, medtem ko po

slovna tveganja obvladujejo odvisne 
druæbe samostojno po smernicah ma
tiËne druæbe. Za obvladovanje tveganj 
skrbijo vnaprej doloËene  organiza

cijske enote, katerih redne dejavnosti so vsebinsko 
najbolj povezane z doloËeno vrsto tveganja. 

Krkina uprava doloËa smernice za obvladovanje tve
ganj za vsa podjetja v skupini Krka in spremlja re
zultate sprejetih ukrepov. V odvisnih druæbah spre
mljajo obvladovanje tveganj tudi interni nadzorni in 
upravni odbori. 

V skupini Krka redno spremljamo izpostavljenost 
razliËnim vrstam tveganja ter sprejemamo ukrepe 
za njihovo obvladovanje. Z uËinkovitim odzivanjem 
smo tudi v letu 2009 uspeπno upravljali s poslovnimi 
in finanËnimi tveganji ter jih v veliki meri zmanjπali, 
Ëe jih æe nismo mogli odpraviti. 

Poslovna tveganja

PodroËje tveganja Opis tveganja NaËin obvladovanja Izpostavljenost*

intelektualna lastnina tveganje krπitve pravic iz naslova 
intelektualne lastnine drugih subjektov 
ali neupraviËenega izkoriπËanja Krkine 
intelektualne lastnine

spremljanje patentne situacije, dosledno 
upoπtevanje intelektualne lastnine drugih 
subjektov ter oblikovanje rezervacij za 
morebitne toæbe

zmerna

regulatorni postopki tveganje spremembe zakonodaje ali 
njenega tolmaËenja

spremljanje zakonodaje in posvetovanje 
z regulatornimi organi v procesu 
razvoja izdelka

zmerna

razvojni proces tveganje, da razviti izdelek ne bo imel 
ustreznih lastnosti 

vertikalno integriran model poslovanja zmerna

zanesljivost 
dobaviteljev in 
pogodbenih partnerjev

moænost motenih (nerednih, neustreznih) 
dobav ali nekonkurenËnih cen 

analiziranje tveganja posamiËnih 
dobaviteljev in sprejem ustreznih ukrepov 
v primeru neustreznega poslovnega 
sodelovanja z dobaviteljem

zmerna

razpoloæljivost 
proizvodnih 
zmogljivosti

nenaËrtovane zaustavitve, motnje ali 
napake v proizvodnji

zavarovanje za primer obratovalnega 
zastoja, redno preventivno vzdræevanje in 
meritve

majhna

varovanje okolja nevarnost izrednih dogodkov s πkodnim 
vplivom na okolje

preventivne vaje in interni postopki, 
predpisani za primere izrednih dogodkov

majhna

informacijski viri tveganje motenj v poslovnih procesih zaradi 
motenj na podroËju informacijskih virov 

neodvisni varnostni pregledi in predvideni 
ukrepi za odpravo motenj

zmerna

zaposleni tveganje izgube kljuËnih kadrov, 
pomanjkanja strokovno usposobljenih 
kadrov, socialnega dialoga z zaposlenimi

sistematiËno delo s kljuËnimi kadri, 
sistem nagrajevanja, razvoj kadrov, 
stalno izobraæevanje, merjenje 
organizacijske kulture in klime

zmerna

varnost in zdravje pri 
delu

nevarnost nastanka nezgod ali poπkodb  
na delovnem mestu

preverjanje tehnoloπkih postopkov, 
raËunalniπko podprt sistem ocenjevanja 
tveganosti

zmerna

varovanje premoæenja nevarnost odtujitve in uniËenja premoæenja izdelane ocene ogroæenosti in naËrt 
varovanja

zmerna

* Izpostavljenost odraæa moænost uresniËitve tveganja in velikost morebitne πkode oziroma izgube. 

FinanËna	tveganja	obvla
dujemo	centralizirano,	po
slovna	pa	decentralizirano.		

Smernice	za	obvladova	nje	
tveganj	na	ravni	skupine	
doloËa	Krkina	uprava.		
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PodroËje tveganja Opis tveganja NaËin obvladovanja Izpostavljenost*

tveganje sprememb 
deviznih teËajev

moænost izgube zaradi neugodnega gibanja 
deviznih teËajev

obvladovanje odprte pozicije, 
spremljanje finanËnih trgov, varovanje 
z uporabo ustreznih finanËnih inπtrumentov

zmerna

tveganje sprememb 
obrestnih mer

moænost izgube zaradi neugodnega gibanja 
obrestnih mer 

spremljanje gibanja obrestnih mer, 
pogajanja s kreditnimi institucijami, 
varovanje z uporabo ustreznih finanËnih 
inπtrumentov

majhna

kreditno tveganje tveganje neplaËila s strani kupcev omejevanje maksimalne izpostavljenosti do 
posamiËnih kupcev, aktivno upravljanje 
s terjatvami, izraËunavanje bonitetnih ocen

zmerna

likvidnostno tveganje moænost pomanjkanja likvidnih sredstev 
za servisiranje poslovnih in finanËnih 
obveznosti

vnaprej dogovorjene kreditne linije in 
naËrtovanje potreb po likvidnih sredstvih 

majhna

nevarnost πkode 
na premoæenju

nevarnost πkode na premoæenju zaradi 
ruπilnega delovanja naravnih sil in drugih 
nezgodnih primerov 

sistematiËne ocene ogroæenosti objektov, 
ukrepi v skladu s πtudijami varstva pred 
poæarom ter sklepanje ustreznih zavarovanj

zmerna

nevarnost 
odπkodninskih 
zahtevkov in 
civilnih toæb

nevarnost odπkodninskih zahtevkov tretjih 
oseb zaradi πkodnih dogodkov, ki jih 
druæba povzroËi nehote in nakljuËno s svojo 
dejavnostjo, posestjo stvari in dajanjem 
izdelkov na trg

zavarovanje civilne, delodajalËeve in 
ekoloπke odgovornosti, zavarovanje 
produktne odgovornosti ter odgovornosti za 
kliniËna testiranja 

zmerna

nevarnost finanËne 
izgube zaradi 
obratovalnega zastoja

nastanek finanËne πkode zaradi prekinitve 
proizvodnje zaradi πkode na premoæenju

zavarovanje stroπkov dela, amortizacije, 
ostalih poslovnih stroπkov in dobiËka iz 
poslovanja ter organizacijskotehniËni 
ukrepi za zmanjπanje posledic obratoval
nega zastoja

majhna

FinanËna tveganja

* Izpostavljenost odraæa moænost uresniËitve tveganja in velikost morebitne πkode oziroma izgube. 

Poslovna tveganja

Med poslovna tveganja vkljuËujemo tveganja s po
droËij intelektualne lastnine, regulatornih postop
kov, razvojnega procesa, obvladovanja zanesljivo
sti dobaviteljev vhodnih materialov in pogodbenih 
partnerjev, obvladovanja proizvodnega procesa in 
proizvodnih zmogljivosti, ravnanja z okoljem, infor
macijskih virov in raËunalniπko vodenih procesov, 
zaposlenih, varnosti in zdravja pri delu in varovanja 
premoæenja.

Tveganja s podroËja intelektualne lastnine
 
Na zaËetku razvoja novega izdelka kot skrben go
spodarstvenik analiziramo obseg lastninskih pra
vic za novi izdelek in ugotovimo, katere reπitve so 
zaπËitene s patenti tretjih in katere reπitve so proste 
— niso predmet patentov ali drugih lastninskih prav
ic tretjih. Glede na ugotovitve doloËimo in usmer
jamo razvojno delo. Stanje in morebitne spremembe 

na podroËju patentne zaπËite spremljamo ves Ëas 
razvoja izdelka, vse do lansiranja. Eno od temeljnih 
naËel poslovanja druæbe je spoπtovanje veljavnih 
lastninskih pravic tretjih. 

Kadar ocenimo, da so patenti podeljeni neupraviËe
no, kar pomeni, da predmet patenta sploh ni izum 
(da reπitev ni nova in inventivna), uporabimo pravna 
sredstva, ki so doloËena z zakonodajo, da doseæemo 
razveljavitev takih patentov. Tako prepreËimo, da bi 
imetnik takih patentov uveljavljal krπitve nasproti 
nam, oziroma prepreËimo, da bi tretji postali last
niki znanja, ki je sicer v javni domeni in dostopno 
vsakomur.

»e imetnik patenta kljub zgoraj navedenim ukrepom 
meni, da Krka krπi njegove pravice, in zoper Krko 
sproæi pravna sredstva, oblikujemo ustrezne rezer
vacije. 
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»e ocenimo, da so rezultati razvojnega dela novi in 
inventivni, take reπitve zaπËitimo s patenti.

IdentiËen naËin obvladovanja tveganj velja tudi 
za znake razlikovanja in modele (imena in oblike 
izdelkov) in za morebitne druge pravice (avtorske 
pravice). Da bi lahko ustrezno obvladovali tveganja 
s podroËja pravic intelektualne lastnine, ima Krka 
zaposlene strokovnjake za podroËje intelektualne 
lastnine.

Regulatorna tveganja 

Obvladovanje regulatornih tveganj, ki so povezana 
s spremembo zakonodaje in z njenim tolmaËenjem, 
se zaËne v zgodnjih fazah razvoja novega izdelka in 
traja ves njegov æivljenjski cikel. Z regulatornimi 
oblastmi v okviru uradnih posvetovalnih mehaniz
mov preverjamo svoje razvojne reπitve za po samezen 
izdelek in naËrtovano vsebino registracijske doku
mentacije. S tem zmanjπujemo tveganje, da bi pri 
registracijah izdelkov in njihovem podaljπevanju 
priπlo do morebitnih teæav in neuspehov. Hkrati v 
okviru delovnih skupin industrijskih zdruæenj ak
tivno sodelujemo pri pripravah sprememb zakono
daje s tega podroËja. 

Tveganja razvojnega procesa 

Gre za tveganja tehnoloπkotehniËne narave, saj se 
lahko zgodi, da izdelek nima kakπne kljuËne last
nosti, ki bi jo moral imeti. Ta tveganja zmanjπujemo 
z uvajanjem novih razvojnih procesov in metod ter 
z lastnim in pridobljenim znanjem in izkuπnjami 
na raziskovalnorazvojnem podroËju. Procesi, ki jih 
uvajamo, æe v zgodnjih fazah razvoja zmanjπujejo 
tveganja, da bi izdelek lahko imel negativne last
nosti. KonËni izdelek mora biti kakovosten, varen in 
uËinkovit. Pomemben dejavnik, ki omogoËa boljπe 
obvladovanje teh tveganj, je vertikalno integriran 
model razvoja in proizvodnje, s katerim nadzoru
jemo celoten proces proizvodnje od surovine do 
konË nega izdelka. 

Zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih partnerjev

KljuËne vhodne surovine dobavlja omejeno πtevilo 
dobaviteljev, kar zagotavlja varno, kakovostno in 
cenovno konkurenËno dobavo. Æe leta 2005 smo za
Ëeli analizirati tveganja za pogodbene proizvajalce, 
dobavitelje in proizvajalce uËinkovin. Na podlagi 
rezultatov posamezne analize doloËimo prednostne 
presoje, ki jih Sektor za upravljanje kakovosti nato 

izvede pri partnerjih. Na osnovi ugotovitev teh pre
soj se skupaj s partnerji dogovorimo za morebitno 
ukrepanje, v skrajnem primeru pa se odloËimo tudi 
za zamenjavo partnerja. 

Razpoloæljivost proizvodnih zmogljivosti 

Zanesljivo in kakovostno delovanje proizvodnih 
zmogljivosti zagotavljamo z vzdræevanjem kljuËne 
strojne opreme in energetske infrastrukture. NaËrto
vanje, izvajanje in nadzor preventivnega vzdræevan
ja je z uporabo informacijskega sistema SAP PM pos
talo enostavnejπe in preglednejπe. S tem sistemom 
vzdræujemo obseæno in aæurno podatkovno bazo 
za ugotavljanje morebitnih kritiËnih mest v proiz
vodnji, omogoËa pa nam uËinkovito in pravoËasno 
odloËanje in ukrepanje ter obvladovanje s tem pove
zanih stroπkov. Rezultate meritev uËinkovitosti in 
izkoriπËenost kljuËne strojne opreme redno analizi
ramo in iπËemo dolgoroËne naËine izboljπevanja. 
K zmanjπevanju tveganja bistveno pripomore tudi 
vpeljani sistem kontinuiranega usposabljanja in iz
popolnjevanja znanja tehniËnega osebja in proizvod
nih operaterjev, ki z novim znanjem o nastavitvah 
linij pri menjavi izdelkov pomembno prispevajo k 
veËji uËinkovitosti in izkoriπËenosti strojev. 

Tveganje za izpad energetskih virov zmanjπujemo s 
stalnim posodabljanjem energetskih oskrbovalnih 
sistemov in nameπËanjem zanesljivih naprav z zmo
gljivostmi, ki jih je moæno prilagajati πirjenju pro
izvodnih zmogljivosti. 

VeË lahko preberete v poglavju Oskrba z izdelki.

Varovanje okolja 

Nekateri izredni dogodki lahko negativno vplivajo 
na okolje, zato je pomembno zmanjπevati tveganja za 
njihov nastanek, ob morebitnem nastanku pa ustre
zno ukrepati. V Krki izvajamo interni postopek pre
poznavanja izrednih dogodkov. Prepoznani in ovred
noteni so vsi moæni izredni dogodki ter doloËene 
aktivnosti in ukrepi, Ëe do takih dogodkov pride. Ver
jetnost nastanka izrednih dogodkov zmanjπujemo s 
preventivnimi ukrepi. Z izobraæevanjem in vajami za 
pravilno ukrepanje pa zagotavljamo minimalne vpli
ve na okolje, ko do izrednih dogodkov pride. V letu 
2009 nismo zabeleæili nobenega izrednega dogodka, 
ki bi πkodljivo vplival na okolje.

VeË lahko preberete v poglavju Varovanje okolja.
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Informacijski viri
 
KritiËnost informacijskih virov je doloËena v skladu 
z izdelano metodologijo, ki izhaja iz ocene kritiËno
sti procesov in stopnje kritiËnosti informacijskega 
vira za sam proces. Glavni informacijski viri so posa
mezne informacijske storitve in aplikacije. Stopnjo 
njihove kritiËnosti povzemajo vsi infrastrukturni 
elementi, od katerih je informacijska storitev ali 
aplikacija odvisna. Kot eno od metod prepoznavanja 
nevarnosti uporabljamo tudi neodvisne varnostne 
preglede informacijske infrastrukture. Za vse kri
tiËne informacijske vire imamo prepoznane groænje 
in tveganja, uprava druæbe pa je potrdila sprejemlji
va tveganja in potrebne ukrepe za odpravo nespreje
mljivih tveganj.

Zaposleni 

Na trgu dela opaæamo pomanjkanje ustrezne delov
ne sile, zato sistematiËno naËrtujemo izobraæevanje 
in usposabljanje sodelavcev za pridobitev certifi
kata nacionalne poklicne kvalifikacije. Posebno 
pozornost namenjamo kljuËnim kadrom, ki so cilj
na skupina tudi za konkurenËna podjetja. Njihovo 
izobraæevanje in razvoj naËrtujemo in spremljamo, 
hkrati pa poveËujemo njihovo odgovornost na de
lovnih mestih ter spodbujamo prevzemanje novih 
zadolæitev in razporejanje na nova delovna mesta. 
Skupaj z drugimi motivacijskimi ukrepi zagota
vljamo njihovo veËjo pripadnost druæbi in s tem 
zmanjπujemo moænost njihovega odhoda. Tveganje 
v zvezi s pomanjkanjem strokovnih kadrov, ki se po
javlja zaradi generacijsko pogojenega manjπega vpi

sa na fakultete, obvladujemo s poveËevanjem obsega 
πtipendiranja. Na ta naËin zagotavljamo kadrovske 
pogoje za uresniËevanje naËrtovanih strateπkih, raz
vojnih in prodajnih ciljev. 

VeË lahko preberete v poglavju Zaposleni.

Varnost in zdravje pri delu 

Verjetnost za nastanek doloËenega nezgodnega do
godka in posledic takega dogodka ter verjetnost za 
nastanek zdravstvenih okvar na posameznem delov
nem mestu ocenjujemo po lastni metodologiji in v 
skladu z Izjavo o varnosti. Tveganja ocenjujemo peri
odiËno in jih s primernimi varstvenimi ukrepi ohra
njamo na sprejemljivi ravni. Poleg ocenjevanja tve
ganja na delovnih mestih ocenjujemo tudi tveganja, 
ki izhajajo iz posameznih tehnoloπkih postopkov. 

VeË lahko preberete v poglavju Varnost in zdravje pri 
delu.

Varovanje premoæenja 

Prvo sistematiËno oceno ogroæenosti posameznih 
objektov smo izvedli leta 2004, naslednjo pa po do
polnjeni metodologiji leta 2006. V letu 2008 smo na
redili revizijo ocen. V oceni upoπtevamo verjetnost 
nastanka doloËenega dogodka (uniËenja ali odtujit
ve) in verjetnost njegovega pravoËasnega odkritja 
ter moænosti za odpravo posledic. Za obvladovanje 
varnosti premoæenja na sprejemljivi ravni je bil izde
lan naËrt varovanja.

FinanËna tveganja

Tveganje sprememb deviznih teËajev
 
Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je 
skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb de
viznih teËajev ruskega rublja, hrvaπke kune, romun
skega leja, poljskega zlota, Ëeπke krone, madæarskega 
forinta, ukrajinske grivne in srbskega dinarja.

Odprto devizno pozicijo predstavlja bruto izpo
stavljenost izkaza finanËnega 
poloæaja skupine Krka v posame
zni tuji valuti. V vseh navedenih 
valutah izkazuje skupina Krka 
v izkazu finanËnega poloæaja 

preseæek sredstev nad obveznostmi. VeË informa
cij o izpostavljenosti tveganju sprememb deviznih 
teËajev je v raËunovodskih pojasnilih v poglavju Fi
nanËni inπtrumenti.

Devizna pozicija v ameriπkih dolarjih se je zara
di prehoda fakturiranja prodaje na romunskem 
trgu v romunski lej v letu 2009 glede na leto 2008 
zniæala do te ravni, ko sprememba teËaja nima veË 
pomembnejπega neposrednega vpliva na finanËni 
rezultat skupine.

Za varovanje tveganja spremembe deviznih teËajev 
v letu 2009 nismo uporabljali izvedenih finanËnih 

Sprememba	teËaja	ame
riπkega	dolarja	v	letu	
2009	ni	pomembneje	
vplivala	na	naπe	rezultate.
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teËaj za 1 EUR 
31. 12. 2008 31. 12. 2009 Najniæja 

vrednost
Najviπja 
vrednost

PovpreËna 
vrednost

Standardni 
odklon

Koeficient 
variabilnosti 

RUB 41,28 43,15 38,89 46,71 44,11 1,14 3	%

HRK 7,36 7,30 7,22 7,51 7,34 0,07 1	%

RON 4,02 4,24 4,02 4,35 4,24 0,05 1	%

PLN 4,15 4,10 3,97 4,88 4,32 0,20 5	%

CZK 26,88 26,47 25,09 29,49 26,43 0,89 3	%

HUF 266,70 270,42 264,59 316,50 280,15 12,43 4	%

UAH 11,15 12,02 10,13 12,49 11,20 0,70 6	%

RSD 87,47 95,02 87,47 96,00 93,61 1,17 1	%

USD 1,39 1,44 1,26 1,51 1,40 0,07 5	%

Vrednosti in variabilnost kljuËnih deviznih teËajev

Tveganje sprememb obrestnih mer
 
Skupina Krka je imela konec leta 2009 najetih sedem 

dolgoroËnih posojil, ki so vezana na 
referenËno obrestno mero 6meseËni 
EURIBOR. Od navedenih dolgoroËnih 
posojil smo v letu 2009 najeli dve, s 
katerima smo refinancirali obstoje
Ëe kratkoroËne kredite. Izpostavlje
nost tveganju spremembe vrednosti 

referenËne obrestne mere se je s tem v absolutnem 

znesku glede na leto 2008 poveËala. VeË informacij o 
izpostavljenosti tveganju sprememb obrestnih mer 
je v raËunovodskih pojasnilih v poglavju FinanËni 
inπtrumenti.

V letu 2009 smo bili priËa izredno nizkim referenËnim 
obrestnim meram. Zaradi zaostrenih finanËnih raz
mer ni bilo nevarnosti, da bi se referenËna obrestna 
mera poveËala, zato tveganja spremembe obrestne 
mere v letu 2009 nismo zavarovali.

V	letu	2009	nismo	sklepa
li	obrestnih	zavarovanj.	

Nevarnost	poveËanja	
obrestne	mere	je	bila	
majhna.	

Vrednosti in variabilnost 6-meseËnega euriborja

31. 12. 2008 31. 12. 2009 Najniæja 
vrednost

Najviπja 
vrednost

PovpreËna 
vrednost

Standardni 
odklon

Koeficient 
variabilnosti 

6meseËni EURIBOR 2,97	% 0,99	% 0,99	% 3,04	% 1,45	% 0 34	%

Kreditno tveganje
 
Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenje
vanje tistih kupcev, ki jim obvladujoËa druæba in 
odvisne druæbe na leto prodajo izdelke v vrednosti 
100.000 EUR in veË, ter redno dinamiËno spre

mljanje plaËilne discipline kupcev. 
V sistem kreditne kontrole je skupaj 
vkljuËenih veË kot 400 kupcev skupi
ne Krka. 

UËinki kreditne kontrole so pozi
tivni. Z rednim spremljanjem od
prtih in zapadlih terjatev do kup
cev, starostne strukture terjatev 
ter gibanja povpreËnih plaËilnih 
rokov kreditno izpostavljenost skupine Krka ohra
njamo v sprejemljivih okvirih. 

Na	posameznih	trgih	smo	
podaljπevali	plaËilne	roke.	

Odpisi	terjatev	so	bili	
majhni,	popravek	vredno
sti	je	bil	zaradi	zaostrenih	
trænih	razmer	veËji.

inπtrumentov. Zaradi velikih obrestnih diferencialov 
med obrestnimi merami navedenih valut in evra na 
finanËnih trgih ni bilo na voljo ustreznih izvedenih 
finanËnih inπtrumentov, s katerimi bi lahko uËinko
vito odpravili tveganje spremembe deviznih teËajev. 
Devizne pozicije so bile zato v letu 2009 nezavaro
vane. 

V letu 2009 smo ustvarili neto negativne teËajne 
razlike. Te so bile posledica padcev deviznih teËajev 
na naπih kljuËnih prodajnih trgih v prvem Ëetrtletju. 
V nadaljevanju leta smo zaradi apreciacije posame
znih valut ustvarjali pozitivne teËajne razlike, s ka
terimi smo deloma nevtralizirali negativne teËajne 
razlike iz prvega Ëetrtletja.
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Financiranje	skupine	Krka	
ostaja	konzervativno.

Podaljπanje plaËilnih rokov na posameznih pro
dajnih trgih se je odrazilo v postopni rasti skupnih 
terjatev do kupcev. VeË informacij o izpostavljenosti 
kreditnemu tveganju je v raËunovodskih pojasnilih 
v poglavju FinanËni inπtrumenti.

V letu 2009 nismo zabeleæili vrednostno pomemb
nejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kupcev. Za
radi poveËanega skupnega obsega terjatev in hkrati 
zaradi sploπnega zniæanja bonitetnih ocen kupcev 
smo v letu 2009 oblikovali dodatni popravek vredno
sti terjatev do kupcev. Kreditno kontrolo za skupino 
Krka centralizirano izvaja Sluæba za upravljanje s 
tveganji in poteka za kupce odvisnih druæb in obvla
dujoËe druæbe po enotnih postopkih in pravilih.

Likvidnostno tveganje 

Krka obvladuje likvidnostno tveganje centralizira
no. Cilj je zagotavljati ustrezno likvidnost obvladu
joËe in odvisnih druæb ter omogoËiti vsem podjetjem 
v skupini Krka financiranje pod najbolj ugodnimi 
pogoji. Kljub ostrejπim razmeram na denarnih trgih 

je bilo likvidnostno tveganje skupine Krka v letu 
2009 majhno.

Likvidnostno tveganje obvladujemo 
z razliËnimi mehanizmi tako na rav
ni obvladujoËe druæbe kot odvisnih 
podjetij. S podporo centralnega po
slovnoinformacijskega sistema te
densko ugotavljamo prihodnje potrebe po denarnih 
sredstvih. Pokritje morebitnih likvidnostnih pri
manjkljajev zagotavljamo z vnaprej dogovorjenimi 
kreditnimi linijami pri bankah, medtem ko obËasne 
preseæke denarnih sredstev vlagamo v kratkoroËne 
depozite pri bankah. V letu 2009 je bil dostop do krat
koroËnih banËnih posojil za Krko nespremenjen.

V nadaljevanju prikazujemo kljuËne kazalnike te
koËe likvidnosti in indikatorje, ki prikazujejo upra
vljanje z obratnim kapitalom. Koeficienti likvidnosti 
so se med letom okrepili, zlasti zaradi dviga kratko
roËnih sredstev ter oblikovanja likvidnostih rezerv. 
Deleæ obratnega kapitala v prodaji se je zaradi rasti 
terjatev poveËal. 

Likvidnostno	tveganje	
smo	v	krizi	uËinkovito	
obvladovali.

Likvidnostni kazalniki za skupino Krka ter primerjava z izbranimi povpreËji

likvidnostni kazalniki
2009 2008 2007 2006 2005 5-letno Krkino

povpreËje

kratkoroËni koeficient  2,92 2,01 2,00 2,15 1,85 2,18

pospeπeni koeficient 1,92 1,09 1,09 1,35 1,08 1,30

hitri koeficient 0,08 0,04 0,10 0,23 0,17 0,12

obraËanje terjatev 2,85 3,94 4,25 4,17 3,90 3,82

deleæ obratnega kapitala v prihodkih od prodaje (v %) 40,70 34,13 30,00 30,60 28,55 32,80

kratkoroËni koeficient = kratkoroËna sredstva/kratkoroËne obveznosti
pospeπeni koeficient = (kratkoroËna sredstva —  zaloge)/kratkoroËne obveznosti
hitri koeficient = (finanËne naloæbe + denar in denarni ustrezniki)/kratkoroËne obveznosti
obraËanje terjatev = Ëisti prihodki od prodaje/terjatve do kupcev in druge terjatve
obratni kapital = (kratkoroËna sredstva — denar in denarni ustrezniki) — (kratkoroËne obveznosti — kratkoroËna posojila)

Zaradi tradicionalno majhne zadolæenosti in viso
ke bonitete skupine Krka so obveznosti iz naslova 
servisiranja dolgov tudi v letu 2009 predstavljale 
majhno likvidnostno obremenitev. V raËunovodskih 
pojasnilih v poglavju FinanËni inπtrumenti (Likvid
nostno tveganje) prikazujemo vrednosti pogodbenih 
denarnih tokov iz finanËnih obveznosti glede na rok 
zapadlosti.

Razmerji neto dolg/EBITDA ter EBIT/finanËni od
hodki za obresti, ki ju prikazujemo v poglavju Ana
liza uspeπnosti poslovanja, ostajata konservativni 
in kaæeta, da lahko skupina Krka ves 
neto dolg odplaËa v manj kot pol leta, 
medtem ko je dobiËek iz poslovanja 
46krat veËji od odhodkov za obresti. 
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Zavarovanje premoæenja, obratovalnega zastoja 
in odgovornosti
 
Skupina Krka s premoæenjskimi zavarovanji zagota
vlja finanËno nadomestilo za:
• πkode na premoæenju, ki so posledica neæelenega 

delovanja naravnih sil, tehniËnih lastnosti pro
izvodnje in Ëloveπkega dejavnika, ter

• povraËilo stalnih stroπkov proizvodnje izdelkov 
iz lastnih uËinkovin in dobiËka skupine za pri
mer daljπe prekinitve proizvodnje ter oblikuje 
program zavarovanj, ki skupino varujejo pred 
odπkodninskimi zahtevki.

Mednarodna zavarovanja 

V letu 2009 je Krka v mednarodni zavarovalni pro
gram dodatno vkljuËila nova podjetja v tujini: Krko 
Pharma GmbH, Wien, Krko Magyaroszág, Krko Far
ma, d. o. o., Beograd, Krko Romania, Krko Slovensko, 

Krko »R in Krko Lietuva. S tem 
je bilo izvajanje zavarovalnih po
stopkov preneseno na obvladujoËo 
druæbo. Zavarovanje je centralizi
rano, druæbe pa so pridobile poe
notene in interno standardizirane postopke za skle
panje zavarovanj in uveljavljanje zavarovalnin.

Na podlagi analize avtomobilskih zavarovanj Krki
nih vozil v tujini je bil sprejet sklep o enotni odbitni 
franπizi pri kasko zavarovanju. ObvladujoËa druæba 
je z navodili uredila enoten naËin sklepanja zavaro
vanja vozil in doloËila obvezen obseg ter viπino zava
rovalnega kritja.

Zunanje presoje 

Industrijski kompleks v LoËni v Novem mestu sta 
obiskali zavarovalniπki inπpekciji pozavarovalnic 
skupaj s predstavniki naπe zavarovalnice in sloven
ske pozavarovalnice. Namen obiska je bil pregledati 
izpostavljenost premoæenja zavarovanim nevarno
stim in izpostavljenost obratovalnemu zastoju, ki na
stane kot posledica premoæenjske 
πkode, doloËiti najveËjo verjetno 
πkodo ter pregledati realizacijo 
priporoËil z zadnjega obiska. Tre
nutno je na lokaciji LoËna deset 
poæarnoeksplozijskih kompleksov, za katere se 
ugotavlja najveËja verjetna πkoda. NajveËja verjet
na πkoda je seπtevek vrednosti objektov, opreme, 
investicij v teku in zalog posameznega kompleksa, 
stroπkov, ki nastanejo zaradi prekinitve proizvodnje,  
in izgubljenega dobiËka.

Inπpekciji sta ugotovili precejπen napredek pri pre
ventivnih in organizacijskotehniËnih ukrepih za 
zmanjπanje tveganja in posledic morebitne uresniËe
ne nevarnosti. Zadovoljni sta bili tudi z izvajanjem 
priporoËil s prejπnjih obiskov, ki so bila veËinoma 
realizirana, in z vkljuËevanjem funkcije upravljanja 
s tveganji v fazo naËrtovanja projektov. Posebno opa
zen napredek je bilo zaznati pri izvajanju priporoËil 
s prejπnjih inπpekcij. 

Funkcija	upravljanja	s	
tveganji	se	vkljuËi	æe	v	fazo	
naËrtovanja	projektov.

Protipoæarni	in	proti
eksplozijski	ukrepi	
zmanj	πu	jejo	tveganje	in	
zavarovalno	premijo.

VeËji denarni prilivi iz poslovanja v zadnjih treh me
secih leta 2009 so minimalizirali potrebe po kratko
roËnih virih financiranja, kar je omogoËalo dodatno 
likvidnostno rezervo v obliki neizkoriπËenih kratko
roËnih banËnih posojil.

Gibanje kazalnikov likvidnosti 
za skupino Krka
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DelniËarji in trgovanje z delnico

Donosnost naloæb v delnice 

TeËaj Krkine delnice

v EUR 2009 2008 2007 2006 2005

najviπji v letu 76,17 123,47 126,58 79,14 44,87

najniæji v letu 47,78 46,02 79,23 42,74 31,69

31. december 64,04 48,27 124,29 78,48 42,72

letna rast (v %) 33 − 61 58 84 21

Za vsa prikazana obdobja je upoπtevano πtevilo delnic po izvrπeni 
cepitvi v razmerju 1 : 10. Pri preraËunu teËajev v EUR so v letih 
2005 in 2006 uporabljeni devizni teËaji na dan 31. decembra 
posameznega leta.

Zaradi stabilnega poslovanja in odboja na finanËnih 
trgih se je teËaj delnice v letu 2009 
zviπal za 33 %, Slovenski borzni 
indeks (SBI 20) pa v istem obdobju 
za 10 %.

V	letu	2009	je	Krkina	
del	nica	pridobila	33	%	
vred	nosti.	

Gibanje teËaja Krkine delnice v primerjavi
z izbranimi delniπkimi indeksi 
(zaËetek leta 2005 = 100)
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Rast teËaja Krkine delnice je v zadnjih petih letih bi
stveno presegla rast Slovenskega borznega indeksa 
(SBI 20) in globalnega panoænega indeksa S&P Glo
bal Healthcare. 

Politika dividend 

Krka sledi politiki stabilne rasti dividend, ki se iz
plaËujejo enkrat na leto. O predlogu za viπino divi
dend odloËi redna skupπËina delniËarjev, dividen
de pa se zaËnejo izplaËevati 60 dni po zasedanju 
skupπËine. 

Dividende

 2009 2008 2007 2006 2005

Ëisti dobiËek na 
delnico1 v EUR

5,14 4,61 3,92 3,30 2,88

bruto dividenda 
na delnico2 v EUR

1,05 0,91 0,80 0,69 0,58

stopnja izplaËila 
dividend3 (v %)

23 23 24 24 30

dividendna 
donosnost4 (v %)

1,6 1,9 0,6 0,9 1,4

1 Ëisti dobiËek veËinskih lastnikov skupine Krka/povpreËno 
πtevilo izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic

2 izplaËilo dividend za predhodno obdobje/povpreËno πtevilo 
izdanih delnic v obdobju

3 bruto dividenda na delnico/Ëisti dobiËek na delnico 
predhodnega obdobja

4 bruto dividenda na delnico/teËaj delnice 31. decembra 
posameznega leta

Za vsa prikazana obdobja je upoπtevano πtevilo delnic po izvrπeni 
cepitvi v razmerju 1 : 10. Pri preraËunu teËajev v EUR so v letih 
2005 in 2006 uporabljeni devizni teËaji na dan 31. decembra 
posameznega leta.
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Krkina delnica kotira v prvi kotaciji Ljubljanske 
borze z oznako KRKG. Prva kotacija je namenjena 

podjetjem, ki pozitivno izstopajo s 
svojo likvidnostjo, velikostjo in tran
sparentnostjo. Vse Krkine delnice so 
istega razreda — navadne in prosto 

prenosljive. Vsaka delnica, razen lastnih, prinaπa 
en glas pri glasovanju na skupπËini delniËarjev, kjer 
ima pravico do glasovanja in udeleæbe vsak imetnik 
ne glede na πtevilo delnic. S Krkino delnico se lahko 
prosto trguje prek borznoposredniπkih hiπ in bank, 
ki so Ëlanice Ljubljanske borze. 

Trgovanje z delnicami in lastniπtvo 

Sledimo	politiki	stabilnega	
poveËevanja	dividend.

Trgovanje s Krkino delnico
v preteklih 5 letih
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V letu 2009 je povpreËni dnevni promet s Krkino del
nico na Ljubljanski borzi znaπal 0,8 milijona EUR. 
V primerjavi z letom 2008 je padel skoraj za polovi
co. PovpreËni dnevni promet, izraæen v lotih, pa je 
padel manj, in sicer za tretjino. Krkina delnica osta
ja najprometnejπi vrednostni papir na Ljubljanski 
borzi, vendar je likvidnost trgovanja z njo majhna, 
kar je izziv, s katerim se sooËamo. Ljubljanska borza 

NajveËjih deset delniËarjev 31. decembra 2009

 DelniËar ©tevilo delnic Deleæ v % 
1 SLOVENSKA OD©KODNINSKA DRUÆBA, D. D. 5.312.070 14,99

2 KAPITALSKA DRUÆBA, D. D. 3.493.030 9,86

3 NEW WORLD FUND INC. 835.400 2,36

4 NFD 1 DELNI©KI INVESTICIJSKI SKLAD, D. D. 479.930 1,35

5 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 453.929 1,28

6 LUKA KOPER, D. D. 434.470 1,23

7 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D. 388.300 1,10

8 DELNI©KI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I 384.187 1,08

9 MARIFARM, D. O. O. 225.000 0,64

10 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 209.640 0,59

Skupaj 12.215.956 34,48

se je vkljuËila v Skupino Dunajske borze, zato priËa
kujemo, da se bo na mednarodnih finanËnih trgih 
izboljπala prepoznavnost izdajateljev, uvrπËenih na 
Ljubljansko borzo, in da bodo mednarodnim vlagate
ljem ponujeni celotna infrastruktura in zmogljivosti 
Skupine Dunajske borze, kar jim bo omogoËilo laæje 
trgovanje na Ljubljanski borzi.

Konec leta 2009 je imela Krka 82.606 delniËarjev, 
kar je 6,9 % veË kot konec leta 2008. Svoj lastniπki 
deleæ so najbolj poveËali mednarodni vlagatelji, 
in sicer s 7,9 na 9,7 %. Med delniËarji se je najbolj 
poveËalo πtevilo fiziËnih oseb, in sicer s 75.646 
na 80.916. Lastniπki deleæ slovenskih dræavnih fi
nanËnih druæb, Slovenske odπkodninske druæbe ter 
Kapitalske druæbe in PPS, je ostal nespremenjen.

Sestava delniËarjev (deleæi v %)

31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2009
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Analiza uspeπnosti poslovanja 

Analiza uspeπnosti poslovanja vsebuje vrednostne podatke za skupino in druæbo Krka, komentar pa je v glav
nem vezan na poslovanje skupine Krka. 

Prodaja

Prodaja in stopnje rasti prodaje skupine in 
druæbe Krka 
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Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram v svetu 
je Krka v letu 2009 zabeleæila manjπo rast prodaje. 
Skupina Krka je v letu 2009 prodala 
za 953,0 milijonov EUR izdelkov in 
storitev in v primerjavi z letom 2008 
prodajo poveËala za 3,1 milijona EUR 
oziroma za 0,3 %.  

V zadnjih petih letih je zaznati stalno rast prodaje, 
ki je bila v povpreËju 14,5odstotna na leto.

Podrobnejπi pregled prodajnih rezultatov po posa
meznih trgih in skupinah izdelkov navajamo v po
glavju Træenje in prodaja.

PovpreËna	letna	rast	
prodaje	skupine	v	zadnjih	
petih	letih	je	znaπala	
14,5	%.	

Prodaja na zaposlenega za skupino Krka 
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prodaja skupine na zaposlenega

Ker je marketinπkoprodajna mreæa organizirana v 
predstavniπtvih in druæbah v tujini, je prikazana le 
prodaja na zaposlenega za skupino.

PovpreËna stopnja rasti prodaje na zaposlenega je v 
zadnjih petih letih znaπala 3,8 %. Absolutna vrednost 
prodaje na zaposlenega je vsa leta naraπËala, v letu 
2009 pa je bila prviË niæja kot leto prej. V letu 2009 
se je πtevilo zaposlenih v skupini poveËalo za 5 %, po
veËanje pa je bilo enakomerno tako v Sloveniji kot v 
tujini (veË v poglavju Zaposleni). Zaradi pritiska na 
zniæevanje cen kot tudi zaradi neugodnega gibanja 
nekaterih lokalnih valut pa se je prodaja, izraæena v 
evrih, poveËala le za 0,3 %. FiziËni obseg prodaje je 
dosegel viπjo stopnjo rasti kot πtevilo zaposlenih.
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Poslovni odhodki

Poslovni odhodki skupine Krka, ki so 
znaπali 820,8 milijona EUR, so bili za 
14 % veËji kot leto prej. 

Med poslovnimi odhodki skupine 
Krka so proizvajalni stroπki proda

nih proizvodov znaπali 370,2 milijona EUR, stroπki 
prodajanja 289,2 milijona EUR (od tega 47,5 milijo

Deleæ	poslovnih	odhodkov	
v	prodaji	v	letu	2009	je	
znaπal	86	%,	brez	upo	
πtevanja	rezervacij	pa	
81	%.

Deleæi stroπkov po funkcijah v prodaji 
skupine Krka
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na EUR novo oblikovanih rezervacij za morebitne 
obvez nosti v povezavi s postopkom, ki ga vodi Evrop
ska komisija v zvezi z domnevno krπitvijo pravil kon
kurenËnega prava pri prodaji zdravila perindopril na 
trgih Evropske unije), stroπki razvijanja 88,3 milijo
na EUR, stroπki sploπnih dejavnosti pa 73,1 milijona 
EUR. Deleæ poslovnih odhodkov v prodaji se je v letih 
2005—2009 gibal med 76 % in 87 %.

NajveËji, 45odstotni deleæ v poslovnih odhodkih 
imajo proizvajalni stroπki prodanih proizvodov, ki 
so se glede na leto 2008 poveËali 
za 14 %. Njihov deleæ v prodaji je 
znaπal 39 %. Proizvajalni stroπki 
prodanih proizvodov poleg tekoËe 
nastalih stroπkov proizvajanja 
vsebujejo tudi proizvodne stroπke izdelkov, ki so bili 
prodani iz zalog.

Stroπki prodajanja, ki vkljuËujejo tudi v letu 2009 
oblikovane rezervacije v viπini 47,5 milijona EUR, 
so se poveËali za 19 %. Brez upoπtevanja rezervacij 
so stroπki prodajanja v letu 2009 predstavljali 25 % 
prodaje in so bili glede na leto 2008 veËji za 2 %. 
Vzrok rasti stroπkov prodaje je predvsem v stalni 
πiritvi marketinπkoprodajne mreæe v tujini. Stroπki 
razvijanja so predstavljali 9 %, stroπki sploπnih de
javnosti pa 8 % vrednosti prodaje. Stroπki razvijanja 
so bili glede na leto prej veËji za 4 %, stroπki sploπnih 
dejavnosti pa za 5 %.

NajveËji	deleæ	v	strukturi	
poslovnih	odhodkov,	45	%,	
imajo	proizvajalni	stroπki	
prodanih	proizvodov.

Prihodki in odhodki financiranja

Neto finanËni izid skupine v letu 2009 
se je glede na leto prej izboljπal. Med 
finanËnimi odhodki predstavljajo 3,6 
milijona EUR negativne neto teËajne 
razlike, ki so bile posledica padcev de
viznih teËajev na kljuËnih prodajnih 

v tisoËih EUR

Skupina Krka Druæba Krka

2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

FinanËni prihodki 1.070 3.029 7.635 8.924 10.605 12.160 4.856 11.791 10.518 8.987

FinanËni odhodki −11.740 −34.177 −16.343 −11.247 −7.596 −10.139 −22.780 −16.265 −10.836 −12.033

Neto finanËni izid −10.670 −31.148 −8.708 −2.323 3.009 2.021 −17.924 −4.474 −318 −3.046

Neto	finanËni	izid	skupine	
v	letu	2009	je	bil	sicer	ne
gativen,	vendar	precej	bolj	
ugoden	kot	leta	2008.

trgih v prvem Ëetrtletju. Odhodki za obresti za na
jeta dolgoroËna in kratkoroËna posojila znaπajo 5,1 
milijona EUR, popravki vrednosti in odpisi terjatev 
1,5 milijona EUR in odhodki iz izvedenih finanËnih 
inπtrumentov 1,2 milijona EUR.
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Poslovni izidi

DobiËek iz poslovanja in Ëisti dobiËek 
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DobiËek iz poslovanja skupine v 
viπini 235,0 milijonov EUR je za 1,8 
milijona EUR oziroma 1 % manjπi kot 
v letu 2008, dobiËek iz poslovanja, 
poveËan za amortizacijo, pa se je poveËal za odsto
tek. DobiËek pred davkom se je ob ugodnejπem neto 
finanËnem izidu poveËal za 18,7 milijona EUR oziro
ma za 9 % in je znaπal 224,3 milijona EUR. Efektivna 
davËna stopnja skupine je znaπala 22,6 % in je bila v 
primerjavi z letom prej niæja za 1,6 odstotne toËke.

»isti dobiËek skupine Krka je znaπal 173,7 milijona 
EUR in se je glede na leto 2008 poveËal za 17,8 mili
jona EUR oziroma za 11 %.

»isti	dobiËek	skupine	je	
bil	za	11	%	veËji	kot	v	letu	
2008.

Sredstva

v tisoËih EUR

Skupina Krka Druæba Krka

2009
Deleæ 

v % 2008
Deleæ 

v %
Indeks
 09/08 2009

Deleæ 
v % 2008

Deleæ 
v %

Indeks  
09/08

DolgoroËna sredstva 808.022 60,2 809.074 63,6 100 784.594 59,8 765.873 62,6 102

NepremiËnine, naprave in 
oprema

649.146 48,4 635.250 50,0 102 485.653 37,0 472.875 38,6 103

Neopredmetena sredstva 126.581 9,4 128.980 10,1 98 29.683 2,3 28.137 2,3 105

FinanËne naloæbe in dana 
posojila

9.722 0,7 10.235 0,8 95 250.114 19,0 235.821 19,3 106

Ostalo 22.573 1,7 34.609 2,7 65 19.144 1,5 29.040 2,4 66

KratkoroËna sredstva 533.010 39,8 461.962 36,4 115 528.345 40,2 458.519 37,4 115

Zaloge 181.646 13,6 211.347 16,6 86 138.612 10,5 169.939 13,8 82

Terjatve do kupcev in ostale 
terjatve

334.906 25,0 240.875 19,0 139 346.881 26,4 255.711 20,9 136

Ostalo 16.458 1,2 9.740 0,8 169 42.852 3,3 32.869 2,7 130

Skupaj sredstva 1.341.032 100,0 1.271.036 100,0 106 1.312.939 100,0 1.224.392 100,0 107

Sredstva skupine Krka so na dan 31. 12. 2009 znaπala 
1.341,0 milijonov EUR in so se glede na konec leta 
2008 poveËala za 70,0 milijonov EUR. K rasti sred
stev je med dolgoroËnimi sredstvi prispevalo poveËa

nje vrednosti nepremiËnin, naprav 
in opreme, katerih vrednost je zra
sla za 13,9 milijona EUR, med krat
koroËnimi sredstvi pa so se najbolj 
poveËale terjatve, medtem ko so se 
zaloge zmanjπale. Razmerje med 

dolgoroËnimi in kratkoroËnimi sredstvi v strukturi 
sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2008 neko
liko spremenilo, saj se je deleæ dolgoroËnih sredstev 
zmanjπal za 3 odstotne toËke in je znaπal 60 %. 

DolgoroËna sredstva v skupni vrednosti 808,0 mi
lijonov EUR so ostala na ravni preteklega leta. Med 
njimi predstavljajo najpomembnejπo postavko z 
vred nostjo 649,1 milijona EUR nepremiËnine, na
prave in oprema, ki predstavljajo 48 % vseh sredstev 
skupine. Kljub neugodnim gospodarskim razmeram 
za nova vlaganja se je njihova vrednost poveËala za 
2 %. Neopredmetena sredstva imajo nekaj manj kot 
10odstotni deleæ v celotnih sredstvih.  

KratkoroËna sredstva, ki so znaπala 533,0 milijonov 
EUR, so se poveËala za 15 %, njihov deleæ v struktu
ri sredstev pa je bil 40odstoten. K rasti so najveË 
prispevale terjatve, ki so se poveËale za 39 % in so 

V	strukturi	sredstev	
predstavljajo	dolgoroËna	
sredstva	60	%,	kratkoroË
na	pa	40	%.
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znaπale 334,9 milijona EUR. K njihovemu poveËanju 
sta najbolj prispevala podaljπanje plaËilnih rokov na 
posameznih prodajnih trgih, kot posledica slabπe 
plaËilne sposobnosti kupcev zaradi teæjih pogojev 
poslovanja, in velika prodaja konec leta. Zaloge so 
se zmanjπale za 14 % in so konec leta 2009 znaπale 

181,6 milijona EUR. Skupna vrednost zalog in terja
tev se je glede na leto 2008 poveËala za 14 %. Med 
ostalimi kratkoroËnimi sredstvi so se denar in de
narni ustrezniki poveËali za 5,8 milijona EUR, dana 
kratkoroËna posojila pa za 0,9 milijona EUR.

Kapital in obveznosti

v tisoËih EUR

Skupina Krka Druæba Krka

2009
Deleæ 

v % 2008
Deleæ 

v %
Indeks
 09/08 2009

Deleæ 
v % 2008

Deleæ 
v %

Indeks  
09/08

Kapital 920.369 68,6 783.296 61,6 117 932.010 71,0 797.203 65,1 117

DolgoroËne obveznosti 237.834 17,8 257.526 20,3 92 205.785 15,7 222.067 18,1 93

KratkoroËne obveznosti 182.829 13,6 230.214 18,1 79 175.144 13,3 205.122 16,8 85

Skupaj kapital in obveznosti 1.341.032 100,0 1.271.036 100,0 106 1.312.939 100,0 1.224.392 100,0 107

Kapital skupine je bil glede na leto 2008 veËji za 
137,1 milijona EUR. Na njegovo poveËanje sta vpliva

la dobiËek skupine v viπini 173,7 mi
lijona EUR in vpliv odloæenih davkov 
zaradi spremembe poπtene vrednosti 
finanËnih sredstev, razpoloæljivih za 

prodajo, v viπini 0,2 milijona EUR. Zmanjπan pa je 
bil za izplaËilo dividend v viπini 35,5 milijona EUR, 
za spremembo poπtene vrednosti finanËnih naloæb, 
razpoloæljivih za prodajo, v viπini 0,7 milijona EUR, 
in za prevedbene rezerve v viπini 0,4 milijona EUR. 

DolgoroËne obveznosti so se zmanjπale predvsem za
radi zmanjπanja vrednosti dolgoroËnih rezervacij za  
42,1 milijona EUR oziroma 28 %. V letu 2009 je sku
pina odpravila rezervacije v povezavi s toæbami na 
podroËju intelektualne lastnine v skupnem znesku 
91,7 milijona EUR. Hkrati je ob odpravi rezervacij 
oblikovala nove rezervacije v viπini 47,5 milijona 
EUR za morebitne obveznosti v povezavi s postop

kom, ki ga vodi Evropska komisija v zvezi z domnev
no krπitvijo pravil konkurenËnega prava pri prodaji 
zdravila perindopril na trgih Evropske unije.

Vrednost prejetih dolgoroËnih posojil se je poveËala 
za 21,4 milijona EUR oziroma za 26 %, saj je obvladu
joËa druæba v letu 2009 pri domaËih bankah najela 
dve novi dolgoroËni posojili. Hkrati pa se je skoraj 
za polovico zmanjπalo stanje kratkoroËnih posojil.  
Skupno stanje dolgoroËnih in kratkoroËnih posojil 
se je zmanjπalo za 15 %.

V primerjavi z zaËetkom leta so se med kratkoroËni
mi obveznostmi skupine poveËale poslovne obvezno
sti — za 2,5 milijona EUR oziroma za 4 % in ostale 
kratkoroËne obveznosti — za 8,0 milijonov EUR ozi
roma za 16 %. Za 49,0 milijonov EUR oziroma 49 % 
so se zmanjπala kratkoroËna posojila, saj je skupina 
refinancirala kratkoroËna posojila z novo najetima 
dolgoroËnima posojiloma.

Kapital	skupine	se	je	
poveËal	za	17	%.
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Kazalniki poslovanja

Kazalniki dobiËkonosnosti
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Kazalniki poslovanja, ki so bili doseæeni v letu 2009, 
so bili v skladu s strateπkimi usmeritvami in naËr
tovanimi vrednostmi. V primerjavi z letom 2008 je 
bil pri druæbi boljπi kazalnik deleæa Ëistega dobiËka 
v prodaji, pri skupini pa poleg istega kazalnika 
πe deleæ EBITDA v prodaji in donosnost sredstev 
(ROA).

Kazalniki kreditne sposobnosti
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obrestno pokritje (EBIT/finanËni odhodki za obresti)
neto dolg/EBITDA

Obrestno pokritje je bilo v letu 2009 veËje kot v letu 
2008 zaradi manjπega odhodka za obresti. DobiËek 
iz poslovanja v letu 2009 je obveznosti za obresti 
pokril za skoraj 46 let. Vrednost kazalnika okoli 13 
je bila za manjπa, tvegana podjetja v ZDA dovolj za 
prvovrstni rating (AAA), za veËja in stabilna podjetja 
pa je ta meja pri vrednosti okoli 9. 

Kazalnik neto dolg/EBITDA je znaπal 0,46 in se je 
zaradi zmanjπanja najetih posojil glede na leto 2008 
izboljπal. Kazalnik kaæe, da skupina lahko ves neto 
dolg odplaËa v manj kot pol leta.

Podatki o poslovanju v zadnjih petih letih

v tisoËih EUR

Skupina Krka Druæba Krka

2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

Prodaja 953.038 949.920 780.918 667.955 554.137 850.119 826.160 686.729 586.102 486.570

EBIT 234.992 236.781 183.642 151.079 120.250 211.635 223.642 168.672 147.568 121.378

— deleæ v prodaji 24,7 % 24,9 % 23,5 % 22,6 % 21,7 % 24,9 % 27,1 % 24,6 % 25,2 % 24,9 %

EBITDA 311.667 308.390 240.856 198.783 166.042 270.430 275.371 213.055 183.761 156.352

— deleæ v prodaji 32,7 % 32,5 % 30,8 % 29,8 % 30,0 % 31,8 % 33,3 % 31,0 % 31,4 % 32,1 %

»isti dobiËek 173.685 155.891 132.853 112.086 97.335 170.812 161.130 126.521 113.027 93.746

— deleæ v prodaji 18,2 % 16,4 % 17,0 % 16,8 % 17,6 % 20,1 % 19,5 % 18,4 % 19,3 % 19,3 %

Sredstva 1.341.032 1.271.036 1.121.418 879.127 788.265 1.312.939 1.224.392 1.057.258 854.286 760.723

ROA 13,3 % 13,0 % 13,3 % 13,4 % 13,5 % 13,5 % 14,1 % 13,2 % 14,0 % 13,5 %

Kapital 920.369 783.296 680.913 570.905 479.585 932.010 797.203 672.010 569.918 477.726

ROE 20,4 % 21,3 % 21,2 % 21,3 % 22,0 % 19,8 % 21,9 % 20,4 % 21,6 % 21,2 %
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 Træenje in prodaja

V letu 2009 je skupina Krka dosegla najviπjo prodajno rast v regijah Srednja Evropa in Slovenija. 

Deleæi posameznih regij v prodaji skupine 
Krka v letu 2009 
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Prodaja skupine Krka in druæbe Krka po regijah 

 v tisoËih EUR

Skupina Krka Druæba Krka

2009 2008
Indeks 

2009/2008 2009 2008
Indeks 

2009/2008

Slovenija 105.994 104.426 102 73.847 71.793 103

Jugovzhodna Evropa 128.466 135.388 95 122.481 120.559 102

Vzhodna Evropa 225.744 232.163 97 198.378 225.289 88

Srednja Evropa 267.688 253.631 106 261.243 231.470 113

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa 225.146 224.312 100 194.170 177.049 110

Skupaj 953.038 949.920 100 850.119 826.160 103

Prodaja skupine Krka po regijah 
(v milijonih EUR) 

Slovenija

V Regiji Slovenija smo v letu 2009 prodali za 106 
milijonov EUR izdelkov in storitev, kar je za 1,5 % 
veË kot leto prej. Prodaja izdelkov je dosegla 71,5 
milijona EUR. NajveË, 58 %, so k doseæeni skupni 
prodaji prispevala zdravila na recept, 9 % pa izdelki 
za samozdravljenje in kozmetiËni izdelki. Prodajni 
deleæ veterinarskih izdelkov je bil 2odstoten. Kljub 
nadaljnjemu zniæevanju cen zdravil se je njihova 
prodajna vrednost v primerjavi z letom 2008 poveËa
la za 0,7 %. Terme Krka so ustvarile za 33,2 milijona 
EUR prodaje, kar je za 2,1 % veË kot v letu 2008.

Krka	ohranja	vodilni	polo
æaj	na	domaËem	trgu.

Krka s 13odstotnim trænim dele
æem ohranja vodilni poloæaj na 
slovenskem trgu zdravil na recept. 
Vodilna zdravila so Prenessa (pe
rindopril), Atoris (atorvastatin), Ultop (omeprazol) 
in Lorista (losartan).

Ponudbo izdelkov na trgu vseskozi poveËujemo v 
skladu s politiko uvajanja novih zdravil in se pri
lagajamo zaostrenim konkurenËnim razmeram.  V 
letu 2009 je zlasti pospeπeno rasla prodaja zdravil 
za bolezni osrednjega æivËevja in za bolezni seËil.
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Jugovzhodna Evropa

Na trgih jugovzhodne Evrope smo prodali za 128,5 
milijona EUR izdelkov, kar je za 6,9 milijona EUR 
manj kot v letu 2008. Niæjo prodajo smo zabeleæili v 
Bolgariji, »rni gori, na Hrvaπkem in v Srbiji. Hrvaπka 
ostaja najveËji trg v regiji.

Hrvaπka, ki spada med Krkine kljuËne trge, je k pro
daji v regiji prispevala 41,1 milijona EUR ali skoraj 
tretjino, kar je za 14 % manj kot v letu 2008. Manjπa 

prodaja je bila predvsem posledi
ca znatnega zniæanja cen zdravil 
na listi zdravil, veljavni od marca. 
Krka je tudi v letu 2009 ohranila 
tretje mesto med generiËnimi pro

izvajalci zdravil na Hrvaπkem, takoj za domaËima 
proizvajalcema.

Naπa prodajno najuspeπnejπa zdravila so Atoris 
(atorvastatin), Zyllt (klopidogrel), Ciprinol (ciproflo
ksacin), Enap (enalapril), Vasilip (simvastatin), Lan
zul (lanzoprazol) in Helex (alprazolam). Izpostaviti 
je treba, da smo v letu 2009 na Hrvaπkem znatno 
poveËali ponudbo izdelkov, kar bo prispevalo k pri
hodnjim prodajnim rezultatom.

V proizvodnem obratu v Jastrebarskem je bila pro
izvodnja tablet v primerjavi z letom 2008 veËja za 
pribliæno 50 %.

Na	hrvaπkem	trgu	ostaja
mo	vodilni	tuji	generiËni	
proizvajalec	zdravil.

Træna pozicija skupine Krka v Sloveniji

S 13odstotnim trænim deleæem ohranjamo vodilno mesto med vsemi ponudniki zdravil.

Naπa zdravila so vodilna v:
•	skupini zaviralcev protonske Ërpalke z veË kot 43odstotnim trænim deleæem,
•	skupini statinov s 40odstotnim trænim deleæem,
•	skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze s 40odstotnim trænim deleæem,
•	skupini antagonistov angiotenzina II z okoli 34odstotnim trænim deleæem,
•	skupini oralnih antiseptikov z veË kot 30odstotnim trænim deleæem.

Dve Krkini zdravili sta med prvimi desetimi najbolje prodajanimi zdravili na slovenskem 
trgu.

Vsa Krkina zdravila na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najviπjo priznano 
vrednostjo so bolnikom na voljo brez doplaËila.

Træna pozicija skupine Krka na Hrvaπkem

Smo vodilni tuji ponudnik generiËnih zdravil.

Smo na Ëetrtem mestu med vsemi ponudniki farmacevtskih izdelkov.

Naπa zdravila so vodilna v: 
•	skupini statinov z veË kot 20odstotnim trænim deleæem,
•	skupini protimikrobnih uËinkovin — fluorokinolonov z veË kot 55odstotnim trænim 

deleæem.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v: 
•	skupini zaviralcev protonske Ërpalke s 15odstotnim trænim deleæem, 
•	skupini benzodiazepinov z veË kot 20odstotnim trænim deleæem.
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V Srbiji smo kljub vzpostavitvi kooperacijske pro
izvodnje izbranih zdravil z domaËim proizvajalcem 
zabeleæili slabπo prodajo kot v letu 2008, kar je bila 
posledica zniæevanja cen na trgu in izpada nekate
rih pomembnejπih Krkinih zdravil s pozitivne liste. 
Prodaja se je zmanjπala tudi v Bolgariji in »rni gori, 
poveËali pa smo jo v Bosni in Hercegovini in Make-

doniji, kjer ostajamo vodilni tuji generiËni proizva
jalec, ter v Albaniji in na Kosovu.

Junija 2009 smo prejeli prestiæno nagrado regional
ni poslovni partner 2009 za najboljπe slovensko pod
jetje v Srbiji.

Vzhodna Evropa

Skupina Krka je na trgih regije Vzhodna Evropa do
segla prodajo v viπini 225,7 milijona EUR. V primer
javi z letom 2008 smo prodajno rast dosegli na vseh 
trgih razen v Ukrajini, Belorusiji in Gruziji.

Ruska federacija ostaja Krkin najveËji posamiËni 
trg, zato spada med naπe kljuËne trge. V letu 2009 

smo s prodajo v viπini 170,2 milijo
na EUR ponovno zabeleæili prodajno 
rast, tokrat v viπini 7,6 %. Najbolje 
prodajani izdelki so bili Enap (enala
pril), Vasilip (simvastatin), Zyllt (klo

pidogrel), Nolicin (norfloksacin), Herbion, Macropen 
(midekamicin), Pikovit, Ultop (omeprazol), Atoris 
(atorvastatin) in Fromilid (klaritromicin). Posebej 
je treba izpostaviti zelo uspeπno prodajo dveh novih 

V	letu	2009	smo	znova	
prejeli	prestiæno	nagrado	
platinasta	unËa.

zdravil — Loriste (losartan) in Orsotena (orlistat). Po
doben prodajni uspeh smo beleæili pri prodaji vete
rinarskih izdelkov, med katerimi so vodilni Enroxil 
(enrofloksacin), Kokcisan (salinomicin) in Ecocid S. 

Krka utrjuje poloæaj domaËega proizvajalca, kar 
je zaradi zavzemanja vlade Ruske federacije, da bi 
okrepila domaËo farmacevtsko proizvodnjo, zelo po
membno. V odvisni druæbi KrkaRus stalno poveËu
jemo proizvodne zmogljivosti in πirimo ponudbo. 
Pokriva æe Ëetrtino potreb ruskega trga po Krkinih 
izdelkih.

Aprila 2009 smo kot najboljπi farmacevtski proizva
jalec v Ruski federaciji prejeli nagrado platinasta 
unËa.

Romunija je po velikosti drugi trg regije. Na njem 
smo v letu 2009 prodali za 32 milijonov EUR izdel
kov. Indeks prodaje je glede na leto 2008 znaπal 
109,3, rast prodaje smo beleæili v vseh skupinah iz
delkov. Vrednostno je k skupni prodaji s skoraj 70 % 
prispevalo prvih 10 najbolje prodajanih zdravil, med 
katerimi je treba izpostaviti Bilobil (ginko biloba), 

Enap (enalapril), Ciprinol (ciprofloksacin), Nolicin 
(norfloksacin) Tramadol (tramadol), Oprymeo (pra
mipeksol), Garamycin (gentamicin) in Rawel (inda
pamid). 

Zdravila, ki smo jih v letu 2009 prviË predstavili na 
romunskem trgu, so prodajni potencial za leto 2010.

Træna pozicija skupine Krka v Romuniji

Smo na tretjem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
•	skupini protimikrobnih uËinkovin — fluorokinolonov z okoli 30odstotnim trænim deleæem,
•	skupini moæganskih in perifernih vazoterapevtikov z veË kot 20odstotnim trænim deleæem,
•	skupini enokomponentnih zaviralcev angiotenzinske konvertaze z okoli 10odstotnim 

trænim deleæem in 
•	skupini makrolidnih in piranozidnih antibiotikov z okoli 10odstotnim trænim deleæem.



Poslovno poroËilo | Letno poroËilo 2009

49

Poslovanje v Ukrajini je potekalo v znamenju 
zmanjπane kupne moËi prebivalstva, nestabilne do
maËe valute in v nestabilnih gospodarskih razmerah, 
kar v dræavah brez obveznega zdravstvenega zavaro
vanja pomeni vrednostni padec trga in preusmeritev 
kupcev na cenejπe domaËe proizvajalce. Zmanjπanje 
trga je bilo πe izrazitejπe pri zdravilih brez recepta. 

Kljub temu smo v letu 2009 z reorganizacijo dela na 
terenu in s cenovnim prilagajanjem prodali za 23,5 
milijona EUR zdravil ter s tem poveËali svoje træne 
deleæe in okrepili poloæaj med tujimi proizvajalci 
zdravil. Najbolje prodajana zdravila so bila Enap 
(enalapril), Naklofen (diklofenak), Herbion, Ciprinol 
(ciprofloksacin) in Fromilid (klaritromicin).

Prodaja v Kazahstan, Uzbekistan, Moldavijo, Azer
bajdæan, Armenijo, Mongolijo, Kirgizijo in v preo
stale dræave Srednje Azije se je v letu 2009 poveËala, 
dinamiko rasti pa so zaznamovale neugodne gospo
darske razmere.

V Kazahstanu je februarski 20odstotni padec vred
nosti lokalne valute upoËasnil dinamiko rasti farma
cevtskega trga. Kljub temu smo dosegli 11odstotno 
vrednostno izraæeno rast prodaje; najviπja, 21odstot
na, je bila rast prodaje zdravil na recept, med kate
rimi so bili vodilni Enap (enalapril), Macropen (mi
dekamicin) in Vasilip (simvastatin). V Uzbekistanu, 
kjer smo dosegli 13odstotno prodajno rast, so poslo
vanje oteæevale teæave kupcev z zagotavljanjem de

viz za plaËilo obveznosti do dobaviteljev. V Moldaviji 
je imela v skupni 11odstotni rasti prodaje kljuËno 
vlogo 16odstotna rast prodaje zdravil na recept, 
med katerimi izstopata Enap (enalapril) in Cipri
nol (ciprofloksacin). V Azerbajdæanu smo ob dokaj 
stabilnih pogojih poslovanja zabeleæili 9odstotno 
rast. V Armeniji, kjer je v zaËetku leta zaËelo delo
vati Krkino predstavniπtvo, smo kljub marËevskemu 
25odstotnemu razvrednotenju lokalne valute dose
gli 2odstotno prodajno rast. K 36odstotni prodajni 
rasti v Mongoliji je pomembno prispevalo odprtje 
novega predstavniπtva v Ulan Batorju. V Belorusiji 
smo ob 30odstotnem padcu vrednosti domaËe valu
te v prvem trimeseËju zabeleæili 5,5 % manjπo proda
jo kot v letu 2008. Podobno je bilo tudi v Gruziji.

Træna pozicija skupine Krka v Ruski federaciji

Smo na Ëetrtem mestu med preteæno tujimi ponudniki generiËnih zdravil.

Naπa zdravila so vodilna v:
•	skupini statinov z okoli 25odstotnim trænim deleæem,
•	skupini multivitaminskih pripravkov brez mineralov za pediatriËno uporabo z veË kot 

70odstotnim trænim deleæem,
•	skupini zdravil za zdravljenje prehladnih obolenj (druga zdravila) z veË kot 20odstotnim 

trænim deleæem.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
•	skupini makrolidnih antibiotikov,
•	skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze in njihovi kombinaciji z diuretiki,
•	skupini zaviralcev agregacije trombocitov.

Træna pozicija skupine Krka v Ukrajini

Smo na drugem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.

Naπa zdravila so vodilna:
• v skupini statinov s 35odstotnim trænim deleæem,
• v skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze v kombinaciji z diuretiki z veË kot 

20odstotnim trænim deleæem.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil:
• v skupini makrolidnih antibiotikov z veË kot 20odstotnim trænim deleæem,
• v skupini glukokortikoidov z okoli 25odstotnim trænim deleæem,
• v skupini zdravil za zdravljenje demence z okoli 20odstotnim trænim deleæem.
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Na »eπkem, ki je po velikosti drugi 
trg regije, smo v letu 2009 prodali za 
59 milijonov EUR izdelkov in dosegli 
28,8odstotno prodajno rast, veË kot 

polovico z zdravili Atoris (atorvastatin), Lorista (lo
sartan), Ampril (ramipril), Prenessa (perindopril), 

Asentra (sertralin) in Lanzul (lanzoprazol). Zelo do
bre rezultate smo dosegli tudi z izdelki za samozdra
vljenje, saj smo jih prodali za 21,6 % veË kot v letu 
2008. Izpostaviti je treba predvsem Septolete in nji
hovo 23odstotno prodajno rast.

Na	»eπkem	smo	dosegli	
visoko,	28,8odstotno	rast	
prodaje.

Srednja Evropa

Regija Srednja Evropa vkljuËuje Poljsko, Madæarsko, 
»eπko, Slovaπko, Litvo, Latvijo in Estonijo in je gle
de na v letu 2009 doseæeno prodajno vodilna regija. 
Na naπtetih trgih smo prodali za 267,7 milijona EUR 
izdelkov, kar je za 5,5 % veË kot v letu 2008. Glavni
no prodaje s kar 93odstotnim deleæem predstavljajo 
zdravila na recept. Njihova prodaja se je v letu 2009 
poveËala za 5,8 %, prodaja izdelkov za samozdravlje
nje pa za 5,9 %, medtem ko smo veterinarskih izdel
kov prodali za 9 % manj kot leto 2008.

Poljska, eden izmed Krkinih kljuËnih trgov, je z 
42odstotnim deleæem najpomembnejπi trg regije. 
V letu 2009 smo nanj prodali za 112,7 milijona EUR 
izdelkov. Na prikaz prodaje v evrih je pomembno 
vplival padec vrednosti lokalne valute v primerjavi z 
EUR. KoliËinska prodaja zdravil na recept se je glede 
na leto 2008 poveËala za 23,1 %, prodaja izdelkov za 
samozdravljenje pa za 30,9 %.

Najpomembnejπe zdravilo v skupini zdravil na re
cept je postal Atoris (atorvastatin), sledili so mu 
Zalasta (olanzapin), Lorista (losartan), Nolpaza (pan
toprazol), Vasilip (simvastatin) in Valsacor (valsar
tan). Med naπtetimi zdravili, s katerimi smo dosegli 
skoraj polovico celotne prodaje, je treba izpostaviti 
v letu 2008 lansirani Valsacor (valsartan), ki je po
stal πesto najbolje prodajano Krkino zdravilo na Polj
skem, ter Atoris (atorvastatin), Loristo (losartan) in 
Nolpazo (pantoprazol), katerih prodajo nam je uspe
lo poveËati kljub oteæenim gospodarskim razmeram. 
Prodaja izdelkov za samozdravljenje se je poveËala 
za 8,9 %. Najbolje prodajane so bile Septolete.
Naπa odvisna druæba KrkaPolska je tudi v letu 
2009 poslovala uspeπno. Prestiæna poljska nagrada 
zaupanja zlati otis je bila v kategoriji izdelkov za 
izboljπanje spomina æe drugiË podeljena Krkinemu 
Bilobilu.

Træna pozicija skupine Krka na Poljskem

Smo na Ëetrtem mestu med vsemi ponudniki generiËnih zdravil.

Naπa zdravila so vodilna v:
• skupini statinov z veË kot 15odstotnim trænim deleæem,
• skupini antagonistov angiotenzina II in kombinaciji z diuretiki s skoraj 30odstotnim 

trænim deleæem,
• skupini zdravil s protivnetnim delovanjem v Ërevesju z okoli 35odstotnim trænim deleæem,
• skupini antidepresivov SSRI z dobrim 10odstotnim deleæem.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini zaviralcev protonske Ërpalke s skoraj 12odstotnim trænim deleæem,
• skupini atipiËnih antipsihotikov z okoli 15odstotnim trænim deleæem,
• skupini zaviralcev agregacije trombocitov z okoli 20odstotnim trænim deleæem,
• skupini protimikrobnih uËinkovin — fluorokinolonov z veË kot 30odstotnim trænim 

deleæem.



Poslovno poroËilo | Letno poroËilo 2009

51

Prodajna rast, doseæena na Madæarskem, je bila ob 
prodaji v viπini 46,9 milijona EUR 10,4odstotna. 
NajveË prometa je bilo z zdravili Atoris (atorvasta
tin), Prenessa (perindopril), Nolpaza (pantoprazol), 
Lanzul (lanzoprazol) in Lorista (losartan). Med nji
mi je treba izpostaviti Loristo (losartan), ki je z veË 
kot 50odstotno rastjo postala peto najbolje proda

jano zdravilo, in v letu 2009 lansirani Zyllt (klopido
grel), ki se je po prodaji uvrstil takoj za njo. Proda
ja izdelkov za samozdravljenje je bila predvsem na 
raËun Bilobila (ginko biloba) za 9,3 % niæja kot v letu 
2008, pri veterinarskih izdelkih pa smo zabeleæili        
1,6odstotno prodajno rast. 

Med prodajnimi doseæki na ostalih trgih v regiji  
Srednja Evropa je treba izpostaviti najmanjπi trg 
Estonijo, kjer smo dosegli najviπjo, 33,9odstotno  

prodajno rast. Dvomestno stopnjo rasti smo 
zabeleæili tudi v Litvi in na Slovaπkem, prodaja v  
Latviji pa je bila primerljiva s prodajo v letu 2008.

Træna pozicija skupine Krka na »eπkem

Smo na tretjem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini enokomponentnih antagonistov angiotenzina II z veË kot 28odstotnim trænim 

deleæem,
• skupini antagonistov angiotenzina II v kombinaciji z diuretiki s 23odstotnim trænim 

deleæem,
• skupini zaviralcev angiotenzinske konvertaze v kombinaciji z diuretiki s 23odstotnim 

trænim deleæem,  
• skupini statinov z veË kot 15odstotnim trænim deleæem, 
• skupini anksiolitikov z veË kot 35odstotnim deleæem.

Træna pozicija skupine Krka na Madæarskem

Smo na Ëetrtem mestu med tujimi ponudniki generiËnih zdravil.

Smo med vodilnimi ponudniki zdravil v:
• skupini makrolidnih antibiotikov s 24odstotnim trænim deleæem,
• skupini statinov s 16odstotnim trænim deleæem,
• skupini zaviralcev protonske Ërpalke z veË kot 14odstotnim trænim deleæem,
• skupini enokomponentnih antagonistov angiotenzina II z 12odstotnim deleæem,
• skupini fluorokinolonov z veË kot 11odstotnim trænim deleæem.
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Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa

Na trgih regije Zahodna Evropa in Ëezmorska 
træiπËa je skupina Krka prodala za 225,1 milijona 
EUR in s tem dosegla vrednost prodaje v letu 2008. 
NajveËji deleæ je prinesla prodaja generiËnih zdravil 
na recept prek partnerjev, ki so s svojimi prodajnimi 
mreæami prisotni v zahodnoevropskih dræavah.  

Na teh Krkinih kljuËnih trgih, kjer 
prodajamo generiËna zdravila na  
recept pod Krkino blagovno znam
ko, prodajo krepimo prek lastne 
prodajne mreæe.

Najpomembnejπi posamiËni trgi v regiji so Velika 
Britanija, NemËija, Francija, skandi navske dræave 
in Italija. Glede na leto 2008 smo najveËjo rast 

prodaje beleæili v Veliki Britaniji, skandinavskih 
dræavah in ©paniji. Na zahodnoevropskih trgih 
smo dosegali velike koliËinske træne deleæe pri 
posameznih generiËnih zdravilih, predvsem s prodajo 
generiËnega klopidogrela, lansoprazola, donepezila, 
venlafaksina, pantoprazola in enalaprila. Kot novost 
smo na patentno prostih zahodnoevropskih trgih v 
letu 2009 ponudili generiËni sildenafil, pramipeksol, 
kombinacijo perindoprila in indapamida, kvetiapin, 
montelukast, kombinacijo paracetamola in trama
dola in repaglinid. Med veterinarskimi izdelki smo 
v zahodnoevropskih dræavah kot prvi generiËni 
proizvajalec zaËeli træiti enrofloksacin v obliki 
tablet z okusom (Enrox Flavour) in florfenikol v 
obliki injekcij. 

Na	zahodnoevropskih	
tr	gih	smo	krepili	prodajo	
izdelkov	s	Krkino	blagovno	
znamko.

Træna pozicija skupine Krka na zahodnoevropskih trgih

Smo vodilni dobavitelj generiËnega klopidogrela, lansoprazola, olanzapina, donepezila, 
enrofloksacina, florfenikola in salinomicina.

Smo med vodilnimi dobavitelji generiËnega amlodipina, enalaprila, simvastatina, karvedilola, 
mirtazapina, pantoprazola, venlafaksina in perindoprila.

V NemËiji, Veliki Britaniji, skandinavskih dræavah, Avstriji in na Portugalskem prodajamo 
zdravila na recept pod lastno blagovno znamko.
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Skupine izdelkov in storitev

Glavna dejavnost podjetja je proizvod
nja in prodaja zdravil na recept. Po 
obsegu prodaje jim sledijo izdelki 

NajveËji	deleæ	prodaje	
predstavljajo	zdravila		
na	recept.

Deleæi posameznih skupin izdelkov in
storitev v prodaji skupine Krka v letu 2009 

zdravila na recept

izdelki za 
samozdravljenje

kozmetiËni izdelki

veterinarski izdelki

zdraviliπko-turistiËne
storitve83 %

4 %

9 %

1 %
3 %

 v tisoËih EUR

Skupina Krka Druæba Krka

2009 2008
Indeks 

2009/2008 2009 2008
Indeks 

2009/2008

Izdelki za humano uporabo 890.795 891.433 100 819.505 800.373 102

— zdravila na recept 793.903 782.199 101 732.382 694.598 105

— izdelki za samozdravljenje 89.559 99.209 90 80.071 96.102 83

— kozmetiËni izdelki 7.333 10.025 73 7.052 9.673 73

Veterinarski izdelki 27.777 25.082 111 28.323 24.615 115

ZdraviliπkoturistiËne storitve 33.181 32.492 102    

Ostalo 1.285 913 141 2.291 1.172 195

Skupaj 953.038 949.920 100 850.119 826.160 103

Prodaja skupine Krka in druæbe Krka po skupinah izdelkov in storitev 

Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov
in storitev 
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zdravila na recept
izdelki za samozdravljenje
kozmetiËni izdelki
veterinarski izdelki
zdraviliπko-turistiËne storitve

za samozdravljenje, veterinarski izdelki in koz
metiËni izdelki. Dejavnost podjetja dopolnjujejo 
zdraviliπkoturistiËne storitve.
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Novi izdelki

Deleæ novih izdelkov v skupni prodaji 
je v letu 2009 ostal na visoki ravni zad
njih dveh let. Med vodilne po prodaji 
se æe uvrπËajo nekatera najnovejπa 

zdravila: Zyllt (klopidogrel), Prenessa (perindo
pril), Nolpaza (pantoprazol) in Zalasta (olanzapin).  

V	letu	2009	smo	zaËeli	
træiti	πtevilna	nova		
zdravila.

Skoraj	50	%	prodaje	
prinaπajo	izdelki,	ki	smo	
jih	zaËeli	træiti	na	posa
meznem	træiπËu	v	zadnjih	
petih	letih.

Deleæ novih izdelkov* v prodaji 
skupine Krka 
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* Novi izdelki so izdelki, ki smo jih na posameznem trgu zaËeli 
træiti v zadnjih petih letih.

Nova zdravila v letu 2009

Zdravila na recept

za zdravljenje bolezni srca in æilja Klopidogrel hidroklorid*
Valsacombi (valsartan in hidroklorotiazid), ki ga træimo tudi pod imenom 
CoValsacor  
CoCazaprol (cilazapril in hidroklorotiazid)
Ezoleta (ezetimib)

za zdravljenje bolezni osrednjega  æivËevja Elicea (escitalopram)
Zypsila (zaprazidon), ki ga træimo tudi pod imenoma Ypsila in Zypsilan
Oprymea (pramipeksol)
Nimvastid (rivastigmin) tudi v obliki orodisperzibilnih tablet
Doreta (tramadol in paracetamol)

za zdravljenje bolezni prebavil in presnove Orsoten (orlistat)

za sistemsko zdravljenje okuæb Ciprinol SR (ciprofloksacin) v obliki tablet s podaljπanim sproπËanjem

za zdravljenje bolezni dihal Monkasta (montelukast) 

za zdravljenje bolezni seËil Vizarsin (sildenafil)

Izdelki za samozdravljenje

za spomin in koncentracijo Bilobil intense (ginko biloba)

za bolezni prebavil in presnove Spazmonet (drotaverin)

Veterinarski izdelki

za zdravljenje okuæb pri ljubiteljskih æivalih Enroxil Flavour (enrofloksacin) v obliki tablet z okusom

* Klopidogrel v obliki hidrogensulfata je bil na nekatere trge srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope prviË uveden v letih 2005 in 
2006.

V letu 2009 smo zaËeli træiti veË 
zdravil iz kljuËnih terapevtskih 
skupin z novimi uËinkovinami, po
nudbo obstojeËih pa smo razπirili 
na nove trge.
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Zdravila na recept

Skupina Krka je v letu 2009 prodala za 793,9 milijo
na EUR zdravil na recept, kar je 1,5 % veË kot v letu 
2008. Skoraj 85 % zdravil na recept je bilo prodanih 
pod Krkinimi blagovnimi znamkami, ostala pa prek 
naπih partnerjev v zahodni Evropi.

Skoraj	85	%	zdravil		
na	recept	prodamo	pod	
Krkinimi	blagovnimi	
znamkami.

Prodaja zdravil na recept na 5 najveËjih 
trgih
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Ruska  Poljska Slovenija V. Britanija »eπka
federacija                 

Prodaja zdravil na recept po terapevtskih 
skupinah v letu 2009

  17 %

  14 %

44 %

zdravila za bolezni 
srca in æilja

zdravila za bolezni 
prebavil in presnove

zdravila za bolezni 
osrednjega æivËevja

zdravila za sistemsko 
zdravljenje okuæb

zdravila za bolezni krvi 
in krvotvornih organov

zdravila za bolezni 
seËil in rodil

ostalo      

  11 %

9 %
2 % 3 %

Zdravila za zdravljenje bolezni srca in æilja 

Statini

Krka se je tudi v letu 2009 uvrstila na vodilno mesto 
med proizvajalci hipolipemikov na trgih Slovenije, 

srednje, vzhodne in jugovzhodne 
Evrope. Naπ Atoris (atorvastatin) 
je obdræal vodilno mesto med vse
mi statini na teh trgih, medtem ko 
je Vasilip (simvastatin) obdræal vo

dilno mesto med generiËnimi simvastatini. Zaupanje 
v naπe statine izhaja iz bogatih kliniËnih izkuπenj, ki 
jih potrjuje æe veË kot 25 lastnih kliniËnih raziskav, 
in 1,5 milijona bolnikov, ki se s Krkinimi statini zdra
vijo vsak dan.

Atoris (atorvastatin) je eno od naπih vodilnih zdra
vil. Obdræal je mesto vodilnega statina in vodilne
ga atorvastatina v Sloveniji (s 55odstotnim trænim 
deleæem) in na Hrvaπkem ter postal vodilni na Polj
skem. Med vodilnimi je tudi v Ruski federaciji, na 
Madæarskem, »eπkem in Slovaπkem, v Latviji, Ukra
jini in na drugih trgih, kjer dosega od 20 do 35od

V	Krkini	paleti	so	vodilna	
zdravila	za	bolezni	srca	
in	æilja.

Krka	je	vodilna	med	po	
nudniki	statinov	na	trgih	
Slovenije,	srednje,	vzhod	ne	
in	jugovzhodne	Evrope.

Med desetimi najveËjimi trgi se je 
prodaja najbolj poveËala v Veliki Bri
taniji, na Slovaπkem, na »eπkem, v 
Ruski federaciji in na Madæarskem. 
Med ostalimi trgi pa se je prodaja naj
bolj poveËala v ©paniji, na Portugalskem, v Avstriji, 
Mongoliji, Estoniji, Beneluksu, Uzbekistanu, Alba
niji, Kazahstanu in na nekaterih manjπih trgih.

stotne deleæe. V letu 2009 smo ga zaËeli træiti na no
vih vzhodnoevropskih trgih. 

Vasilip (simvastatin)  je v letu 2009 
zabeleæil bogate 10letne mednarodne 
kliniËne izkuπnje. Obdræal je vodilno 
mesto med simvastatini v Sloveniji 
in Ukrajini (z okrog 60odstotnim 
trænim dele æem), v Kazahstanu (z 
veË kot 45odstotnim), v Ruski federaciji (z veË kot 
30odstotnim) in na veË drugih trgih, kjer dosega 
okrog 20odstotni træni deleæ.

V letu 2009 smo paleto hipolipemikov dopolnili z 
novim zdravilom. Ezoleta (ezetimib) deluje na ra
ven  holesterola v krvi na drugaËen naËin kot statini, 
saj ne zavira nastanka holesterola v jetrih, ampak 
zmanjπuje njegov prevzem (absorpcijo) iz Ërevesja. 
Za doseganje dvojnega nadzora holesterola se Ezo
leta v kliniËni praksi najpogosteje uporablja ravno v 
kombinaciji s statini. V letu 2009 smo Ezoleto zaËeli 
træiti v Sloveniji, kmalu pa jo bomo tudi na drugih 
trgih.
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Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE)

V letu 2009 smo na trgih Slovenije, srednje, vzhodne 
in jugovzhodne Evrope ohranili vodilno mesto med 
generiËnimi proizvajalci zaviralcev ACE. Po vredno
stni prodaji smo na drugem mestu med vsemi pro
izvajalci, po koliËinski pa na prvem. Bogato paleto 
naπih zaviralcev ACE smo v letu 2009 obogatili z no
vimi oblikami, kombinacijami in pakiranji.

Enap (enalapril), zlati standard za zdravljenje 
zviπanega krvnega tlaka, je tudi v letu 2009 ostal 
naπe vodilno zdravilo. Zdravniki mu zaupajo æe veË 
kot 20 let.  Skupaj s fiksnimi kombinacijami s hi
droklorotiazidom Enap H, EnapHL in EnapHL 20 
je vodilni enalapril na Hrvaπkem, v Ruski federa
ciji, Sloveniji, Ukrajini in na veË drugih trgih, kjer 
med enalaprili in njihovimi fiksnimi kombinacijami 
dosega visoke træne deleæe (na Hrvaπkem veË kot 
90odstotnega, na »eπkem veË kot 70odstotnega, v 
Sloveniji veË kot 60odstotnega, na veËini drugih tr
gov veË kot 40odstotnega).

Prenessa (perindopril) je naπ sodobni zaviralec ACE, 
ki ga uspeπno træimo v srednji Evropi, dobre prodaj
ne rezultate pa dosega tudi na veË zahodnoevrop
skih trgih. Ta vodilni generiËni perindopril skupaj 

s fiksno kombinacijo z indapamidom 
Co-Prenessa/Prenewel  dosega dobre 
træne deleæe (v Sloveniji veË kot 50od
stotnega, na Madæarskem, »eπkem in 
Slovaπkem med 20 in 25odstotnega, 
na ostalih trgih okrog 10odstotnega). 

CoPrenessa/Prenewel je na trgih πe vedno edina 
generiËna fiksna kombinacija perindoprila in inda
pamida. V letu 2009 smo ju zaËeli træiti v Romuniji, 
Prenesso v tabletah z novo, veËjo jakostjo pa tudi na 
veË srednjeevropskih trgih. Z zdravili Prenessa in 
CoPrenessa/Prenewel se uspeπno zdravi æe skoraj 
milijon bolnikov. V zahodni Evropi so se Veliki Brita
niji, kjer smo vodilni dobavitelj perindoprila, v letu 
2009 pridruæile πe Finska, Francija, Italija in Portu
galska.  

Ampril/Amprilan (ramipril) je tretji zaviralec ACE 
v naπi paleti. Skupaj s kombinacijami s hidrokloro
tiazidom je vodilni generiËni ramipril v Sloveniji, 
Ruski federaciji in na »eπkem (s 15 do 25odstotnim 
trænim deleæem) ter med vodilnimi generiËnimi ra
miprili na Hrvaπkem, v Ukrajini, Litvi in Romuniji. 
V letu 2009 smo ga zaËeli træiti na nekaterih novih 
trgih v srednji in vzhodni Evropi. 

Krka	je	vodilna	med	
generiËnimi	ponudniki	
zaviralcev	ACE	na	trgih		
Slovenije,	srednje,	vzhodne	
in	jugovzhodne	Evrope.

Krkino paleto zaviralcev ACE smo dopolnili s fiksno 
kombinacijo Co-Cazaprol (cilazapril in hidrokloroti
azid). 

Sartani (antagonisti receptorjev angiotenzina II) 

Sartani so v svetu vodilna skupina zdravil za zdra
vljenje zviπanega krvnega tlaka. Krka ima v svoji 
ponudbi dva najpogosteje predpisana sartana na 
svetu — valsartan in losartan. Na trgih  Slovenije, sre
dnje, vzhodne in jugovzhodne Evrope smo z veË kot 
15odstotnim vrednostnim in veË kot 25odstotnim 
koliËinskim trænim deleæem vodilni generiËni pro
izvajalec sartanov. Z zdraviloma Lorista (losartan) 
in Valsacor (valsartan) se vsak dan zdravi æe okrog 
800.000 bolnikov. 

Lorista (losartan), Lorista H in Lorista HD (losartan 
in hidroklorotiazid) so uveljavljeni antihipertenzivi. 
Izkuπnje v zdravljenju z njimi so bogate, preizkuπeni 
so tudi v lastnih kliniËnih raziskavah. Lorista je 
skupaj s kombinacijami vodilni 
losartan v Sloveniji, na Poljskem, 
Madæarskem in v Bolgariji (s 25 
do 65odstotnimi trænimi deleæi) 
ter med vodilnimi na »eπkem, 
Slovaπkem, v Litvi, Romuniji, 
Ruski federaciji in Ukrajini (s 15 in 45odstotnimi 
trænimi deleæi). Losartan, vkljuËno s fiksnimi kombi
nacijami, træimo tudi na Portugalskem in Finskem.

Valsartan je vodilni sartan in obenem vodilni anti
hipertenziv v svetu. Krkin Valsacor (valsartan) je vo
dilni valsartan na Poljskem, v Litvi, v Sloveniji, na 
Slovaπkem, na »eπkem in v Estoniji, kjer ima povsod 
veË kot 50odstotni vrednostni træni deleæ. V letu 
2009 smo ga zaËeli træiti πe v Ruski federaciji, Alba
niji, na Hrvaπkem in v Bolgariji. Novost v letu 2009 
je bila fiksna kombinacija s hidroklorotiazidom 
Valsacombi/Co-Valsacor/Valsaden, ki je zaenkrat na 
voljo samo v Sloveniji in na Hrvaπkem. 

Druga zdravila za zdravljenje zviπanega krvnega 
tlaka

Naπo paleto dopolnjujejo πe Coryol (karvedilol), 
Rawel SR (indapamid) in Tenox/Hipres (amlodi
pin), ki  je med vodilnimi amlodipini na »eπkem, 
Madæarskem, Poljskem in v Romuniji. 

Krka	je	vodilna	med	gene
riËnimi	ponudniki	sartanov	
na	trgih	Slovenije,	srednje,	
vzhodne	in	jugovzhodne	
Evrope.
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Zaviralci agregacije trombocitov

Zyllt (klopidogrel) spada v skupino sodobnih zaviral
cev agregacije trombocitov. Zaupanje v njegovo ka
kovost, uËinkovitost in varnost ga je tudi v letu 2009 
uvrstilo na mesto vodilnega generiËnega klopidogre
la v Sloveniji, srednji, vzhodni in jugovzhodni Evro
pi, Krka pa je tudi vodilna dobaviteljica generiËne
ga klopidogrela v Evropi. Po pridobitvi registracije 
v letu 2009 smo klopidogrel zaËeli uspeπno træiti 
na veËini trgov Evropske unije. Z njim se zdravi æe 
500.000 bolnikov. Njegova uËinkovitost in varnost 
sta bili potrjeni v lastnih kliniËnih raziskavah, nje
gova ugodna cena pa omogoËa, da se s tem sodobnim 
zdravilom lahko zdravi vedno veË bolnikov. 

Zdravila za zdravljenje bolezni prebavil in
presnove 

Zaviralci protonske Ërpalke

Uporabljajo se za zdravljenje bolezni zgornjega 
dela prebavnega trakta, kot sta zgaga in razjeda na 
æelodcu ali dvanajstniku. Krka je eno redkih evrop
skih farmacevtskih podjetij, ki zdravnikom lahko 
ponudi kar tri zaviralce protonske Ërpalke: omepra
zol, lansoprazol in pantoprazol.  

Leta 1989 smo med prvimi v Evropi zaËeli proizvaja
ti in træiti omeprazol oziroma naπ prvi zaviralec pro
tonske Ërpalke Ultop.. V letu 2009 smo ob 20let nici 
delovanja na podroËju zdravljenja zaviralcev proton
ske Ërpalke pripravili velik mednarodni simpozij. V 
Sloveniji je Ultop najpogosteje predpisani zaviralec 
protonske Ërpalke.

Lanzul (lansoprazol) proizvajamo æe veË kot 10 let. 
Krkin lansoprazol je vodilni generiËni lansoprazol v 
Evropi. 

Nolpaza (pantoprazol) je naπ najnovejπi zaviralec 
protonske Ërpalke. V Sloveniji in srednji Evropi je 

eden vodilnih pantoprazolov s 
trænim deleæem med 20 in 60 %, 
na srednjeevropskih trgih je tudi 
najpogosteje predpisani peroralni 
pantoprazol. Nolpazo smo v letu 
2009 zaËeli træiti v Ruski federa

ciji, Krkin pantoprazol pod blagovno znamko Panto
prazol TAD pa tudi v NemËiji, kjer je med vodilnimi 
generiËnimi pantoprazoli.  

V letu 2009 smo prevzeli vodilno mesto med pro
izvajalci zdravil za zdravljenje peptiËne razjede in 

Krka	je	vodilna	med	po	
nudniki	zaviralcev	pro	ton
ske	Ërpalke	na	trgih	Slove
nije,	srednje,	vzhodne	in	
jugovzhodne	Evrope.

gastroezofagealne refluksne bolezni v Sloveniji ter 
na trgih srednje, jugovzhodne in vzhodne Evrope. 

Peroralni antidiabetiki

Gliclada/Glyclada (gliklazid) v obliki tablet s po
daljπanim sproπËanjem spada med najsodobnejπa 
zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 iz 
skupine sulfonilseËnin. Na voljo je na vseh srednje
evropskih trgih, kjer je prvi generiËni gliklazid. V 
letu 2009 smo jo zaËeli træiti tudi na Hrvaπkem. Kr
kin glikazid poznajo tudi na πtevilnih zahodnoevrop
skih trgih, kjer smo vodilni dobavitelj generiËnega 
izdelka. Najpomembnejπi zahodnoevropski trgi so 
Francija, Italija in Velika Britanija. 

Zdravila za zdravljenje debelosti

V letu 2009 smo z zdravilom Orsoten (orlistat) vsto
pili na novo terapevtsko podroËje — zdravljenje debe
losti in Ëezmerne telesne teæe. Træiti smo ga zaËeli 
v Ruski federaciji, v prihodnje pa ga bomo ponudili 
tudi uporabnikom na drugih trgih.

Zdravila za zdravljenje bolezni osrednjega 
æivËevja 

Antipsihotiki

Smo edini generiËni proizvajalec, ki proizvaja kar 
πtiri najpomembnejπe atipiËne antipsihotike na sve
tu, namenjene za sodobno zdravljenje shizofrenije 
in bipolarne manije: olanzapin, kve
tiapin, risperidon in ziprazidon. Smo 
vodilni med generiËnimi proizvajalci 
antipsihotikov, naπ olanzapin pa je 
drugi generiËni antipsihotik na trgih Slovenije, sre
dnje, jugovzhodne in vzhodne Evrope. 

Zalasta/Zolrix (olanzapin) je naπ vodilni antipsi
hotik. Zaenkrat je na voljo na omejenem πtevilu tr
gov, kjer se s trænimi deleæi med 20 in 40 % uvrπËa 
med vodilne olanzapine. NajveËji træni deleæ, okrog 
90 %, dosega v Latviji. Smo tudi vodilni dobavitelj 
generiËnega olanzapina na Norveπkem in Finskem. 
Zdravilo je na voljo v obliki orodisperzibilnih tablet, 
ki predstavljajo dodano vrednost in bolnikom omo
goËajo boljπe sodelovanje pri zdravljenju.

Kventiax (kvetiapin) je sodoben antipsihotik za zdra
vljenje shizofrenije in bipolarne manije, ki izboljπa 
bolnikovo sodelovanje in kakovost æivljenja. Zanj 
je znaËilno ugodno razmerje med uËinkovitostjo in 
varnostjo. V Sloveniji ima veË kot 20odstotni træni 
deleæ. Træimo ga tudi na veËini srednjeevropskih tr
gov, od leta 2009 tudi na Hrvaπkem in v Estoniji. 

Krka	ima	bogato	ponudbo	
zdravil	za	zdravljenje		
bolezni	osrednjega	æivËevja.
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Z	novimi	izdelki	omo
goËamo	dostopnejπe	
zdravljenje	tudi	za	bolnike	
z	Alzheimerjevo	in	Parkin
sonovo	boleznijo.

Zypsilan/Zypsila/Ypsila (ziprazidon) je sodoben ati
piËni antipsihotik z odliËnim varnostnim profilom 
glede presnovnih parametrov. Je prvi generiËni zi
prazidon v Evropi. V letu 2009 smo ga zaËeli træiti 
na Slovaπkem, Madæarskem, Poljskem ter v Litvi in 
Latviji. 

Antidepresivi

Med generiËnimi proizvajalci antidepresivov smo 
na prvem mestu na trgih Slovenije, srednje, vzho
dne in jugovzhodne Evrope. V ponudbi  antidepre
sivov imamo predstavnike obeh najpogosteje pro
dajanih skupin zdravil: med zaviralci ponovnega 

prevzema serotononina (SSRI) sta 
to Asentra (sertralin) in najnovejπa 
Elicea (escitalopram), med zaviral
ci ponovnega prevzema serotonina 
in noradrenalina (SNRI) pa Alventa/ 
/Olwexya (venlafaksin).

Alventa (venlafaksin) v obliki kapsul s podaljπanim 
sproπËanjem je vodilni venlafaksin na Slovaπkem in 
v Litvi s trænim deleæem med 35 in 45 %, na drugih 
srednjeevropskih trgih pa med vodilnimi s trænimi 
deleæi med 10 in 35 %. Od leta 2009 jo træimo na 
Hrvaπkem, v Srbiji in Romuniji. S Krkinim venlafa
ksinom se zdravi veË kot 600.000 bolnikov.

Naπo ponudbo antidepresivov smo v letu 2009 obo
gatili z novim, sodobnim antidepresivom z imenom 
Elicea (escitalopram). Escitalopram je po delovanju 
najselektivnejπi med SSRI, ki so na voljo, in je v sve
tu vodilna uËinkovina v tej skupini zdravil. Od leta 
2009 jo træimo na »eπkem, kjer je prvi generiËni 
escitalopram, v prihodnje pa bo na voljo tudi na dru
gih trgih.

Zdravila za Alzheimerjevo bolezen

Yasnal (donepezil) je po sedmih letih πe vedno najbo
lje prodajani generiËni donepezil na naπih tradicio
nalnih trgih. Na Slovaπkem, v Sloveniji in v Litvi do
sega med donepezili veË kot 85odstotni træni deleæ. 
Krka je tudi vodilna dobaviteljica generiËnega done

pezila na Portugalskem, Norveπkem 
in Finskem. V letu 2009 smo paleto 
dopolnili z novim antidementivom z 
imenom Nimvastid (rivastigmin), ki 
ga æe træimo na Poljskem, v Sloveniji 
in Romuniji. Nimvastid je Krkin prvi 

antidementiv z dokazanim dvojnim delovanjem ter 
prvi rivastigmin v obliki orodisperzibilnih tablet v 
Evropi. 

Zdravila za Parkinsonovo bolezen

V letu 2009 smo vstopili na podroËje zdravljenja 
Parkinsonove bolezni. Oprymea (pramipeksol) je 
dopaminski agonist in prvi generiËni pramipeksol v 
Evropi, ki je na voljo tudi na Norveπkem. 

Analgetiki

Paleto analgetikov smo v letu 2009 dopolnili s so
dobno fiksno kombinacijo Doreta (tramadol in pa
racetamol), ki omogoËa uËinkovito lajπanje srednje 
do moËne boleËine. Prvo tovrstno generiËno fiksno 
kombinacijo æe træimo na Portugalskem, Hrvaπkem, 
Slovaπkem in v Sloveniji. 

Zdravila za sistemsko zdravljenje okuæb 

Makrolidi

Fromilid (klaritromicin) je vodilni generik med kla
ritromicini in makrolidi na trgih Slovenije, srednje, 
vzhodne in jugovzhodne Evrope ter na tretjem me
stu med makrolidi. Na πtevilnih trgih je vodilni gene
riËni klaritromicin s trænim deleæem med 20 in 50 %. 
Na voljo so tudi tablete s podaljπanim sproπËanjem 
Fromilid uno, s katerimi se je od zaËetka træenja 
zdravilo æe veË kot 4 milijone bolnikov.

Fluorokinoloni

Nolicin (norfloksacin) in Ciprinol (ciprofloksacin) 
nas æe vrsto let uvrπËata med vodilne proizvajalce 
fluorokinolonov na trgih Slovenije, srednje, vzhodne 
in jugovzhodne Evrope. V letu 2009 smo zaznamo
vali 20letnico Ciprinola in v Ruski federaciji zaËeli 
træiti Ciprinol SR s podaljπanim sproπËanjem.

Zdravila za zdravljenje bolezni seËil 

Zdravila za benigno hiperplazijo prostate

Krka je na Ëetrtem mestu med proizvajalci zdravil 
za zdravljenje benigne hiperplazije prostate (BHP) v 
Sloveniji ter srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. 
V svoji ponudbi imamo uËinkovine, ki v svetovnem 
merilu predstavljajo skoraj tri Ëetrtine zdravil na 
recept za zdravljenje BHP: Tanyz (tamsulozin), Fin-
pros/Finster (finasterid) in Kamiren/Kamiren XL 
(doksazosin). Z naπimi zdravili za BHP se je v letu 
2009 zdravilo veË kot 140.000 bolnikov.

Zdravila za motnje erekcije

So novost v naπi ponudbi zdravil. Vizarsin (sildena
fil) je prvi generiËni sildenafil, lansiran na osnovi 
centraliziranega evropskega postopka. Najprej smo 

Krka	je	vodilna	med	
generiËnimi	ponudniki	an
tidepresivov	na	trgih	Slo
venije,	srednje,	vzhodne	in	
jugovzhodne	Evrope.



Poslovno poroËilo | Letno poroËilo 2009

59

V	Krkini	paleti	je	prviË	
tudi	zdravilo	za	zdravljenje	
motenj	erekcije.

ga zaËeli træiti v Sloveniji, kjer je v zadnjih mesecih 
leta 2009 dosegel æe veË kot 30odstotni træni deleæ, 
zatem pa πe na Poljskem, v Litvi in Estoniji, ter v 
©paniji. Zaradi velikega zanimanja javnosti smo 

pripravili posebno spletno stran  
www.midva.com o teæavah z erek
cijo in njihovem zdravljenju z za
nimivostmi in nasveti za bolnike.

Zdravila za zdravljenje bolezni dihal 

Monkasta (montelukast) je naπe novo zdravilo za 
prepreËevanje in zdravljenje kroniËne bronhialne 

astme in lajπanje simptomov sezonskega alergijske
ga rinitisa, ki je na voljo v Sloveniji, na Poljskem, v 
Litvi, Estoniji in Bolgariji. Pod imenom Montelukast 
Krka pa smo ga lansirali tudi na Finskem. Cezera (le
vocetirizin) je eden najsodobnejπih antihistamini
kov. Namenjen je simptomatskemu zdravljenju aler
gijskega rinitisa in kroniËne idiopatske urtikarije, 
zanj je znaËilno hitro in moËno delovanje. Zdravilo 
od leta 2009 træimo v Sloveniji in na veË novih sre
dnjeevropskih trgih. 

Izdelki za samozdravljenje 

Skupina Krka je v letu 2009 pro
dala za 89,6 milijona EUR izdel
kov za samozdravljenje, kar je 
10 % manj kot leto prej.  Med de
setimi najveËjimi trgi se je proda
ja najbolj poveËala v NemËiji, na 

»eπkem, v Romuniji, na Poljskem in v Sloveniji, po 

V	letu	2009	je	bila	rast	
prodaje	doseæena	na	veË	
trgih,	na	trgih	vzhodne	
Evrope	pa	je	bil	zabeleæen	
padec.

veË letih vztrajne rasti pa se je zaradi ekonomskih 
razmer zmanjπala na obeh najpomembnejπih vzho
dnoevropskih trgih — Ruski federaciji in Ukrajini. 
Med preostalimi trgi se je prodaja najbolj poveËala 
na Slovaπkem, v Bosni in Hercegovini in Albaniji ter 
na veË manjπih trgih.

Prodaja izdelkov za samozdravljenje na 
5 najveËjih trgih 
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Prodaja izdelkov za samozdravljenje po
terapevtskih skupinah v letu 2009

  30 %

  19 %

30 %

vitamini in minerali

izdelki rastlinskega
izvora

izdelki za prehlad in
kaπelj

izdelki za bolezni 
prebavil in presnove

analgetiki

ostalo      

  10 %

7 %
4 %

Trænoprodajne aktivnosti so bile usmerjene v kljuË
ne blagovne znamke izdelkov za prehlad in kaπelj 
(Septolete), izdelkov rastlinskega izvora (Bilobil, si
rupi Herbion), vitaminov in mineralov (Duovit, Piko
vit) ter analgetikov (Nalgesin S).

V kategoriji izdelkov za ærelo so izdelki krovne bla
govne znamke Septolete med vodilnimi v Sloveniji, 

Hrvaπki, Poljski in »eπki s trænimi deleæi do 25 %. 
V letu  2009 so se na veËini trgov pojavili v novi, 
prepoznavnejπi embalaæi, ki je na Hrvaπkem prejela 
tudi nagrado. Pri træenju smo bolj izkoristili sodobne 
medije. Med izdelki so posebej pomembne Septolete 
plus z najmoËnejπim uËinkom, Septolete s sadnimi 
okusi so bile nagrajene na »eπkem.
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Blagovna znamka Bilobil (ginko biloba) utrjuje po
zicijo naravnega zdravila za spomin in koncentraci
jo. Je vodilni izdelek z ginkom bilobo v Sloveniji in 

Romuniji in s trænim deleæem med 15 
in 30 % tudi med vodilnimi v Ruski 
federaciji, Ukrajini in na Poljskem. 
Blagovna znamka sledi trendom v ka
tegoriji zdravil z ginkom in se πiri z 
novimi izdelki veËjih jakosti in novi

mi kombinacijami. Nov izdelek v letu 2009 Bilobil 
intense omogoËa doseganje najveËjega dnevnega od
merka s samo dvema kapsulama na dan. Z izdelkom 
Bilobil Aktiv (kombinacija ginka bilobe in ginsenga) 
pa blagovno znamko pomlajujemo, saj je namenjen 
aktivni poslovni populaciji za boljπo koncentracijo 
in veËjo vzdræljivost pri opravljanju vsakodnevnih 
aktivnosti.

Vitaminskomineralni izdelki so zdruæeni v dveh do
bro uveljavljenih krovnih blagovnih znamkah: Duo-
vit, namenjen za odrasle, in Pikovit, namenjen za 
otroke. Med izdelki Duovit je bil v letu 2009 uspeπen 
izdelek z najdaljπo tradicijo Duovit, najpomembnejπa 

KljuËne	blagovne	znamke:	
Septolete,	Bilobil,	Duovit,	
Pikovit,	Herbion	in	
Nalgesin	S.

izdelka novejπe generacije pa sta Duovit za moπke in 
Duovit za æenske, ki se uspeπno prodajata na vseh 
kljuËnih trgih. Blagovna znamka Pikovit zdruæuje 
vitaminske in vitaminskomineralne izdelke za otro
ke do 14. leta v razliËnih farmacevtskih oblikah. Pod
poro in zaupanje ima v najviπjih strokovnih krogih, 
kar dokazujejo uradna priporoËila Zveze pediatrov 
v Ruski federaciji, Ukrajini in Romuniji ter nagrada 
izbor leta za najboljπi vitaminskomineralni izdelek 
za otroke v Uzbekistanu. Pikovit s trænim deleæem 
med 20 in 35 % ohranja vodilno mesto v Ruski fede
raciji, Ukrajini, Uzbekistanu in Romuniji.

Sirupe za kaπelj Herbion so farmacevti v Ruski fe
deraciji in Ukrajini dobro sprejeli in jih bolnikom 
pogosto svetovali. Po njihovem mnenju so prva izbi
ra med zdravili za kaπelj. Izdelki Herbion so dobra 
reπitev za suh in za produktiven kaπelj. 

Med analgetiki je najpomembnejπi Nalgesin S (na
proksen natrij), ki predstavlja hitro reπitev za boleËi
no.

KozmetiËni izdelki 

Skupina Krka je v letu 2009 prodala za 7,3 milijona 
EUR kozmetiËnih izdelkov, kar je 27 % manj kot v 
letu 2008. Do znatnega padca prodaje je priπlo pred
vsem v vzhodni in jugovzhodni Evropi. 

Prodaja kozmetiËnih izdelkov na 
5 najveËjih trgih
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Slovenija Ruska Bosna in Hrvaπka Srbija
 federacija Hercegovina  

Prodaja kozmetiËnih izdelkov po skupinah 
v letu 2009

  36 %

38 %

izdelki za nego koæe

izdelki za nego las

parfumi in dezodoranti

izdelki za zaπËito 
pred soncem

ostalo      

  13 %

5 %
8 %

KljuËna blagovna znamka med kozmetiËnimi izdel
ki je bil Fitoval. Paleto izdelkov za celovito nego las 
in lasiπËa sestavljajo tri skupine 
izdelkov za najpogostejπe teæave z 
lasmi in lasiπËem: za poπkodovane 
lase, proti izpadanju las in proti 
prhljaju.

Izdelki	za	nego	las	
postajajo	najpo	membnejπi	
kozmetiËni	izdelki.
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Zdraviliπko-turistiËne storitve 

Terme Krka so leto 2009 v poslovnih enotah v 
©marjeπkih in Dolenjskih Toplicah, v Strunjanu, 
Novem mestu in na OtoËcu konËale s 33,2 milijona 
EUR prihodkov iz prodaje, kar je 2,1 % veË kot v letu 
2008. NajveËji, 34odstotni deleæ predstavljajo pri
hodki od noËitev. S 344.488 noËitvami smo ustvari
li 11,4 milijona EUR prodaje in 3odstotno rast, kar 
glede na razmere v turistiËni dejavnosti v letu 2009 
ocenjujemo kot uspeπno. Med poslovnimi enotami je 

na prvem mestu Talaso Strunjan z 10,2 milijona EUR 
prihodkov in 8odstotno rastjo, s 5odstotno rastjo 
pa mu sledijo Terme Dolenjske Toplice.

Obisk domaËih gostov se je v letu 2009 poveËal za 
2 %. DomaËi gostje so ustvarili 70 % vseh noËitev. 
Med tujimi gosti so prevladovali Italijani, Avstrijci, 
Rusi in Nemci. NajveËjo, kar 88odstotno zasedenost 
na letni ravni je imela poslovna enota v Strunjanu, 

Veterinarski izdelki

Skupina Krka je v letu 2009 pro
dala za 27,8 milijona EUR veteri
narskih izdelkov, kar je 11 % veË 
kot v letu 2008. Prodaja se je naj

Prodaja veterinarskih izdelkov na 
5 najveËjih trgih
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 Ruska Hrvaπka Slovenija Nizozemska Ukrajina
 federacija

Prodaja veterinarskih izdelkov po 
terapevtskih skupinah v letu 2009

69 %

zdravila za sistemsko
zdravljenje okuæb

antiparazitiki in 
insekticidi

zdravila za bolezni 
prebavil in presnove

antiseptiki in 
dezinfektanti

ostalo

  17 %

7 %
6% 1 %

Enroxil/Enrox (enrofloksacin) je vodilni izdelek v 
naπi paleti veterinarskih izdelkov. Z novima izdel

koma Enroxil Max za enkratno 
dajanje in Enroxil Flavour v obliki 
tablet z okusom utrjujemo vodil
no mesto med generiËnimi pro

izvajalci enrofloksacina.

Drugi najpomembnejπi izdelek je prav tako proti
mikrobno zdravilo Floron/Fenflor (florfenikol). Na 
tradicionalnih trgih je ohranil vodilno mesto med 
florfenikoli, dobro pa se je zaËela tudi prodaja na za
hodnoevropskih trgih.

NajveËja	rast	je	bila	
doseæena	na	trgih	zahodne	
Evrope	(NemËija,	Francija)	
in	v	Ruski	federaciji.

Najpomembnejπe	podro	Ëje	
so	zdravila	za	zdravljenje	
okuæb.

bolj poveËala v NemËiji, Franciji, Ruski federaciji in 
Romuniji, ki spadajo med deset najveËjih trgov, pa 
tudi na veË manjπih trgih.

Kokcisan (salinomicin) je naπ najpomembnejπi 
kokcidiostatik. Njegova uËinkovitost je bila potrjena 
v neodvisnih inπtitutih v NemËiji, Angliji in ©paniji 
pa tudi v praksi. Uporabljajo ga v veË kot 30 dræavah 
po svetu. 

Ecocid S/Oxicid S je razkuæilo z uravnoteæeno for
mulacijo, ki se uvrπËa med vodilne v svetu. Izpol
njuje vse zahteve uporabnikov, ki æelijo uËinkovit, 
okolju prijazen in kakovosten izdelek za uporabo v 
programih bioloπke varnosti. Njegova uËinkovitost 
je bila potrjena po najnovejπih metodah, skladnih z 
EUstandardi. 
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v ©marjeπkih Toplicah pa je bila 72odstotna. Terme 
Dolenjske Toplice z novim hotelom Balnea so dobile 
nagrado Planeta GV za najodmevnejπo lokacijo za iz
vedbo poslovnega dogodka, poleg tega so bile v akci
ji TuristiËne zveze Slovenije razglaπene za najlepπe 
zdraviliπËe v kategoriji manjπih zdraviliπË, Wellness 

center Balnea pa za najboljπi sprostitveni center v 
letu 2009 v Sloveniji. Grad OtoËec je konec leta 2009 
postal Ëlan prestiænega zdruæenja vrhunskih hote
lov in restavracij Relais & Chateaux in se pridruæil 
475 najelitnejπim po vsem svetu.
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Razvoj in raziskave

Osnovna naloga razvojne dejavnosti je razvoj gene
riËnih uËinkovin in farmacevtskih oblik ter tehnolo
gij za njihovo izdelavo in vrednotenje. Raziskave ino
vativnih tehnologij in metod izdelave ter vrednotenj 
so osnova za uspeπen razvoj generiËnih izdelkov z do
dano vrednostjo. Skladnost razvojnih postopkov, po
datkov in dokumentacije z regulatornimi zahtevami 
omogoËajo registracijo zdravil na recept, izdelkov za 
samozdravljenje, veterinarskih izdelkov in kozme
tiËnih izdelkov. PravoËasen nastop novega izdelka 

na trgu je rezultat kreativnih, inovativnih pristopov 
in predvsem timskega razvojnoraziskovalnega dela. 
Pri razvijanju in registraciji izdelkov uporabljamo 
razvojne priloænosti in upoπtevamo portfelj Krkinih 
podjetij, upoπtevamo pa tudi specifiko posameznih 
trgov in s tem odpiramo nove prodajne moænosti. Za 
zagotavljanje konkurenËnosti so tudi v prihodnjem 
obdobju pomembni uËinkovit razvoj in raziskave, 
zaπËita industrijske lastnine, pravoËasna registraci
ja in lansiranje novih konkurenËnih izdelkov.

Registracije izdelkov

V letu 2009 smo registrirali 21 
novih izdelkov v 40 oblikah. V 
tem Ëasu smo na razliËnih trgih 
pridobili 874 novih registracij za 
zdravila. Registracije so potekale 
po razliËnih registracijskih po
stopkih v 58 dræavah. 

Po najzahtevnejπih evropskih registracijskih postop
kih (centralizirani postopek — CP, decentralizirani 
postopek — DCP, postopek medsebojnega priznava
nja — MRP) smo izpeljali 44 postopkov za 18 zdravil v 
razliËnih oblikah in tako pridobili 1204 registracije.

Pri evropski agenciji EMEA smo uspeπno konËali pet 
zahtevnih centraliziranih postopkov, kar pomeni re
gistracijo v vseh 27 dræavah EU. Pomemben doseæek 

sta bila uspeπno konËana centra
lizirana postopka za dve zdravili 
na osnovi uËinkovine klopidogrel. 
Po centraliziranem postopku smo 
registrirali tudi Nimvastid, ki 
vsebuje uËinkovino rivastigmin, 

repaglinid, zdravilo za uravnavanje sladkorja v krvi, 
in Vizarsin, generiËno razliËico sildenafila.

Registracije so potekale tudi prek decentraliziranih 
postopkov (DCP) in prek postopkov vzajemnega pri
znavanja (MRP). Po teh postopkih smo z registraci
jami novih zdravil in novih oblik ter registracijami 

na novih trgih dopolnili prodajne 
moænosti v veËini dræav EU. KonËali 
smo postopek za antidepresiv escita-
lopram in s tem to zdravilo registrira
li v 9 dræavah EU; v dodatnih zahodno
evropskih dræavah smo registrirali 
atorvastatin.

Uspeπno smo izpeljali decentralizira
ni postopek za registracijo dveh no
vih kombiniranih zdravil, in sicer za Doreto in For-
magliben. Pomembne so nove evropske registracije 
za zdravili Ezoleta in Co-cazaprol.

Za uËinkovito delo pri registraciji zdravil je po
membno uporabljati optimalne postopke v okviru 
nacionalnih in evropskih zakonodaj. V pomoË so 
nam izkuπnje iz preteklih let, ki jih dopolnjujemo z 
novimi pristopi. Kontinuirano vodimo tudi nacional
ne postopke, ki so pomembni za zagotavljanje port
felja novih izdelkov v dræavah vzhodne in jugovzho
dne Evrope. Tako smo na ruskem trgu pridobili nove 
registracije za 13 izdelkov v 40 oblikah in pri tem v 
rekordno kratkem Ëasu enega leta registrirali regu
latorno zahtevna izdelka Perineva v obliki tablet z 
uËinkovino perindopril, in Niperten v obliki tablet z 
uËinkovino bisoprolol. 

Na podroËju izdelkov za samozdravljenje smo prido
bili registracije za 8 novih izdelkov. Z njimi smo do
polnjevali blagovni znamki Duovit in Septolete.

Pri	evropski	agenciji	EMEA	
smo	uspeπno	konËali	pet	
zahtevnih	centraliziranih	
postopkov.

V	letu	2009	smo	registri
rali	21	novih	izdelkov	v	40	
oblikah.	V	tem	Ëasu	smo	
na	razliËnih	trgih	pridobili	
874	novih	registracij	za	
zdravila.

Na	ruskem	trgu	smo	pri
dobili	nove	registracije	za	
13	izdelkov	v	40	oblikah	
in	pri	tem	registrirali	regu
latorno	zahtevna	izdelka	
Perineva	v	obliki	tablet	z	
uËinkovino	perindopril,	in	
Niperten	v	obliki	tablet	z	
uËinkovino	bisoprolol.

©tevilo novih registracij skupine Krka po regijah

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik

2009 43 64 101 173 126 222 171 317

2008 29 49 113 241 177 284 93        215

2007 11 39 104 223 108 181 86 311

2006 23 36 114 234 97 152 84 210

2005 10 34 84 141 76 111 102 266
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ZaπËita lastnega znanja in podroËje industrijske lastnine

Rezultate razvoja smo na kljuËnih podroËjih zaπËitili 
s patentnimi prijavami. V letu 2009 smo vloæili pa
tentne prijave za 19 novih izumov, na osnovi priorite
tnih prijav iz leta 2008 pa smo vloæili 24 mednarod
nih patentnih prijav.

Svoje izdelke træimo pod lastnimi blagovnimi znam
kami. Tako smo v letu 2009 v Sloveniji prijavili 52 
blagovnih znamk, vloæili 79 mednarodnih prijav ter 
v posameznih dræavah 14 nacionalnih prijav.

Zdravila na recept

V letu 2009 smo za zdravila na recept pridobili regi-
stracije za 13 novih zdravil v 32 oblikah.

V vseh dræavah EU smo pridobili re
gistracijo za klopidogrel, ki je eno od 
vodilnih zdravil po prodaji v svetu in 
poleg tega tudi eno najpomembnejπih 
antikoagulatnih zdravil, ki zmanjπu
jejo nastajanje krvnih strdkov in s 
tem incidenco moæganske kapi in 
srËnega infarkta. Registrirali smo 
dve zdravili na osnovi klopidogrela: 

klopidogrelijev hidrogensulfat (Zyllt) in zdravilo na 
osnovi klopidogrelijevega hidroklorida kot alterna
tivno sol.

Med zdravili za zdravljenje bolezni osrednjega 
æivËevja πirimo ponudbo z registracijo zdravila Nim-
vastid, ki vsebuje uËinkovino rivastigmin. Nimva
stid je namenjen zdravljenju Alzheimerjeve bolezni. 
Registrirali smo ga v dveh farmacevtskih oblikah, 
v obliki kapsul in v obliki orodisperzibilnih tablet. 
Smo edino podjetje, ki je uspeπno razvilo orodis
perzibilne tablete rivastigmina. Nova farmacevtska 
oblika je prijazna uporabniku in predstavlja doseæek 
uspeπnega farmacevtskotehnoloπkega razvoja.

©irimo paleto antidiabetiËnih zdravil. Pod imenom 
Enyglid smo registrirali tablete repaglinida v treh 
jakostih. Repaglinid je Krkino novo zdravilo, indi
cirano za uravnavanje nivoja sladkorja v krvi pri 
diabetesu. Formagliben vsebuje kombinacijo dveh 
uËinkovin, glibenklamida in metformina, ki delu
jeta vzajemno — glibenklamid spodbuja izloËanje 
inzulina iz trebuπne slinavke, metformin pa hkrati 
poveËa obËutljivost celic za inzulin.

Za vse trge EU smo uspeπno registrirali Vizarsin. 
Zdravilo je na voljo v obliki filmsko obloæenih tablet 

v treh jakostih in predstavlja generiËno razliËico ta
blet z uËinkovino sildenafil. UËinkuje na erektilno 
disfunkcijo in je namenjen zdravljenju impotence.

Za simptomatiËno lajπanje zmerne do hude boleËine 
smo registrirali zdravilo Doreta v obliki tablet. Gre 
za fiksno kombinacijo dveh uËinkovin, tramadola in 
paracetamola. Dovoljenje za promet smo dobili v ne
katerih dræavah EU in na Hrvaπkem. Krkina Doreta 
je prvo generiËno zdravilo s to fiksno kombinacijo.

Ezoleta je ime novega zdravila z uËinkovino eze-
timib, ki s prepreËevanjem absorpcije holestero
la zniæuje raven krvnih maπËob. Prve registracije 
smo v letu 2009 pridobili v Sloveniji in v nekaterih 
dræavah EU.

Co-cazaprol je zdravilo z uËinkovinama cilazapril in 
hidroklorotiazid. Registrirali smo ga na Hrvaπkem, 
»eπkem in Portugalskem. Z njim smo dopolnili sku
pino zdravil za zdravljenje zviπanega krvnega tlaka 
pri bolnikih, pri katerih monoterapija ne zadostuje 
za uspeπno zdravljenje.

Z novim zdravilom Niperten v obliki tablet z uËinko
vino bisoprolol, ki smo ga prviË registrirali v Ruski 
federaciji, smo dopolnili paleto zdravil za zdravlje
nje bolezni srca in æilja.
 
©irili smo tudi paleto sartanov, tako z novimi zdra
vili kot z dopolnjevanjem palet obstojeËih sartanov. 
Pridobili smo novo registracijo za olmesartan z ime
nom Olimestra v obliki filmsko obloæenih tablet v 
treh jakostih. Med obstojeËimi sartani smo v veËini 
zahodnoevropskih dræav uspeπno registrirali valsar
tan, kombinacijo valsartana in hidroklorotiazida, in 
losartan ter kombinacijo losartana in hidrokloroti
azida.

Pomemben	doseæek	sta	
bila	uspeπno	konËana	
centralizirana	postopka	
za	dve	zdravili	na	osnovi	
uËinkovine	klopidogrel	−	
klopidogrelijev	hidrogen
sulfat	(Zyllt)	in	klopidogre
lijev	hidroklorid.
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Risperidon, zdravilo iz skupine antipsihotikov v 
obliki orodisperzibilnih tablet, smo v zahodni Evro
pi registrirali v dveh novih jakostih.
 

Pri zaviralcih protonske Ërpalke smo dosegli po
membne razvojnoraziskovalne rezultate za izdelek 
v obliki trdih æelatinastih kapsul z uËinkovino eso-
meprazol in uspeπno vodili DCP za registracijo iz
delka v nekaterih dræavah EU.

©tevilo novih registracij zdravil na recept po posameznih regijah 

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

πtevilo
izdelkov

πtevilo
oblik

2009 22 43 71 140 73 158 148 292

2008 9 26 75 197 100 206 55 158

2007 8 36 68 176 65 127 79 304

2006 13 26 82 189 61 104 57 175

2005 8 30 60 110 55 84 87 243

Izdelki za samozdravljenje

V letu 2009 smo uspeπno konËali registracijske po-
stopke za 8 novih izdelkov za samozdravljenje.

Z registracijami novih izdelkov smo uspeπno dopol
nili svoje uveljavljene vodilne blagovne znamke Duo
vit, Septolete in Pikovit.

Blagovno znamko Duovit, ki zdruæuje vitaminsko 
mineralne izdelke za odrasle, smo dopolnili s tremi 
novimi izdelki. Duovit Power v obliki æveËljivih ta
blet je vir naravnega kofeina v usklajeni kombinaciji 
naravnih izvleËkov in vitaminov za dodatno energijo 
in veËjo storilnost. Duovit za æenske 45+ in Duovit 
za moπke 45+ v obliki filmsko obloæenih tablet sta 
izdelka, ki vsebujeta kombinacijo vitaminov in mi
neralov, prilagojeno potrebam organizma v tej sta
rostni skupini, hkrati pa tudi pomembna hranila za 
usklajeno delovanje organizma — loËeno za æenske 
in moπke.

Paleto Pikovit, ki zdruæuje vitaminskomineralne  
izdelke za otroke, smo dopolnili v segmentu pre
hranskih dopolnil. Uspeπno smo konËali postopek 
notifikacije dveh novih sirupov Pikovit IQ/Pikovit 
Omega 3 in Pikovit Balance/Pikovit Prebio v Ukra
jini in Kazahstanu.

Paleto Septolet smo v letu 2009 dopolnili z novim 
izdelkom Septolete plus z okusom limete in medu, 
za katerega smo æe pridobili prve registracije. Gre 
za kombinacijo antiseptiËne uËinkovine cetilpiridi
nijev klorid in lokalnega antiseptika benzokaina, ki 
paleto dopolnjuje z novim okusom.

Notificirali smo Septoaqua prπilo za nos za otroke in 
Septoaqua prπilo za nos za odrasle. Izdelka sta medi
cinska pripomoËka, ki vsebujeta sterilno raztopino 
mineralnih soli in sta namenjena izpiranju, ËiπËenju 
in vlaæenju nosne sluznice.

Kapsule Orsoslim/Orsofit so nov izdelek v kategori
ji prehranskih dopolnil, ki zaËenja linijo izdelkov za 
pomoË pri uravnavanje telesne teæe.

Za izdelke z izvleËki ginka in ginsenga smo pridobili 
nove evropske registracije. Træne moænosti za Bilo-
bil smo poveËali z registracijo izdelkov Bilobil Duo 
na »eπkem in Bilobil Intense 120 mg na novih trgih, 
v Sloveniji, Madæarski, Romuniji, Bolgariji.

KonËali smo prvo notifikacijo sirupa Herbilex, pre
hranskega dopolnila, ki vsebuje izvleËek islandske
ga liπaja in je namenjen blaæenju draæeËega kaπlja.
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©tevilo novih registracij izdelkov za samozdravljenje po posameznih regijah

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik

2009 10 10 22 22 33 43 21 23

2008 9 9 29 30 47 47 18 19

2007 2 2 32 43 34 39 4 4

2006 8 8 30 42 35 45 22 31

2005 2 4 24 31 15 19 15 23

Veterinarski izdelki

Leto 2009 je zaznamovalo poveËano πtevilo regi
stracij za zdravila, ki vsebujejo enrofloksacin, ko-
listin in florfenikol na trgih zahodne, vzhodne in 
jugovzhodne Evrope. V Ukrajini in na Hrvaπkem smo 
pridobili tudi registracije za Enroxil Max v obliki 
raztopine za injiciranje, namenjene za zdravljenje 
dihalnih okuæb. Na Hrvaπkem smo to zdravilo re
gistrirali za govedo in registracijo razπirili πe za 
praπiËe. Prav tako na Hrvaπkem smo pridobili regi
stracijo za Enroxil Flavour, tablete v treh jakostih, 
namenjene za zdravljenje bakterijskih okuæb pri 
psih in maËkah. V Makedoniji in Kazahstanu smo 

pridobili registracijo za kolistin. V obliki praπka 
za pripravo peroralne raztopine za zdravljenje bak
terijskih okuæb pri farmskih æivalih ga træimo pod 
imenom Giraxa. V Rusiji smo registrirali Floron v 
obliki raztopine za injiciranje za zdravljenje okuæb 
pri govedu. Na Hrvaπkem, v Kazahstanu in Molda
viji smo uspeπno registrirali Solvimin Se, vitamin
skomineralni praπek za vse vrste farmskih æivali. 
V Srbiji smo registrirali Anemin, raztopino za inji
ciranje, ki vsebuje æelezov dekstran in je namenjena 
za prepreËevanje anemij pri praπiËih.

©tevilo novih registracij veterinarskih izdelkov po posameznih regijah

Slovenija Jugovzhodna Evropa Vzhodna Evropa Srednja Evropa
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik
πtevilo

izdelkov
πtevilo

oblik

2009 − − 8 11 10 11 2 2

2008 3 6 6 11 13 14 20 38

2007 1 1 3 3 7 8 3 3

2006 2 2 2 3 2 3 4 4

2005 − − − − 6 8 − −

KozmetiËni izdelki

V letu 2009 smo konËali razvoj izdelkov iz linije Sun 
Mix. V skladu z novimi zakonodajnimi priporoËili 
smo za linijo razvili 7 izdelkov za sonËenje, uspeπno 
testirali njihovo uËinkovitost ter pridobili dovoljenje 

za promet v Sloveniji po merilih za kakovost, var
nost in uËinkovitost kozmetiËnih izdelkov za zaπËito 
koæe.
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Zdraviliπko-turistiËne storitve

Leto 2009 je bilo prvo leto poslovanja novega hote
la Balnea**** superior v Termah Dolenjske Toplice, 
ki je dobil ime po priznanem sprostitvenem centru 
Balnea. Hkrati z novim hotelom smo razvili πtevilne 
nove programe z uveljavljenimi terapevtskimi me
todami, predvsem refleksoterapijo in akupunkturo. 
Konec leta 2009 je v tem priznanem slovenskem 
zdraviliπËu zaËela delovati tudi ambulanta za estet
sko kirurgijo, v kateri izvajamo minimalno invaziv
ne metode pomlajevanja, ki hitro in uËinkovito pri
pomorejo k sveæemu in bolj mladostnemu videzu.

Tudi v letu 2009 smo znaten del sredstev vloæili v ra
zvoj programov medicinske rehabilitacije in v opre
mo za diagnostiko in zdravljenje, saj æelimo ohraniti 
vodilni træni deleæ v zdraviliπkem zdravljenju v Slo
veniji.

Najpomembnejπa naloæba Term Krka v letu 2009 je 
bila razπiritev igriπËa za golf na OtoËcu. Od junija 
2009 ima 18 igralnih polj, razprostira pa se na veË 
kot 70 hektarjih. Gre za eno od najlepπih golfskih 
igriπË v tem delu Evrope, ki je zraslo na privlaËnem 
in rahlo hribovitem terenu v zavetju dolenjskega 
gozda. Naloæbo je viπini 0,5 milijona EUR sofinanci
ral Evropski sklad za regionalni razvoj.
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Oskrba z izdelki

Oskrbovalno verigo, ki vkljuËuje proizvodnjo 
konËnih izdelkov in uËinkovin, laboratorijsko kon

trolo kakovosti, nabavo, naËrtovanje 
proizvodnje in gospodarjenje s pro
izvodnimi zmogljivostmi doma in 
v tujini, obvladovanje tehnologij in 
dokumentacije v æivljenjskem ciklu 
izdelka ter skladiπËenje in transport, 
uspeπno obvladujemo tako glede iz

polnjevanja prodajnih potreb kakor tudi zagotavlja
nja visoke kakovosti cenovno konkurenËnih izdel
kov. Procese oskrbe v podjetjih skupine in drugih 
proizvodnih mestih integriramo in optimiziramo 
ter tako krepimo povezanost z ostalimi poslovnimi 
funkcijami. Optimiziramo odzivnost na potrebe trga 
in zmanjπujemo stroπke. Za strateπke izdelke zago
tavljamo veË proizvodnih mest in nabavnih virov 
uËinkovin in ostalih materialov. 

Skrbimo za izdelke, ki so æe bili lansirani na 
kljuËnih trgih, in sicer zagotavljamo fleksibilnost in 
stroπkovno uËinkovitost tehnologij. Prav tako koor
diniramo prenose tehnologij polizdelkov in pakira
nja v Krkinih obratih v Sloveniji in tujini. V letu 2009 
smo poveËali odzivnost pri reπevanju tehnoloπke 
problematike. Postopek uvajanja alternativnih virov 
uËinkovin in embalaæe za strateπko pomembne izdel
ke v redno proizvodnjo, usklajen z vsemi poslovnimi 
funkcijami, je postal redna praksa, rezultat katere je 
validiran tehnoloπki postopek proizvodnje. Znotraj 
procesov æivljenjskega cikla skrbimo tudi za obnovo 
proizvodnega dela regulatorne dokumentacije.

Z obvladovanjem tehnologij pakiranja 
in definiranjem sekundarne embalaæe 
neposredno posegamo v optimizacijo 
procesov pakiranja in zmanjπujemo 
stroπke embalaæe. Spremljamo zahte
ve trga glede novih tehnologij pakira
nja in temu prilagajamo tehnoloπke 

moænosti opreme. Z optimizacijo procesa zagota
vljanja tehnoloπkih podlag, kot so embalaæni naËrti, 
tehnoloπki postopki, sestavnice itd., ki so potrebni 
pred zaËetkom proizvodnje, zagotavljamo hitro od
zivnost na specifiËne zahteve trga ter obenem skla
dnost izdelka, ki ga proizvajamo, s trenutnim veljav
nim regulatornim statusom po trgih. 

UËinkovito vzdræujemo veËino matiËnih podatkov za 
naËrtovanje in izvajanje proizvodnje v poslovnem in
formacijskem sistemu SAP in proizvodnem informa
cijskem sistemu PAS (matiËni podatki materialov, 
statusi veljavnosti, sestavnice, resursi, tehnoloπke 
faze itd.). S tem so vzpostavljeni pogoji za nemoteno 

naËrtovanje materialov in kapacitet, izvajanje pro
izvodnje in sprotno ustvarjanje ezapisnikov. 

Pri proizvodni dokumentaciji smo naredili velik 
korak naprej z implementacijo elektronskega doku
mentacijskega sistema ("paperless" proizvodnja), ki 
je na tako strogo reguliranem podroËju, kot je farma
cevtska industrija, izredno zahteven projekt. Novi 
sistem bistveno skrajπuje Ëas od zakljuËka izdela
ve pa do sprostitve serije na trg. Preglednost in hi
trost dostopanja do dokumentacije sta se izboljπali, 
stroπki papirnatega arhiviranja in distribucije so 
manjπi, laæja pa je tudi dostopnost do tehnoloπkih 
podatkov za potrebe nadaljnje optimizacije. 

Povezovalni Ëlen med prodajo, nabavo, proizvodnjo, 
kontrolo kakovosti in ostalimi funkcijami oskrboval
ne verige je LogistiËni center. Njegova kljuËna nalo
ga je naËrtovanje proizvodnje v skladu s prodajnimi 
napovedmi, da bi tako pravoËasno 
zagotovili potrebne koliËine izdel
kov predpisane kakovosti. Ob tem 
pa je pomembno dosegati πe opti
malno izkoriπËenost proizvod nih 
zmogljivosti. ©tevilo izdelkov in 
njihova raznolikosti se stalno po
veËujeta, nenehno pa vkljuËujemo 
tudi nove proizvodne zmogljivosti v Krkinih obratih 
v Sloveniji in odvisnih podjetjih v tujini. NaËrtova
nje in spremljanje proizvodnje tako postaja vse bolj 
kompleksno, zato uporabljamo napredni informacij
ski sistem za naËrtovanje proizvodnje APO (Advan
ced Planning and Optimisation), ki smo ga vpeljali v 
Sloveniji in Ruski federaciji, nameravamo pa ga tudi 
na Hrvaπkem in Poljskem. 

Zadostne proizvodne zmogljivosti za zmanjπevanje 
tveganja deficitarnosti zagotavljamo z nenehnim 
obnavljanjem, dopolnjevanjem in dograjevanjem la
stnih zmogljivosti kemijske proizvodnje uËinkovin 
in proizvodnje konËnih izdelkov ter s pogodbeno 
proizvodnjo s partnerji, ki s svojimi viri in znanjem 
pripomorejo k realizaciji prodajnih naroËil. 

V sklopu rekonstrukcije obrata Brπljin smo zgradili 
nov, sodoben obrat za proizvodnjo sirupov in tako 
veË kot podvojili zmogljivosti proizvodnje sirupov 
na osnovi izvleËkov. Hkrati smo v loËenem objektu 
ustvarili pogoje za proizvodnjo novega tekoËega in 
praπkastega izdelka z biocidnim uËinkom za upora
bo v veterini. PoveËali smo zmogljivosti za pakiranje 
injekcijskih raztopin ter proizvodnjo tablet, kapsul, 
pelet in pastil, v proizvodnji farmacevtskih uËinko
vin pa zagnali novo proizvodno linijo v Sintezi 4. 

Oskrbovalno	verigo	uspe	π
no	obvladujemo	tako	glede	
izpolnjevanja	prodajnih	
potreb	kot	zagotavljanja	
visoke	kakovosti	cenovno	
konkurenËnih	izdelkov.

LogistiËni	center	je	pove
zovalni	Ëlen	med	prodajo,	
nabavo,	proizvodnjo,	kon
trolo	kakovosti	in	ostalimi	
funkcijami	v	oskrbovalni	
verigi.

V	sklopu	rekonstrukcije	
obrata	Brπljin	smo	zgradili	
nov,	sodoben	obrat	za	
proizvodnjo	sirupov	na	
osnovi	zeliπËnih	izvleËkov	
in	proizvodnjo	sirupov	tako	
veË	kot	podvojili.
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FiziËni obseg proizvodnje
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fiziËni obseg proizvodnje — obvladujoËa druæba
fiziËni obseg proizvodnje — odvisne druæbe
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proizvedene koliËine uËinkovin

V proizvodnjo uvajamo naËela TPM (total producti
ve maintenance), poveËujemo usposobljenost ope
raterjev za premontaæe pri pakiranju in proizvodnji 
polizdelkov ter izboljπujemo proizvodne procese, da 
bi Ëim bolj izkoristili proizvodno opremo in dosegli 
Ëim boljπi izkoristek proizvodnje serije izdelka. 

V obeh proizvodnjah zagotavljamo tehniËno razpo
loæljivost strojev in opreme: redno jih vzdr æujemo, 
spremljamo njihovo stanje in zagotavljamo var
no delo po naËelih naËrtovanega in preventivnega 
vzdræevanja. Pripravljamo izhodiπËa za tehniËni 
razvoj proizvodnje, sledimo novostim in sodelujemo 
pri kvalifikaciji in zagonu nove tehnoloπke opreme. 

V investicijski dejavnosti intenzivno sodelujemo æe 
v sklopu priprav letnega gospodarskega naËrta inve
sticijskih projektov, investicijskega vzdræevanja in 
nabave osnovnih sredstev, kar je v skladu s strategi
jo razvoja podjetja.
 
Uspeπno smo prestali vse πtevilnejπe inπpekcije in 
presoje regulatornih organov in poslovnih partner
jev.

Prav tako pomembno podroËje v Oskrbi z izdelki je 
nabava. Njena osnovna naloga je pravoËasna nabava 
materialov, opreme in storitev v skladu z zahtevami 
o kakovosti, ki veljajo v podjetju. Pri tem je vse bolj 
pomembno obvladovanje nabavnih stroπkov in njiho
va nenehna optimizacija. Razvijamo strategijo part
nerskih odnosov z dobavitelji, kljuËne dobavitelje 
seznanjamo s svojimi razvojnimi usmeritvami in jih 
temu ustrezno tudi izobraæujemo. Od dobaviteljev 
priËakujemo kakovost, ustrezno specifikacijam, dol
goroËno zanesljivost dobav, razvojno naravnanost in 
pripravljenost za zmanjπevanje lastnih stroπkov. Vsi 
dobavitelji so vkljuËeni v sistem odobravanja in po

trjevanja ter v sistem rednih presoj kakovosti. Pred
nost dajemo neposredni nabavi od proizvajalcev, 
πtevilo odobrenih dobaviteljev pa æelimo poveËati. 
Lokalne in svetovne dobavitelje materialov nenehno 
spremljamo, da bi tako dosegli Ëim veËjo stroπkovno 
uËinkovitost izdelkov.

V laboratorijski kontroli kakovosti v skladu s farma
cevtskimi standardi preizkuπamo kakovost vhod
nih materialov, polizdelkov in konËnih izdelkov 
za humano in veterinarsko uporabo in izdelkov za 
samozdravljenje. S preizkuπanjem nadzorujemo in 
zagotavljamo ustrezno kakovost izdelkov in materi
alov ter proizvodnega okolja na vseh proizvodnih lo
kacijah. Optimalni odzivni Ëasi analiz so pomemben 
del pretoËnega Ëasa realizacije prodajnih naroËil in 
uËinkovite analizne podpore v procesih tehnoloπkih 
izboljπav, zato ostajajo naπ kljuËni cilj tudi v prihod
nje. 

Tudi pri skladiπËenju in distribuciji izdelkov kup
cem sledimo naËelom kakovosti, fleksibilnosti in od
zivnosti. Uvedli smo terminirane dobave za najveËje 
dobavitelje, tako skrajπali Ëas prevzema in poveËali 
pretok blaga, pri tem pa ohranili visoko kakovost 
opravljenega dela. Pri carinskem posredovanju smo 
pridobili status pooblaπËenega gospodarskega sub
jekta. Celovito smo obnovili in dogradili skladiπËa 
v Gotni vasi, kjer so urejeni prostori za sekundarno 
pakiranje in pogoji za skladiπËenje rastlinskih drog. 
V skladiπËu nevarnih snovi smo z ureditvijo varova
nja in kontrolo dostopa bistveno izboljπali stopnjo 
varnosti obratovanja. Nadaljujemo tudi s posoda
bljanjem informacijske podpore skladiπËenju, s Ëi
mer bomo celovito podprli naroËanje in izdajo blaga 
prek sistema SAP in tudi tako dvignili kakovost izva
janja te dejavnosti.

koliËina proizvedenih uËinkovin
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Vlaganja in naloæbe

V skupini Krka smo v letu 2009 za 
naloæbe porabili 91,5 milijona EUR, 
od tega 82,3 milijona EUR v obvladu
joËi druæbi in 9,2 milijona EUR v od

visnih druæbah. Zaradi svetovne finanËne krize in 
negotovih razmer poslovanja smo nekatere projekte 
upoËasnili in za naloæbe porabili manj sredstev, kot 
smo sprva naËrtovali. 

V	letu	2009	smo	investi
cijsko	porabo	prilagajali	
svetovni	gospodarski	krizi.

Naloæbe skupine Krka v obdobju 2005—2009
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deleæ naloæb v prodaji 

VeË kot polovica naloæb v letu 2009 je bila namenje
na poveËanju zmogljivosti za proizvodnjo konËnih 
izdelkov.

Struktura investicijske porabe skupine 
Krka v letu 2009

 61 %

3 %

proizvodnja konËnih
izdelkov

proizvodnja surovin

infrastrukturni
objekti

turistiËna
infrastruktura

ostalo

neopredmetena 
osnovna sredstva

  12 %
3 %14 %
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Nove zmogljivosti in tehnologije v letu 2009
 
Marca 2009 smo konËali dela na liniji 5 v Sintezi 4 in 
pridobili dovoljenje za poskusno proizvodnjo. Dodat
na linija je bila potrebna zaradi zahtev za proizvod
njo vse veËjih koliËin razliËnih novih farmacevtskih 
uËinkovin. Zanjo smo porabili 11,2 milijona EUR.
 
Z ekstrakcijsko linijo II smo v Sintezi uvedli novo 
tehnologijo za proizvodnjo olja za hidrogeniranje. 
Izvedbena dela na liniji smo konËali konec septem
bra in pridobili dovoljenje za poskusno obratovanje.
 
S pripravo in opremo prostorov za postavitev linije za 
oblaganje pelet in izdelavo granulatov smo poveËali 
proizvodne zmogljivosti in s tem zagotovili pogoje 
za pravoËasno lansiranje kapsul na nove trge. 
 
V Gotni vasi smo poveËali skladiπËne zmogljivosti. 
Zgradili smo nizkoregalno skladiπËe in uredili roËno 
pakirnico za sekundarno pakiranje. 
 
V obratu v Brπljinu smo poveËali proizvodne zmoglji
vosti in optimizirali materialne pretoke. Leta 2009 
smo zgradili sodoben obrat za proizvodnjo sirupov, 
æe leta 2008 pa loËen objekt za proizvodnjo izdelkov 
z biocidnim uËinkom. 
 
Z nakupom in postavitvijo dodatne linije smo odpra
vili ozko grlo in poveËali zmogljivosti polnjenja, pre
gleda in pakiranja ampul.
 
Zaradi naËrtovane proizvodnje novih izdelkov v obli
ki prπil smo septembra zaËeli obnavljati proizvodne 
prostore v zahtevanih razredih Ëistosti in eksplozij
sko varni izvedbi. 
 
ZaËetek gradnje dveh veËjih naloæb 
 
Junija 2009 smo zaËeli v LoËni graditi obrat za pro
izvodnjo trdnih farmacevtskih oblik z zmogljivostjo 
2,5 milijarde kapsul, tablet ali 
obloæenih tablet na leto. Objekt bo 
imel pet etaæ s skupno povrπino 
17.000 m2, do konca leta smo po
stavili jekleno konstrukcijo. Ta 
trenutno najveËja Krkina naloæba s predraËunsko 
vrednostjo 94 milijonov EUR bo po naËrtih konËana 
sredi leta 2011. 
 
Jeseni 2009 smo zaËeli graditi nov Razvojnokon
trolni center 3 s skupno bruto povrπino 13.000 m2. 
Objekt bo zgrajen za potrebe razvojnoraziskovalne 
in kontrolne dejavnosti, v njem bodo tudi najnovejπe 
laboratorijske naprave. Naloæba je ocenjena na 21,6 
milijona EUR.

Obrat	za	proizvodnjo	trd
nih	farmacevtskih	oblik	je	
trenutno	najveËja	naloæba.
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V letu 2009 so potekale intenzivne priprave na grad
njo dodatnih proizvodnih zmogljivosti v Ruski fede
raciji. V Istri bomo zgradili logistiËni 
center in novo tovarno za proizvodnjo 
trdnih farmacevtskih oblik. Koncept 
zasnove nove tovarne omogoËa flek
sibilno in modularno gradnjo proizvodnih zmoglji
vosti v veË fazah. V prvi fazi je predvidena vgradnja 
6 pakirnih linij z letno zmogljivostjo 1,5 milijarde 
tablet in kapsul. 

Terme Krka 

Junija 2009 je bila otvoritev igriπËa za golf na 
OtoËcu, kjer smo uredili dodatnih devet igralnih polj 
in namakalni sistem. Naloæba je bila vredna 2 mili
jona EUR, z nepovratnimi sredstvi jo je sofinanciral 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

V Termah Krka v Strunjanu obnavljamo zdraviliπki 
in bazenski del ter poveËujemo hotelske zmogljivo
sti v vrednosti 7 milijonov EUR. Prenova bo konËana 
v prvem polletju leta 2010. 

Novi projekti 
 
V fazi idejnih zasnov in projektiranja so æe novi pro
jekti, namenjeni posodobitvam in novim proizvod
nim zmogljivostim ter zagotavljanju infrastrukture 
za nemoten proizvodni proces, ki bodo zaznamovali 
naslednje petletno obdobje.

V letu 2010 naËrtujemo pripravo projektne dokumen
tacije za gradnjo novega obrata za proizvodnjo trd

nih oralnih farmacevtskih oblik 
Notol 2 in projekte za gradnjo no
vih zmogljivosti za proizvodnjo 
farmacevtskih uËinkovin Sinteza 

1 na lokaciji Krπko. Na tej lokaciji bo treba zgraditi 
tudi vso potrebno energetiko in infrastrukturo, ki bo 
omogoËala proizvodnjo. 

Tujina 

Zaradi poveËanih proizvodnih potreb na Poljskem 
smo pakirno linijo zamenjali z novo, zmogljivejπo. 
Linija je zaËela obratovati leta 2009.

V	letu	2010	bomo	zaËeli	
projektirati	Notol	2.

V	Ruski	federaciji	bomo	
zgradili	novo	tovarno.
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Integrirani sistem vodenja in kakovost

Kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izbolj
πevanje kljuËnih procesov je ena izmed Krkinih 
strateπkih usmeritev. S sistematiËnim pristopom 

æelimo stalno presegati zahteve odjemalcev in dose
gati zastavljene poslovne cilje.

Sistem vodenja

Integrirani sistem vodenja (ISV) obravnava razliË
ne vidike poslovanja (kakovost, okolje, varnost in 

zdravje pri delu, varnost æivil in varo
vanje informacij) v enotnem sistemu 
vodenja z namenom dosegati opti
malne cilje poslovanja. Opisan je v 
Poslovniku kakovosti. Struktura ISV 
temelji na standardu ISO 9001, ki je 

nadgrajen in razπirjen z ostalimi standardi in naËe
li: GXP, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 
27001. OdliËno delovanje ISV podpira centraliziran 
sistem obvladovanja dokumentacije, ki se nenehno 
izboljπuje. Postopoma prehajamo s papirnega na ele

ktronsko obvladovanje dokumentov. Prednosti, ki 
nam jih prinaπa elektronsko obvladovanje dokumen
tov, so: manjπi stroπki, krajπi Ëas od izdelave doku
menta do njegove veljavnosti, laæji dostop, hitrejπe 
iskanje dokumentov, veljaven je samo elektronski 
dokument itd. Da bi lahko zagotovili kredibilnost 
ISV in utrjevali zaupanje naπih partnerjev, ga redno 
certificiramo pri neodvisni zunanji instituciji (Slo
venski institut za kakovost in meroslovje, SIQ) ter z 
rednimi preverjanji slovenskih in tujih inπpektorjev 
iz zdravstvenih agencij dokazujemo njegovo sklad
nost z regulativnimi in zakonskimi zahtevami (do
bre prakse, GXP).

ISV	nam	omogoËa	uËin
kovito	in	uspeπno	upravlja
nje	posameznih	sistemov	
na	enovit	naËin.	

Stalne izboljπave

Integrirani sistem vodenja

Odgovorno ravnanje Integrirani sistemi kakovosti

Sistem vodenja varovanja informacij (iso/iec 27001)

Varnost

ohsas 18001

Zdravje Okolje kakovost

iso 14001 gmp iso 9001 haccp

skupni cilj
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Nenehne izboljπave, ki nam jih na eni strani nareku
jejo standardi in smernice ter pristop PDCA (plani
raj, izvedi, preveri in ukrepaj), na drugi pa naπa za
vezanost tem standardom, so gonilna sila napredka 
in stalnega izboljπevanja na vseh podroËjih delova

nja Krke. Tu gre za sistematiËno obvladovanje pro
cesov od zahtev odjemalcev prek træenja, razvoja in 
raziskav, oskrbe z izdelki, prodaje do spremljanja 
zadovoljstva odjemalcev. 

Sistem kakovosti 

Ustreznost Krkinega sistema vodenja preverja
jo in potrjujejo redne inπpekcije domaËih in tujih 
dræavnih regulativnih organov ter presoje certifika
cijskih organizacij. 

• Javna agencija za zdravila in medicinske pripo
moËke Republike Slovenije (JAZMP) je izvajala 

redne inπpekcijske preglede sis
tema vodenja kakovosti, skladiπË, 
proizvodnih obratov in laboratori
jev za kontrolo kakovosti in potr
dila ustreznost naπega poslovanja 
z GXPzahtevami, veljavnimi v 
Evropski uniji (EU), kar je osno
va za obnovo GMPcertifikatov in 
vzdræevanje dovoljenj za izdelavo 
zdravil. 

• Naπi odvisni podjetji, ki sta locirani zunaj EU (Kr
kaFarma Jastrebarsko in KrkaRus), sta uspeπno 
izpeljali inπpekcijski pregled JAZMP in s tem pri
dobili GMPcertifikat EU, kar omogoËa izdelavo 
zdravil za obmoËje EU.

• Redne inπpekcijske preglede za vstop oziroma 
obstoj na trgih zunaj EU, kjer Krka træi izdelke, 
so izvajale tudi druge agencije za zdravila. Vse 
inπpekcije smo uspeπno izvedli; inπpektorji so po
trdili ustreznost in skladnost z regulativnimi zah
tevami za izdelavo izdelkov. V nekaterih dræavah 
(npr. v Belorusiji, Ruski federaciji in Ukrajini) ima 
Krka kot proizvajalka visokokakovostnih zdravil 
poseben status — kontrola kakovosti ob uvozu je 
omejena na tri parametre kakovosti, kar omogoËa 
manjπe stroπke uvoza in bistveno hitrejπi vstop se
rij konËnih izdelkov na trg.

• Veterinarska uprava Republike Slovenije je opravi
la inπpekcijski pregled Krke kot trgovca na debelo 
za zdravila za uporabo v veterinarski medicini. V 
okviru rednega letnega nadzora Krke kot nosilke 
dejavnosti poslovanja s krmo pa je izpeljala tudi 
redne inπpekcijske preglede sistema za zagota

Z	ISV	Krka	vsej	zainte
resirani	javnosti	kaæe	
svoj	odnos	do	kakovosti,	
okolja,	varnosti	in	zdravja	
pri	delu,	varnosti	æivil	ter	
varovanja	informacij.	
Z	dobrimi	poslovnimi	
rezultati	pa	potrjuje	uËin
kovitost	in	uspeπnost	ISV.	

Ukrepe	za	zagotavljanje	
neprekinjenega	poslova
nja	nadgrajujemo	v	
celovit	sistem	upravljanja	
neprekinjenega	poslovanja	
v	skladu	s	standardom	
BS25999	−	Business	
Continuity	Management.	

vljanje varnosti in kakovosti izdelkov za prehrano 
æivali. Inπpektorji niso ugotovili ne skladnosti.

• Ustreznost delovanja sistema za zagotavljanje 
varnosti æivil in hrane (HACCP) smo preverjali z 
notranjimi presojami, potrdila pa ga je redna letna 
presoja SIQ. Zdravstvena inπpekcija Republike Slo
venije pa je delovanje sistema HACCP preverjala z 
rednimi inπpekcijskimi pregledi obratov druæbene 
prehrane.

• Sistem vodenja varovanja informacij (SVVI), ki je 
certificiran v skladu z ISO/IEC 27001, smo v letu 
2009 v skladu z Zakonom o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gra
diva ter arhivih (ZVDAGA) dogradili 
z Notranjimi pravili arhiviranja do
kumentarnega gradiva v Krki. Po
sebno pozornost smo namenili tudi 
πirjenju in uporabi sistema SVVI v 
naπih podjetjih in predstavniπtvih v 
tujini. 

• Oktobra 2009 je v Krki æe 14. leto zapored potekala 
presoja ISV. Skupina devetih presojevalcev s SIQ 
je dva dni presojala delovanje veË sistemov hkra
ti, ki so izdelani na osnovi zahtev petih razliËnih 
standardov (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 
18001 in ISO/IEC 27001). Neskladnosti niso ugoto
vili.

ISV in sistem vodenja kakovosti ne
nehno iz boljπujemo, zato smo dopol
nili Poslovnik kakovosti in povezane 
dokumente. PoveËali smo intenziv
nost dela na procesih, ki pomembno 
vplivajo na kakovost izdelkov in sto
ritev.

Krkin sistem vodenja preverjamo z notranjimi pre
sojami. Presojamo tudi sisteme vodenja kakovosti 
dobaviteljev in pogodbenih partnerjev, da bi tako 
bolje obvladovali kakovost izdelkov in procesov ter 

Krkine	sisteme	zago
tavljanja	kakovosti,	pred	
vsem	GXP,	redno	preverja
jo	naπi	partnerji,	za	katere	
Krka	razvija	in	izdeluje	
izdelke.
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se osredotoËali na kljuËna podroËja, ki vplivajo na 
kakovost konËnega izdelka. V ta namen vrednotimo 
posamezne dobavitelje/partnerje in poslediËno uva

jamo potrebne ukrepe za zmanjπanje 
tveganj na podroËju kakovosti izdel
kov na sprejemljivo raven. Hkrati 
nam jasen vpogled v sisteme kakovo
sti dobaviteljev in pogodbenikov ter s 
pogodbami o zagotavljanju kakovosti 

opredeljena transparentnost zahtev in odgovornosti 
strank, vkljuËenih v proces izdelave surovin/izdel
kov, omogoËata optimizacijo procesov dela in s tem 
zmanjπanje porabe Ëasa in stroπkov.

Merimo ga neposredno z anketami o zadovoljstvu in 
posredno s kazalniki reklamacij kupcev. Da bi lah
ko uvajali  izboljπave, redno spremljamo kazalnike 
na tem podroËju ter odzivne Ëase pri vodenju rekla
macijskih postopkov. Zadovoljstvo odjemalcev ugo
tavljamo tudi prek zadovoljstva partnerjev z naπimi 
storitvami, s podporo pri pripravljanju pogodb o za

Zadovoljstvo	odjemalcev	z	
naπimi	izdelki	in	storitvami	
je	eden	kljuËnih	ciljev	
ISV	kot	tudi	poslovanja	in	
uspeπnosti.	

gotavljanju kakovosti, z letnimi pregledi kakovosti 
in s koordinacijo aktivnosti, vezanih na realizacijo 
izdelkov na podroËju zagotavljanja kakovosti pri 
pogodbenih sodelavah. Ne nazadnje se zadovoljstvo 
odjemalcev kaæe tudi v uspeπno izpeljanih presojah 
ustreznosti izdelave izdelkov glede na zahteve GXP 
in registracijske dokumentacije.

Delovanje vseh najpomembnejπih procesov z vidika 
ISV periodiËno pregleduje Odbor za kakovost v skla
du z merili uspeπnosti ter predlaga strateπke usme
ritve za njihov nadaljnji razvoj. 

Velik poudarek dajemo okolju, varnosti in zdravju 
pri delu (ISO 14001, OHSAS 18001) ter odkritim in 
korektnim odnosom z javnostjo, ki ji redno poroËa
mo in jo obveπËamo o izboljπavah. Dokaz, da je naπ 
naËin uspeπen in korekten, je vsakoletna pridobitev 
pravice do uporabe loga odgovorno ravnanje (Re
sponsible Care).
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KONDICIJA



Trajnostni razvoj
Le tistemu, ki raste 

navznoter, uspe rasti 
tudi navzven.

Veliko vlagamo v same sebe; 
v vse tiste, s katerimi smelo hitimo 
proti vrhu. 
Da bi na tej poti dobro delovali 
v okolju, ki nas obdaja, ga moramo 
zaËutiti. Razumeti. 
In mu poslediËno vrniti vse tisto, 
s Ëimer nas je na poti nagradilo. 
Le tako lahko vplivamo na uspeh in 
se ga nadejamo tudi v prihodnje.
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Zaposleni

KljuËni podatki  

©tevilo zaposlenih: 7975, od tega 53 % v Sloveniji, in 
sicer 3563 v druæbi Krka v Sloveniji in 679 v Termah 
Krka

PovpreËna starost: 38 let

Odstotek zaposlenih æensk: 62 % 

Odstotek zaposlenih z najmanj univerzitetno izo-
brazbo: 51 % 

V letu 2009 se je πtevilo zaposlenih v skupini Krka  
poveËalo za 373, v druæbi Krka v Sloveniji za 181.

Zaposleni v Krki smo graditelji njenega uspeha. V 
Krki vlagamo v razvoj strokovnega in menedæerske
ga kadra. S politiko πtipendiranja in podporo pri pri

dobivanju viπje izobrazbe zaposlenim 
omogoËamo razvoj, izobraæevanje in 
usposabljanje. Skrbimo tudi za var
nost pri delu, socialno varnost in ka

kovost æivljenja.

Zaposliti æelimo sposobne in zavzete ljudi, ki jim 
lahko ponudimo zanimivo delo v mednarodnem oko
lju ter razvoj in napredovanje na poslovnem, stro
kovnem in osebnem podroËju. 

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, 
spoπtovanja, sodelovanja in timskega dela, neneh
nega uËenja ter odgovornega in uËinkovitega dela.  

Z vsemi partnerji razvijamo poπtene 
odnose. Spoπtovanje zakonskih norm 
in pravil ter etiËni odnos do soËlove
ka in πirπega druæbenega okolja sta  

temelja naπega delovanja. K spoπtovanju etiËnih in 
profesionalnih standardov dela, vedenja in ravnanja 
nas zavezuje tudi Kodeks ravnanja z ljudmi. Ta za
vezuje vodje, kadrovske strokovnjake  in vse druge 
zaposlene v Krki, da pri delu delujemo v skladu z do
govorjenimi naËeli ravnanja z ljudmi, in posebej po
udarja spoπtovanje integritete Ëlovekove osebnosti 
in Ëlovekovega dostojanstva, enakopravno obravna

vo in spoπtovanje razliËnosti, varstvo osebnih podat
kov,  obveπËenost in transparentnost  ter delovanje v 
skladu s Krkinimi vrednotami. 

©tevilne nagrade in priznanja, ki jih dobivamo, so re
zultat sistematiËnega dela na kadrovskem podroËju. 
Pri tem sodelujejo vodstvo podjetja, vodje, strokovne 
sluæbe in ostali partnerji. V letu 2009 smo v Slove
niji æe petiË prejeli priznanje top 10 za vlaganja in 
uspeπno delo na podroËju izobraæevanja, bili med fi
nalisti v akcij Zlata nit ter prejeli  priznanje  Gospo
darske zbornice Dolenjske in Bele krajine za vzorno 
ravnanje s Ëloveπkimi viri.

Rast podjetja in πiritev trgov vplivata na intenzivnost 
zaposlovanja. V Krkinih druæbah 
in predstavniπtvih v tujini je zapo
slenih æe 3733 delavcev, kar je 47 % 
vseh zaposlenih v skupini Krka. V 
podjetjih in predstavniπtvih v tuji
ni je rast zaposlovanja najveËja v marketingu in pro
daji, v Sloveniji tudi v pro izvodnji. 

Nove strokovnjake zagotavljamo tudi s πtipendi
ranjem. Na Krkinih spletnih straneh je odprt stalen 
razpis, na katerega se lahko prijavijo πtudenti in di
jaki. Leta 2009 smo imeli 109 πtipendistov, veËina 
je bila πtudentov farmacije in kemije. S πtudenti, ki 
Krko spoznavajo med opravljanjem strokovne pra
kse in pripravljanjem diplomskih nalog, razvijamo 
intenzivne stike.

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmer
janju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v πirπem 
druæbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade 
spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu 
delu. V 39 letih smo podelili æe 2283 Krkinih na
grad. V letu 2009 smo podelili 5 nagrad za posebne 
doseæke na podroËju raziskoval
nega dela, 29 nagrad πtudentom 
in srednjeπolcem in 5 eKrkinih 
nagrad.

Vlagamo	v	razvoj	
zaposlenih.

Ponujamo	zanimivo	delo	
v	mednarodnem	okolju.

©tevilo zaposlenih na dan 31. 12.

2009 2008 2007 2006 2005 Indeks 2009/2008

druæba Krka v Sloveniji  3563 3380 3213 3016 2954 105

predstavniπtva druæbe Krka zunaj Slovenije 1697 1870 1678 1256 1024 91

druæba Krka 5260 5250 4891 4272 3978 100

odvisne druæbe zunaj Slovenije 2036 1673 1240 857 620 122

skupina Terme Krka 679 679 646 630 626 100

skupina Krka 7975 7602 6777 5759 5224 105

Krkine	nagrade	so	spodbu
da	ustvarjalnemu
in	raziskovalnemu	delu.

©tevilo	zaposlenih	πe	
posebej	raste	v	tujini,	kjer	
jih	dela	skoraj	polovica.
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©tevilo zaposlenih v druæbi in skupini Krka 
na dan 31. 12.
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Izobrazbena struktura 
    
Intenzivno vlaganje v razvoj, nove zmogljivosti in 
zahtevne tehnologije ter zagotavljanje konkurenËno-
sti na globalnih trgih zahtevata na vseh podroËjih 
visoko usposobljene strokovnjake. 
Deleæ zaposlenih z najmanj univerzi-
tetno izobrazbo se nenehno poveËuje 
in je v skupini Krka v letu 2009 pred-
stavljal æe 51 % vseh zaposlenih. Konec leta 2009 
je bilo v skupini Krka zaposlenih 4027 delavcev z 
najmanj univerzitetno izobrazbo. Med njimi je bilo 
82 doktorjev znanosti ter 215 magistrov znanosti in 
specialistov.  

V Krki imamo visoko 
izobraæene in 
usposobljene zaposlene.

Stopnja izobrazbe 

stopnja izobrazbe na dan 31. 12. 2009 2008 2007 2006 2005

doktorji znanosti 82 76 81 63 51

magistri znanosti 215 178 161 162 153

univerzitetna izobrazba 3730 3604 2875 2408 2018

visokostrokovna izobrazba 698 596 619 324 221

viπjeπolska izobrazba 240 225 201 222 206

srednjeπolska izobrazba, V. stopnja 1599 1503 1404 1138 1104

ostalo 1411 1420 1436 1442 1471

Skupaj skupina Krka 7975 7602 6777 5759 5224

Struktura zaposlenih po regijah  v tujini

Regija 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Jugovzhodna Evropa 546 511

Srednja Evropa 1332 1264

Vzhodna Evropa 1647 1571

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa 208 197

Skupaj podjetja in predstavniπtva v tujini 3733 3543

Struktura zaposlenih po regijah 

Slovenija

Jugovzhodna Evropa

Srednja Evropa

Vzhodna Evropa

Zahodna Evropa in
Ëezmorska træiπËa

17 %
2 %

21 %

7 %
53 %
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Izobraæevanje in razvoj zaposlenih 

Z izzivi sodobnega Ëasa in globalne 
konkurence se lahko sooËamo le s 
pomoËjo kompetentnih in usposob
ljenih delavcev ter z zagotavljanjem 

kontinuitete na kljuËnih funkcijah in podroËjih v 
podjetju. Zato v skupini Krka veliko vlagamo v zna
nje in razvoj vseh zaposlenih. Potrebe podjetja po
vezujemo z razvojem individualnih potencialov in 
talentov zaposlenih, ki jih prek sistema naËrtnega 
razvoja, izobraæevanja, treninga veπËin in pridobiva
nja izkuπenj na razliËnih podroËjih pripravljamo za 
prevzemanje najzahtevnejπih in najodgovornejπih 
nalog. 

V nabor kljuËnih in perspektivnih kadrov je bilo 
leta 2009 vkljuËenih 894 delavcev ali 11,6 % vseh 
zaposlenih, tujcev je bilo med njimi 353. Poudarek 

dajemo ugotavljanju potencialov in 
razvoju zaposlenih v podjetjih in 
predstavniπtvih v tujini, saj s tem 
πirimo podroËje iskanja najbolj na
darjenih in poslediËno njihovo veËjo 

uspeπnost v mednarodnem prostoru ter dosegamo 
medkulturno sinergijo.

Na podlagi matriËne presoje nabora kljuËnih in per
spektivnih kadrov je bila oblikovana skupina 103 top 
kadrov, ki po rezultatih dela najbolj izstopajo in ima
jo izrazit potencial za vodenje oziroma  stroko. 

Pomembno orodje za uËinkovito vodenje in razvoj 
zaposlenih je tudi Krkin pogovor. Na njem vodja in 
zaposleni opredelita cilje, se dogovorita o prioritetah 
in priËakovanjih tako glede dela kot razvoja zaposle
nega in na osnovi tega naËrtujeta izobraæevanje. V 
sistem Krkinih pogovorov je bilo do sedaj zajetih 
57 % zaposlenih, postopno pa ga bomo razπirili na 
vse. 

Gradimo sisteme kompetenc za razliËna podroËja 
dela, na osnovi katerih ugotavljamo potrebe glede 
razvoja in nadgrajevanja znanja ter razvoja in izpo
polnjevanja veπËin zaposlenih. Na tej osnovi  obliku
jemo programe izobraæevanja in usposabljanja ter 
razvijamo metode za njihovo evalvacijo. Potrebe, ki 
izhajajo iz sistema kompetenc, dopolnjujemo tudi  z 
usmeritvami, ki izhajajo iz rednih merjenj organiza
cijske klime.

Razvili smo lastno πolo vodenja, ki jo izvajamo v 
treh programih, prilagojenih za razliËne nivoje vo
denja: Krkina mednarodna πola vodenja, ©ola za 
operativni nivo vodenja ter program za osnovni nivo 
vodenja. V mednarodni izvedbi izvajamo tudi inter

Izobraæevanje	je	v	Krki	
vrednota.

Razvijamo	lastne		
izobra	æevalne	programe.

SistematiËno	zgodnje	
odkrivanje	perspektivnih	
sodelavcev.

ni program, ki je namenjen razvoju strokovnjakov 
s poudarkom na razvoju komunikacijskih veπËin, 
timskega in projektnega dela ter osebnemu razvoju 
zaposlenega. Pridobivanje znanja s podroËja vode
nja in menedæmenta poteka tudi v obliki kolegij
skih izobraæevanj in πtudija na uglednih poslovnih 
πolah. 

Z nenehnim izobraæevanjem zaposlenim omogoËa
mo razvoj  na strokovnem in osebnem podroËju ter 
napredovanje v karieri. Krkaπi se izobraæujejo na fa
kultetah, inπtitutih in v drugih ustanovah doma in v 
tujini. Kar 95 jih je vpisanih na podiplomski πtudij 
za pridobitev specializacije, magisterija ali doktora
ta. Ob delu je leta 2009 πtudiralo 555 krkaπev. Krka 
jih podpira s sofinanciranjem πolnin in πtudijskim 
dopustom.

VeËino izobraæevanja organiziramo in izvajamo v 
Sluæbi za izobraæevanje in razvoj kadrov v podje
tju. Pri tem sodelujejo πtevilni Krkini strokovnjaki 
z razliËnih podroËij. Za ustrezno 
usposobljenost zaposlenih v mar
ketingu in prodaji skrbi veË kot 60 
internih trenerjev.

V Krki smo med  prvimi v dræavi razvili tudi progra
me za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikaci
je. Smo edini v dræavi, ki izvajamo πest programov 
za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije na 
podroËju farmacevtske industrije. Vanje vkljuËuje
mo tudi zaposlene iz lekarn in drugih farmacevtskih 
podjetij. V letu 2009 smo certifikate podelili 114 
krkaπem. Skupaj smo od leta 2004 podelili æe 620 
certifikatov, od tega 142 certifikatov sodelavcem iz 
lekarn in drugih farmacevtskih podjetij.

Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje poteka 
na razliËnih strokovnih podroËjih, na podroËju vo
denja in osebnega razvoja in uporabe sodobne in
formacijske tehnologije in kakovosti, razπirjeno pa 
je tudi uËenje tujih jezikov, predvsem angleπËine 
in ruπËine. KlasiËne oblike izobraæevanja dopol
njujemo z euËenjem, ki postaja pomembna oblika 
izobraæevanja, saj na ta naËin hkrati doseæemo tudi 
zaposlene v oddaljenih delih sveta. Tako z vsebina
mi kot z izobraæevalnimi oblikami sledimo Krkinim 
vrednotam, πe posebej uËinkovitosti, fleksibilnosti, 
partnerstvu in ustvarjalnosti.

Vsak zaposleni v skupini Krka se je v letu 2009 veË 
kot πtirikrat udeleæil razliËnih oblik izobraæevanja. 
Svoje znanje je v povpreËju izpopolnjeval 38 ur. 
Vloæek v izobraæevanje predstavlja v poslovnih pri
hodkih 0,66 %.
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Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih 

Sodelavci, ki so zaposleni v druæbi Krka v Sloveniji, 
so vkljuËeni v individualno nagrajevanje posamezni
kov za posebej uspeπno delo, dvakrat na leto pa vsem 
izplaËamo uspeπnost, ki jo izraËunamo na osnovi 
meril uspeπnosti, opredeljenih v letnem naËrtu po
slovanja. 

V podjetjih in predstavniπtvih v tujini pri izplaËilu 
prejemkov poleg usmeritev uprave Krke upoπtevamo 
tudi doloËila lokalne zakonodaje. Vsi, ki so zapo
sleni v tujini, so upraviËeni do jubilejne nagrade in 
regresa za letni dopust. VkljuËeni so tudi v sistem 
individualne uspeπnosti. Zaposleni, ki opravljajo 
marketinπkoprodajne aktivnosti, so vkljuËeni v 
sistem bonusnega nagrajevanja glede na doseæene 
rezultate. 

V Marketingu in Prodaji æe od leta 1999 izbiramo 
in nagrajujemo najboljπe strokovne sodelavce na 
terenu. Kasneje smo vkljuËili πe vodje terenov, pro

duktne vodje, interne trenerje in 
marketinπke vodje. Leta 2005 smo 
z izbiranjem najuspeπnejπih so
delavcev na podroËju registracij 
zaËeli tudi v Razvoju in raziska

vah. Isto leto smo vpeljali tudi sistem nagrajevanja 
najboljπih sodelavcev in najboljπih vodij na ravni or
ganizacijskih enot in na ravni celotne skupine Krka. 
Naπim najbolj zvestim sodelavcem æe desetletja po
deljujemo jubilejne nagrade in posebna priznanja. 
Slovesnost, na kateri jih podelimo, smo poimenovali 
Dan Krkinih priznanj.

MnoæiËna inventivna dejavnost 

Krkin sistem inventivne dejavnosti omogoËa, da 
lahko vsak zaposleni predlaga izboljπavo sponta
no ali spodbujen s tematsko akcijo. Pri tem imajo 

posebno vlogo vodje, ki so odgo
vorni za ustvarjanje pozitivne 
klime in spodbujanje zaposlenih 
k inovativnemu razmiπljanju ter 
za izvedbo in nagrajevanje predlo

gov. MnoæiËna inventivna dejavnost je del stalnih 
izboljπav v sistemu kakovosti in s tem v integrira
nem sistemu vodenja. 

Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k 
zmanjπanju stroπkov in izboljπanju delovnih proce
sov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji 
za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljπave, 
ki temeljijo na izraËunanem ali ocenjenem prihran

ku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Izbrani pred
lagatelji dobijo na Dnevu Krkinih priznanj posebna 
priznanja, predlagatelje vsako Ëetrtletje nagradimo 
s praktiËnimi nagradami, enkrat na leto organizira
mo sreËanje vseh predlagateljev, ob novem letu pa 
se predsednik uprave vsem predlagateljem v pismu 
zahvali za njihov prispevek in jim podari praktiËno 
darilo.

©tevilo	predlagateljev	
in	koristnih	predlogov	
naraπËa.

Spodbujamo	zavzetost	in	
lojalnost,	nagrajujemo	
od	liËnost.

©tevilo predlogov in predlagateljev 
po letih
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©tevilo predlogov se je v letu 2009 v primerjavi z le
tom 2008 poveËalo za 32 %, πtevilo predlagateljev pa 
za 2 %. MnoæiËna inventivna dejavnost postaja sis
tem, v katerega se vkljuËuje Ëedalje veË zaposlenih 
iz razliËnih organizacijskih enot.

Varnost in zdravje pri delu 
 
Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje. V 
vse nove projekte in nove tehnologije vkljuËujemo 
najnovejπa dognanja s podroËja varnosti in zdravja 
pri delu ter varstva pred poæarom. Za vsa delovna me
sta in tehnologije spremljamo tveganja za nastanek 
nezgod in zdravstvenih okvar. Tveganja periodiËno 
ocenjujemo in jih s primernimi varstvenimi ukrepi 
ohranjamo na sprejemljivi ravni ter tako dolgoroËno 
vplivamo na nenehno izboljπevanje delovnih razmer. 
Zadnje merjenje organizacijske klime je pokazalo, 
da se je zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi razme
rami πe poveËalo na 4,1 (lestvica od 1 do 5).

Imamo izdelan sistem skrbi za zdrav
je zaposlenih, v katerega se vkljuËuje
jo vodje posameznih organizacijskih 
enot, osebni zdravnik, zdravnik speci
alist medicine dela, Kadrovska sluæba ter Sluæba za 
varnost in zdravje pri delu. Poleg strokovnih sluæb 

Timsko	delo	pri	skrbi	za	
zdravje	zaposlenih	daje	
rezultate.
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so v sistem vkljuËeni tudi svet delavcev in oba sin
dikata. 

Æe veË let poteka projekt Medsebojni odnosi in 
bolniπka odsotnost, ki prispeva k zmanjπevanju 
bolniπke odsotnosti. Ta se je v Krki v Sloveniji z 
uvedbo projekta bistveno zmanjπala in je leta 2009 
znaπala 5 %. V skupini Krka je bolniπka odsotnost 
znaπala 4,7 %, porodniπka pa 3,2 %. 

Med zaposlenimi je 5,5 % invalidov. V  skladu z zako
nodajo in predpisi jim skupaj s timom strokovnjakov 
poskuπamo najti ustrezno delo in pri tem upoπtevati 
njihove omejitve. S preventivnimi ukrepi predvsem 
prepreËujemo nastanek novih omejitev iz naslova 
invalidnosti. Poleg preventivne in kurativne skrbi 
za njihovo zdravje zagotavljamo, da lahko svoje delo 
nadaljujejo na delovnih mestih, ki so prilagojena 
njihovim zmoænostim za delo. Poskrbimo tudi za 
ustrezno prekvalifikacijo delavcev, ki svojega dela 
ne morejo veË opravljati. 

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je v skladu 
s standardom BS OHSAS 18001:2007 in je vkljuËen v 
Krkin integrirani sistem vodenja. V organizacijskih 
enotah delujejo delovne skupine za varnost in zdrav
je pri delu, v katerih sodeluje tudi strokovni delavec, 
ki je pooblaπËen za to podroËje. Na ravni druæbe pa 
deluje tim za varnost in zdravje pri delu in pripra
vlja kljuËne cilje in programe, ki jih potrjuje uprava. 
Konec leta 2008 je uprava potrdila kljuËne cilje in 
programe za naslednje dveletno obdobje.

V letu 2008 smo se prikljuËili evropski kampanji za 
ocenjevanje tveganj na podroËju varnosti in zdravja 

pri delu Zdravo delovno okolje — do
bro za vas, dobro za posel. Z aktivnim 
sodelovanjem v kampanji smo v prvi 
polovici leta 2009 od Evropske ko-
misije za varnost in zdravje pri delu 

(EU-OSHA) pridobili partnerski certifikat. 

Sproti spremljamo podatke o nezgodah. Kazalnik 
LTAR v grafu, ki pokaæe, koliko nezgod na delovnem 

mestu, ki so zahtevale tri ali veË dni 
bolniπke odsotnosti, se je pripetilo 
na en milijon opravljenih ur, je v letu 
2009 dosegel vrednost 5,8. Vse nezgo

de, razen ene, so bile laæje.

Izrednih dogodkov, na primer poæarov in veËjih razli
tij nevarnih kemikalij, v letu 2009 ni bilo. Za ustrezen 
odziv na izreden dogodek poskrbita Oddelek za var

Smo	partnerji	Evropske	
komisije	za	varnost	in	
zdravje	pri	delu.

©tevilo nezgod na delovnem mestu, ki so 
zahtevale tri ali veË dni bolniπkega 
staleæa na milijon opravljenih ur (LTAR)
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stvo pred poæarom in Industrijska gasilska enota. V 
letu 2009 smo izvedli 13 vaj za poveËanje pripravlje
nosti na izredne dogodke, od tega eno veËjo, v kateri 
smo sodelovali z Gasilsko reπevalnim centrom Novo 
mesto. Prikazali smo, kakπne so realne moænosti za 
nastanek izrednih dogodkov ter preverili usklaje
nost delovanja notranjih in zunanjih reπevalcev ter 
Krkine ekipe za prvo pomoË in zdravstvene sluæbe.

Kakovost æivljenja  

V Krki æe vrsto let skrbimo za veËjo kakovost æivljenja 
in dela zaposlenih. Na vseh lokacijah, kjer je moæno,  
zaposlenim zagotavljamo kakovostno prehrano in 
tople obroke — malice in kosila. Ob tem pa gre tudi za 
dober vzgled in vzgojo zaposlenih, da bi se zavedali 
pomena zdrave prehrane. 

Sodelavcem, ki imajo teæave, svetujemo, pomagamo 
pa jim tudi z enkratno denarno pomoËjo.

Za zdravje in dobre medsebojne odnose skrbimo 
z raz novrstnimi πportnimi in kulturnimi dogod
ki. Organiziramo tudi preventivne, rekreativne in 
druæabne programe. Zaposlenim omogoËamo pre
ventivno zdravstveno rekreacijo in termalno zdrav
ljenje na stroπke druæbe.

V letu 2009 smo zaËeli s pomembnim projektom 
za krepitev zdravja, z akcijo V skrbi za vaπe zdrav-
je skupaj osvajamo vrhove, s katero æelimo ljudi 
spodbujati h gibanju in jih s tem 
ozaveπËati o pomenu zdravega 
naËina æivljenja. Skupaj s Planin
sko zvezo Slovenije smo oznaËili 

OmogoËamo	kakovost	
æivljenja	zaposlenih	in	
upokojencev.

Pripravljeni	smo	tudi	na	
izredne	dogodke.
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in uredili 15 priljubljenih planinskih poti po Sloveni
ji. Pet smo jih prehodili v letu 2009, preostalih deset 
pohodov pa bo organiziranih v letu 2010.  Udeleæba 
je od pohoda do pohoda veËja, na zadnjih dveh nas je 
bilo æe okoli 500 na vsakem.

Trim klub Krka organizira tedenske preventivne 
πportne dejavnosti, ki se jih udeleæuje veË kot 850 
zaposlenih. Imamo svoje poËitniπke zmogljivosti. 
Za letovanje lahko izkoristimo popuste in obroËno 
odplaËevanje. Letovanje s popusti omogoËamo tudi 
Krkinim upokojencem. Za zaposlene organiziramo 
programe preventivne zdravstvene rekreacije. Po
magamo tudi pri reπevanju stanovanjske problema
tike, in sicer s stanovanjskimi krediti in z moænostjo 
najema Krkinega stanovanja.

Kulturnoumetniπko druπtvo Krka zdruæuje galerij
sko dejavnost, pevski zbor, gledaliπki klub, ustvar
jalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev ter 
tako bogati kakovost æivljenja zaposlenih.
Druæenje zaposlenih je pomemben del Krkine kultu
re. SreËujemo se na Krkinem dnevu — druæabnem in 
πportnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih 
priznanj, na novoletnih sreËanjih po organizacijskih 
enotah in drugih druæenjih (invalidov, krvodajalcev, 
gasilcev, πportnikov idr.) Tradicionalno organizira
mo tudi sreËanje upokojenih krkaπev.
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Komuniciranje 

Leto 2009 so zaznamovale ostrejπe gospodarske raz
mere, ki so okrepile pomen hitrega in kakovostnega 
obveπËanja vlagateljev ter potrebo po Ëim veËji pri
lagodljivosti vsebin spremenjenim gospodarskim 
razmeram.

V Krki se zavedamo, da s kakovostnim komunicira
njem z vlagatelji ter analitiki krepimo Krkino po
slovno zgodbo in s tem pozitivno prispevamo k dose

ganju ciljev druæbe. V letu 2009 smo 
tako tretjiË zapored prejeli nagrado 
Ljubljanske borze za najbolj odprto 
delniπko druæbo v Sloveniji.

Pri komuniciranju z vlagatelji si prizadevamo za Ëim 
veËjo odprtost, konsistentnost in stabilnost. Vsebina 
komunikacij se nanaπa zlasti na uspeπnost poslova
nja v preteklosti ter na strategijo in razvoj druæbe v 
prihodnosti, pri tem pa upoπtevamo politiko razkri
vanja informacij druæbe. 

Glavni cilji komuniciranje so:
• doseganje poπtene vrednosti Krke na trgu,
• laæji in ugodnejπi dostop do virov financiranja po

slovanja in
• zadovoljiva likvidnost trgovanja z delnicami Krke.

Navedene cilje uresniËujemo: 
• s sreËanji z vlagatelji na sedeæu druæbe,
• z udeleæbo na razliËnih konferencah za vlagatelje 

doma in v tujini,
• z organizacijo predstavitvenih sestankov v fi

nanËnih srediπËih po svetu (roadshow),

Komuniciranje z vlagatelji

• z izdajanjem publikacij za vlagatelje (Ëasopis 
Utrip prihodnosti, predstavitvena in promocijska 
gradiva za vlagatelje),

• z rednimi skupπËinami delniËarjev,
• z novinarskimi konferencami ob objavi poslovnih 

rezultatov in
• s komuniciranjem s finanËnimi mediji.

Krka se aktivno udeleæuje sreËanj z vlagatelji na 
domaËih in tujih finanËnih trgih. 
Ugoditi poskuπamo tudi vsem 
proπnjam za sestanke, ki si jih z 
nami æelijo zainteresirani vlagate
lji ali strokovna javnost. V letu 2009 smo bili pobud
nik veË kot 80 individualnih sestankov z zainteresi
ranimi tujimi in domaËimi vlagatelji, Krko pa smo 
prviË doslej predstavili tudi finanËni javnosti v ZDA. 

V letu 2009 smo prenovili spletne strani druæbe, 
izboljπali njihovo funkcionalnost in dostopnost vse
bin pribliæali razliËni javnosti. Na spletnih straneh 
www.krka.si/sl/za-vlagatelje/financni-koledar je ob
javljen finanËni koledar, ki vsebuje predvidene datu
me vseh pomembnejπih objav. 

Poslovni rezultati so v slovenskem in angleπkem je
ziku na voljo na spletnem portalu Ljubljanske borze 
SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na Krkinih spletnih 
straneh. 

DelniËarji se za informacije lahko obrnejo na Fi
nanËni sektor, in sicer prek telefona (07) 3312109 ali 
prek elektronskega naslova finance@krka.biz.

TretjiË	zapored	prejeli	
nagrado	portal	za	najbolj	
odprto	delniπko	druæbo.

PrviË	doslej	predstavili	
Krko	finanËni	javnosti	
v	ZDA.

Komuniciranje z odjemalci

Zavedanje o pomenu dobrega komuniciranja z odje
malci je razvidno æe iz Poslovnika kakovosti, ki opre
deljuje pomen pridobivanja povratnih informacij od 
odjemalcev. Povratne informacije nas vodijo pri vseh 
naπih aktivnostih.

Odjemalce glede na naravo prometa z zdravili 
razvrπËamo v πtiri skupine: institucije (zdravstve
ne, regulatorne, za podroËje industrijske lastnine, 
zdravstvene zavarovalnice itd.), neposredni kupci  
(distributerji, druga farmacevtska podjetja), posred
ni kupci (lekarne, bolniπnice, farmacevti, zdravniki, 
veterinarji) in konËni potroπniki (bolniki, kupci). 

Z regulatornimi institucijami, zdravstvenimi zava
rovalnicami in drugimi organi na podroËju zdravil 
sodelujemo v uradno predpisanih postopkih, pri Ëe
mer zagotavljamo aæurno in verodostojno dokumen
tacijo ter skrbimo za redno sodelovanje in hitro od
zivnost. Uspeπno prestajamo tudi razliËne presoje, v 
katerih ti organi preverjajo skladnost naπega poslo
vanja in modela integriranega vodenja z zahtevami 
standardov. 

Naπi strokovnjaki sodelujejo v razliËnih industrijskih 
in strokovnih zdruæenjih. Prek Krkinih raziskovalnih 
nagrad, iskanja novih razvojnoraziskovalnih reπitev 
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Svojo	marketinπkoprodajno	
mreæo	imamo	æe	v	34	
dræavah.

in stalnega izobraæevanja naπih strokovnjakov tvor
no sodelujemo s fakultetami, univerzo in drugimi in
stitucijami na podroËju πolstva in znanosti. 

Neposredni kupci naπih izdelkov so praviloma dis
tributerji in veletrgovci, ki so vezni Ëlen med Krko 
in lekarnami, kjer naπi konËni potroπniki lahko do
bijo naπe izdelke. Zadovoljstvo neposrednih kupcev 
redno spremljamo in pri tem ugotavljamo njihovo 
zadovoljstvo z naπimi izdelki, zadovoljstvo s prodaj
nim osebjem, z obravnavo in izpolnjevanjem naroËil, 
z obravnavo reklamacij kot tudi raven sploπnega 
zadovoljstva. Vsakoletno spremljanje kaæe visoko 
stop njo zadovoljstva, najveËja pa je pri zadovoljstvu 
s prodajnim osebjem in z izpolnjevanjem naroËil.

Ena najpomembnejπih skupin naπih odjemalcev so 
zdravniki in farmacevti, ki naπe izdelke predpisujejo, 
priporoËajo oziroma izdajajo konËnim potroπnikom. 
Zanje pripravljamo najrazliËnejπa strokovna gradi
va o naπih izdelkih, in to vedno v lokalnih jezikih 
posameznih trgov. V Sloveniji so od leta 2009 na vo
ljo prenovljene spletne strani za strokovno javnost, 
kjer je mogoËe enostavno iskanje informacij o naπih 
izdelkih.

Za dobro obveπËenost zdravnikov in farmacevtov 
skrbimo z naπo marketinπkoprodajno mreæo, ki je 

z okrog 3000 zaposlenimi med 
najmoËnejπimi na trgih Sloveni
je, srednje, vzhodne in jugovzho
dne Evrope. Naπi strokovni sode
lavci so v rednih osebnih stikih 

z zdravniki in s farmacevti na navedenih trgih, pa 
tudi v NemËiji in na Portugalskem. V letu 2009 smo 
marketinπkoprodajno mreæo razπirili v Avstrijo, s 
prevzemom podjetja Alternova, ter v Tadæikistan 
in Turkmenistan, tako smo prisotni æe na 34 trgih. 
Strokovni sodelavci so v letu 2009 opravili veË kot 
4,5 milijona obiskov. 

Za zdravnike in farmacevte smo organizirali πtevilna 
strokovna sreËanja, ki se jih je udeleæilo okrog mili
jon udeleæencev. Za delavnice, predavanja, simpozije 
in okrogle mize izbiramo aktualne teme in s pomoËjo 
zunanjih predavateljev udeleæencem ponudimo zna
nje, ki ga lahko uporabijo v praksi. Ocene, s katerimi 
izraæajo svoje zadovoljstvo, so visoke. ©e posebej so 
zadovoljni z organizacijo sreËanj. V letu 2009 smo 
organizirali tudi veË mednarodnih dogodkov, in sicer 
mednarodni simpozij na evropskem psihiatriËnem 
kongresu v Lizboni, simpozij ob mednarodnem psi
hiatriËnem kongresu na Ohridu, simpozij ob stro
kovnem gastroenteroloπkem sreËanju v Dubrovniku 

in simpozij na srednjeevropskem sreËanju za hiper
tenzijo v Zagrebu. NajveËja mednarodna udeleæba 
je bila na simpoziju o zaviralcih protonske Ërpalke 
v Portoroæu, s katerim smo zaznamovali 20letnico 
Krkinega delovanja na tem podroËju.

Posebno skrb namenjamo usposobljenosti stro
kovnih sodelavcev. Zanje organiziramo redna 
izobraæevanja o naπih izdelkih v obliki seminarjev 
in sodobnih metod spletnega uËenja. Za vse strokov
ne sodelavce so posebej pomembne komunikacijske 
veπËine, ki jih pridobivajo z rednimi treningi. Tako 
njihovo medicinsko znanje kot obvladovanje komu
nikacijskih veπËin stalno spremljamo, vrednotimo 
in usmerjamo.  V neodvisnih raziskavah med zdrav
niki in farmacevti na posameznih trgih prejemajo 
naπi strokovni sodelavci najviπje ocene za strokovno 
znanje, komunikacijske veπËine in tudi zanesljivost, 
Krko pa ocenjujejo kot eno vodilnih podjetij po zado
voljstvu s strokovnimi sodelavci.

Med spremljanje zadovoljstva konËnih potroπnikov 
in posrednih odjemalcev z naπimi izdelki spada
jo tudi πtevilne kliniËne raziskave ter spremljanja 
kliniËne uËinkovitosti in varnosti zdravil. Smo eno 
redkih generiËnih farmacevtskih podjetij, ki izvaja 
kliniËne raziskave. Sistem spremljanja morebitnih 
neæelenih uËinkov je na vseh trgih enoten in uskla
jen z evropskimi zahtevami in zakonodajo na tem 
podroËju.

KonËne potroπnike naslavljamo nepo
sredno le v zakonsko dovoljenih okvi
rih. Za slovensko laiËno javnost izda
jamo revijo V skrbi za vaπe zdravje, 
ki je dostopna v lekarnah in Ëakalnicah zdravnikov. 
Revijo, ki je tematska, smo v letu 2009 oblikovno 
povsem prenovili in posodobili. Za bolnike izdajamo 
tudi knjiæice V skrbi za vaπe zdravje, v katerih obrav
navamo posamezne zdravstvene teæave in bolnikom 
svetujemo, kako ravnati. V letu 2009 smo pripravili 
dve knjiæici s podroËja gastroenterologije, natanËne
je o refluksni bolezni, v sodelovanju s Termami Krka 
pa πe knjiæico o vlogi svojcev pri rehabilitaciji srËno 
æilnega bolnika in z nasveti za svojce. Vse naπe pu
blikacije za laiËno javnost so na voljo tudi na spletnih 
straneh www.krka.si, ki so bile v letu 2009 temeljito 
prenovljene. Æe vrsto let pripravljamo elekt ronski 
Ëasopis EmeseËnik, v povezavi z njim pa imamo 
tudi laiËno spletno stran e-zdravje.com. Za tiste, ki 
imajo teæave z erektilno disfunkcijo, smo v letu 2009 
v Sloveniji pripravili spletno stran midva.com, v Ru
ski federaciji pa posebno spletno stran za teæave s 
Ëezmerno telesno teæo.

©tevilne	nove	izdelËne	
spletne	strani	in	prenovlje
ne	strani	www.krka.si.
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Za izdelke za samozdravljenje in kozmetiko redno 
pripravljamo πtevilna gradiva za konËne potroπnike. 
V letu 2009 smo poveËali obveπËanje prek spleta. Od
prli smo veË kot 30 novih izdelËnih spletnih strani, 
predvsem za Septolete, Nalgesin S, Pikovit in Fito
val.

Potroπnikom in bolnikom, ki nas v zvezi z naπimi 
izdelki pokliËejo po telefonu, zagotovimo strokovni 
odgovor vsak dan v letu, sistematiËno in aæurno pa 
se odzivamo tudi na vsa vpraπanja, ki prispejo po  
elektronski poπti.

Komuniciranje z zaposlenimi

V Krki se zavedamo, da so zaposleni kljuË do uspeha 
vsake gospodarske druæbe. Redno jih seznanjamo 
z dogajanjem na Krkinih trgih in v farmacevtski 
panogi ter s poslovnimi dogodki v druæbi in s tem 
prispevamo k njihovemu uËinkovitejπemu delu. Z 
ustreznim komuniciranjem gradimo kulturo med
sebojnega zaupanja, spoπtovanja, nenehnega uËenja 
ter odgovornega in uËinkovitega dela. V  druæbi smo 
na vseh ravneh vzpostavili vertikalno in horizontal
no notranje komuniciranje, z rabo razliËnih internih 
komunikacijskih orodij pa zaposlene sproti sezna
njamo z dogajanjem v podjetju.

Zbori delavcev. Enkrat na leto potekajo zbori delav
cev, na katerih predsednik in Ëlani uprave sodelavce 
seznanijo z rezultati poslovanja v preteklem letu, 
naËrti za prihodnje leto, strategijo razvoja druæbe in 
drugimi aktualnimi informacijami. Sodelavci lahko 
postavljajo vpraπanja in posredujejo svoje predloge.

Krkanet. Interne spletne strani v slovenskem in 
angleπkem jeziku, na katerih so poleg aktualnih in
formacij o druæbi zbrani razliËni dokumenti, akti, 
obrazci in drugo gradivo, ki je v pomoË pri opravlja
nju  delovnih nalog.  Organizacijske enote in pro
jektni timi imajo na Krkanetu svoja spletna mesta, 
ki so namenjena dokumentaciji in komuniciranju 
med zaposlenimi.

Bilten. Interno tedensko glasilo, s katerim zaposle
ne obveπËamo o aktualnem dogajanju v druæbi in zu
naj nje. Izdajamo ga v slovenπËini, v naπih podjetjih 
oziroma predstavniπtvih na Poljskem, Hrvaπkem, 
v Ruski federaciji in Ukrajini pa v lokalnih jezikih. 

Utrip. Interni meseËni Ëasopis, ki pomembno pris
peva k razumevanju vizije, poslanstva, strategije, 
vrednot in politike druæbe. V njem zaposlene sezna
njamo s poslovnimi odloËitvami 
vodstva, z doseæki na posameznih 
podroËjih delovanja ter z aktualni
mi dogodki v druæbi in na naπih tr
gih. »asopis izhaja v slovenπËini, 
v zadnjih letih pa tudi v lokalnih 
jezikih, in sicer na Poljskem, v Ruski federaciji in 
Ukrajini. Utrip se je v letu 2009 uvrstil na drugo 
mesto med najboljπimi tiskanimi in elektronskimi 
internimi glasili v Sloveniji in je prejel nagrado pa
pirus, ki jo podeljuje Slovensko druπtvo za odnose z 
javnostmi.
 
M-Bulletin. Strokovni meseËnik, namenjen zapo
slenim v marketinπkoprodajni mreæi, predvsem 
pa strokovnim sodelavcem, ki so najπtevilËnejπi in 
zelo razprπeni po naπih trgih. OsredotoËa se zla
sti na pomembnejπe marketinπke dejavnosti ter 
pomembnejπe dogodke v druæbi. Na veËini trgov se 
prevaja v lokalni jezik.  
 
Informacijski zasloni. Na informacijskih zaslo
nih zaposlene obveπËamo o dogodkih v Krki, kot so 
 obiski poslovnih partnerjev, seje uprav, nadzornega 
sveta, kolegiji sektorjev, inπpekcije, izobraæevanja, 
razliËne prireditve in kulturni dogodki. 

Elektronsko obveπËanje. Ena najpogostejπih oblik 
komuniciranja v Krki. Zaposlene po elektronski 
poπti obveπËamo o informacijah, povezanih pred
vsem z njihovim vsakdanjim delom, in morebitnih 
nujnih informacijah.

»asopis	Utrip	se	je	v	letu	
2009	uvrstil	na	drugo	
mesto	med	najboljπimi	
tiskanimi	in	elektronskimi	
internimi	glasili	v	Sloveniji.
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Komuniciranje z mediji

V medijskem srediπËu na svojih spletnih straneh 
(www.krka.si/sl/medijsko-sredisce/) redno objavlja
mo vse javne informacije in novice. Poleg sporoËil za 
javnost in novic vsebuje spletno srediπËe tudi foto 
in videomaterial, publikacije in drugo javno dostop
no gradivo.

Medije smo tudi v letu 2009 o poslovnih doseækih 
obveπËali na Ëetrtletnih novinarskih konferencah 
ter s πtevilnimi sporoËili za javnost. Z njimi smo se 
sreËevali na drugih poslovnih dogodkih, na primer 
otvoritvah, predstavitvah novih izdelkov in drugih 
korporativnih dogodkih. Redno in sproti smo odgo
varjali tudi na vsa vpraπanja, ki so nam jih poslali, in 
pri tem upoπtevali politiko razkrivanja informacij. 

Komuniciranje z druæbenim okoljem

Zavezanost druæbeni odgovornosti je ena od naπih 
temeljnih usmeritev. Svojega poslanstva æiveti zdra-
vo æivljenje ne uresniËujemo zgolj z vrhunskimi iz
delki, namenjenimi zdravljenju razliËnih bolezni, 
ampak veliko πirπe: kot skrb za kakovostno in lepπe 
æivljenje vseh ljudi v druæbenem okolju, v katerem 
delujemo. S sponzorskimi in donatorskimi prispevki 
podpiramo delovanje organiziranih skupin pa tudi 
posameznikov, ki izvajajo projekte ali dejavnosti, ki 
pozitivno vplivajo na razvoj druæbenega okolja. 

FinanËno podpiramo πtevilne projekte na zdravstve
nem in humanitarnem podroËju, vlagamo v πport, 

izobraæevanje, znanost in kulturo. 
Podpiramo tudi akcije za ohra
njanje Ëistega okolja in druge 
dejavnosti, ki prispevajo k dvigu 
kakovosti æivljenja v druæbi. Svojo 
odgovornost do okolja in ljudi iz

kazujemo tudi s pomoËjo tistim, ki jih prizadenejo 
naravne nesreËe ali druæbene stiske. Kadar je treba, 
priskoËimo na pomoË tudi s svojimi izdelki. V letu 
2009 je druæba Krka za sponzorstva in donacije na
menila 4,2 milijona EUR, kar je 0,4 % od celotne pro
daje.

S sponzoriranci ustvarjamo partnerske odnose. Po
leg denarne pomoËi jim ponudimo organizacijsko 
podporo in sodelovanje zaposlenih v posameznih 
projektih. Enkrat na leto organiziramo tudi sreËanje 
s Krkinimi sponzoriranci, ki nosijo Krkino ime. Po
drobneje jim predstavimo podjetje in strategijo po
javljanja Krke ter skupaj pretehtamo usmeritve za 
nadaljnje sodelovanje. Z vodstvi klubov in druπtev,  
ki jih sponzoriramo, redno sodelujemo ter spremlja
mo njihovo delo.

VeËino sredstev namenjamo spodbu
janju neprofitnih dejavnosti. Usmer
jamo jih v okolje na lokalni in na
cionalni ravni, podpiramo pa tudi 
posamezne dejavnosti zunaj Sloveni
je.

V	letu	2009	je	druæba	
Krka	za	sponzorstva	in	
donacije	namenila	
4,2	milijona	EUR.

Prednost	dajemo	sode
lovanju	pri	dolgoroËnih	
projektih,	ki	omogoËajo	
boljπe	æivljenje	Ëim	veËje
ga	πtevila	ljudi.

Sponzorstva in donacije v Krki  
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Posebej ponosni smo, da druæbeno odgovorno ne rav
namo le na ravni podjetja, z vlaganji sredstev v posa
mezne druæbene akcije in projekte, ampak tudi kot 
posamezniki. DolgoroËno sodelovanje z druæbeno 
skupnostjo in spodbuden prispevek k njenemu raz
voju, ne le s sponzoriranjem in donacijami, ampak 
tudi z dejanji krkaπev posameznikov, sta namreË 
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pomemben del Krkine tradicije. V 
preteklih letih sta bila posebej vidna 
dva druæbeno odgovorna projekta za
poslenih: akcija odvajanja od kajenja 
(na obmoËju Krke od aprila 2008 ne 

kadimo) in akcija "pripravljeni za delo". 

V letu 2009 smo se v Krki skupaj s Planinsko zve
zo Slovenije lotili obseæne akcije, ki smo jo poime
novali V skrbi za vaπe zdravje skupaj osvajamo vr-
hove. OznaËili in uredili smo 15 pohodniπkih poti: 
na »aven, Viπevnik, Raduho, Peco, Jezerski vrh, v 
Mursko Soboto, na BoË, Lisco, Planino v PodboËju, 
Trdinov vrh, ©marno goro, Polhograjsko Grmado iz 
doline LoËnice, Polhograjsko Grmado iz Polhovega 
Gradca ter na Slavnik in v Strunjan. Z akcijo æelimo 
krkaπi ljudi ozaveπËati o pomenu skrbi za zdravje in 
jih spodbujati k hoji, ki je najpreprostejπa vadba za 
izboljπanje telesnega in duπevnega poËutja. Vsi ljubi
telji pohodniπtva, slovenskih planin in hribov lahko 
na Krkinih karticah, pripravljenih posebej za Krkine 
planinske poti, zbirajo æige in pridobijo tudi uporab
ne nagrade. Ker je ljudi najlaæe pritegniti z zgledom, 
smo krkaπi oktobra in novembra 2009 organizirali 
æe pet pohodov: na ©marno goro, Trdinov vrh, iz Bo
gojine v Mursko Soboto, iz Pomjana v Strunjan in na 
Lisco. Teh pohodov se je udeleæilo veË kot 2200 ljubi
teljev pohodniπtva. 

Sicer pa smo krkaπi dejavni tudi na drugih podroËjih. 
©tevilni so dolgoletni krvodajalci ali pa so vËlanjeni 
v razliËna nepridobitna zdruæenja in organizacije, v 
katerih se ukvarjajo s prostovoljstvom. S prostovolj
nim delom in svojim znanjem so tesno povezani z 
druæbeno skupnostjo in s svojim delovanjem vsak na 
svoj naËin pripomorejo k razvoju druæbenega okolja 
in izboljπanju kakovosti æivljenja. Veliko jih deluje 
tudi v Kulturnoumetniπkem druπtvu Krka.  

Zdravstvo. Precej sredstev, 34 %, namenjamo za 
posodobitev in boljπo opremljenost zdravstvenih 
ustanov. Leta 2009 smo trem zdravstvenim ustano
vam podarili program Endobase, s katerim lahko v 
ambulantah za bolezni prebavil hitreje, natanËneje 
in sistematiËno spremljajo zdravljenje teh bolezni. 
Podprli smo tudi izdajo prevoda knjige Depresija za 
telebane, ki jo je v sodelovanju z zaloæbo Pasadena 
izdalo druπtvo DAM. 

Æe petiË zapored smo ob svetovnem dnevu hiperten
zije skupaj s Sekcijo za arterijsko hipertenzijo pri
pravili akcijo merjenja krvnega tlaka mimoidoËim 
v desetih slovenskih mestih. V teh petih letih smo 
opravili 12.000 meritev krvnega tlaka. Namen akcije 

je πirjenje znanja o krvnem tlaku, seznanjanje ljudi 
s pomenom rednega merjenja ter opozarjanje na ne
varnosti, povezane s krvnim tlakom. 

Humanitarnost. Vrsto let smo najveËji donator 
novomeπkega druπtva Soæitje za pomoË osebam z 
motnjami v duπevnem razvoju in osnovne πole Dra
gotina Ketteja, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi 
potrebami. Z donacijami se radi odzovemo na pobu
de RdeËega kriæa, podpiramo pa tudi delovanje doma 
starejπih obËanov v Novem mestu. Na razliËne naËi
ne si prizadevamo pomagati tistim, ki potrebujejo 
pomoË, bodisi invalidom bodisi prizadetim v narav
nih nesreËah. V letu 2009 smo Druπtvu za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto podarili pregradne 
kartone, ki so jih uporabili v programih za socialno 
izkljuËene skupine.

Znanost in izobraæevanje. Trdno verjamemo, da 
je znanje vir napredka. Od leta 1956 vsako leto 
πtipendiramo πtevilne πtudente in dijake, za ure
sniËevanje naπe razvojne strategije pa so posebej 
pomembne Krkine nagrade, ki so namenjene mla
dim raziskovalcem, njihovim mentorjem in insti
tucijam, kjer mladi πtudirajo in raziskujejo. Leta 
2009 smo podelili æe 39. Krkine nagrade. Tudi leta 
2009 smo podprli izbor najboljπe slovenske znan
stvenice. Sicer pa na podroËju razvoja, raziskav in 
izobraæevanja sodelujemo tudi s πtevilnimi znan
stvenimi in izobraæevalnimi ustanovami.

Kultura. Novomeπko gledaliπËe Anton Podbevπek 
Teater podpiramo æe od njegove ustanovitve. Omo
goËamo tudi delovanje drugih kulturnih ustanov, 
med njimi sta Glasbena πola Marjana Kozine in 
Dolenjski muzej, podpiramo Pihalni orkester Krka. 
Leta 2009 smo zaËeli ustvarjati Krkino knjiæno zbir
ko in doslej izdali dve monografiji — prva je zgodba 
o reki Krki, druga pa govori o Novem mestu. Spo
mladi smo Knjiænici Mirana Jarca poklonili izvod 
grafiËne zbirke Iconotheca Valvasoriana Janeza Vaj
karda Valvasorja, ki je neprecenljiv zgodovinski vir 
in edinstven kulturni spomenik svetovnega merila.  
Podprli smo πe πtevilne druge kulturne projekte v lo
kalnem okolju in zunaj dræavnih meja. V Krki æe od 
leta 1971 deluje Kulturnoumetniπko druπtvo Krka, v 
okviru katerega v Krkinih galerijah v Novem mestu 
in Ljubljani organiziramo πtevilne likovne in foto
grafske razstave. Druπtvo podpira dejavnost Krkine
ga pevskega zbora, v prostorih novomeπke galerije 
organizira tradicionalni knjiæni sejem, v Ljubljani 
pa sreËanja Gledaliπkega kluba, prostor daje tudi 
ustvarjalnim delavnicam in literarni sekciji. 

Druæbeno	odgovorno	
rav	namo	ne	le	na	ravni	
podjetja,	ampak	tudi	kot	
posamezniki.
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©port. Ker se zavedamo pomena zdravega naËina 
æivljenja, dobrπen del sredstev namenjamo πportnim 
dejavnostim. Æe vrsto let sponzoriramo razliËne 
πportne klube: Koπarkarski klub Krka, Moπki ro
kometni klub Krka, Æenski rokometni klub Krka, 
Moπki odbojkarski klub Krka, Æenski nogometni 
klub Krka, Moπki nogometni klub Krka, Atletski 
klub Krka, Namiznoteniπki klub Krka, Teniπki klub 
Krka, Konjeniπki klub Krka, Karate klub Krka ©ent
jernej, ©ahovsko druπtvo Krka, SmuËarsko druπtvo 
Krka Rog, Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto, 
Golf klub Grad OtoËec in druge. Smo tudi dolgoletni 
podpornik tekmovanja v smuËarskih poletih v Plani
ci. V letu 2009 smo podprli tudi Olimpijski komite. 
Krkaπi se æe tri desetletja udeleæujemo organizira
nih πportnorekreativnih aktivnosti pod okriljem 
druπtva Trim klub Krka. 

Podpora druæbenega okolja pomeni za Krko trajni 
element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre 
odnose z javnostjo, na drugi pa poveËuje pripadnost 
zaposlenih. ©tevilni zaposleni ali njihovi otroci so 
Ëlani razliËnih klubov in druπtev. 

Varovanje okolja. V Krki se zavedamo, da so okolj
ski projekti in trajnostno izboljπanje stanja okolja 
odvisni tudi od kakovostnih medËloveπkih odnosov. 
Tudi leta 2009 smo organizirali sreËanje s sosedi, ki 
æivijo v neposredni bliæini Krkine osrednje lokacije 
v Novem mestu. V odprtem dialogu smo izmenjali 
mnenja in pridobili informacije o njihovem pogledu 
na varovanje okolja. 

Krkaπi smo zaËeli varËevati energijo. Kadar nas ni v 
pisarni in ob koncu delavnika ugaπamo luËi, osebne 
raËunalnike in fotokopirne stroje, pogosteje pa tudi 
zraËimo prostore in pri tem pazimo, da ne porabimo 
veliko dodatne elektriËne energije. Kjer je mogoËe, 
odpadke loËujemo, in ne tiskamo dokumentov, Ëe to 
ni nujno.

Julija 2009 so Krkini vodilni delavci pod vodstvom 
predsednika uprave in generalnega direktorja orga
nizirali Ëistilno akcijo, v okviru katere so oËistili bre
gove reke Krke in grafite na avtobusni postaji Novo 
mesto. VeË kot 30 udeleæencev je na ta naËin prispe
valo k Ëistejπemu okolju, v katerem deluje Krka, obe
nem pa skuπalo pri someπËanih spodbuditi skrb za 
Ëist in urejen skupen æivljenjski prostor.

Okoljsko komuniciranje

Naπa vsakodnevna skrb za ohranjanje zdravega oko
lja se kaæe tudi v odkritem dialogu z zaposlenimi ter 
z lokalno in πirπo druæbeno skupnostjo. Z okoljskim 
komuniciranjem smo prevzeli aktivno vlogo pri po
sredovanju informacij, ki so povezane z okoljem, 
tako znotraj druæbe kot tudi zunaj nje. V letu 2009 
smo organizirali æe tradicionalno sreËanje z lokalno 
skupnostjo, na katerem smo predstavili svoje dejav
nosti, predvsem pa naËrte o varovanju okolja, saj 
nam prihodnost in trajnostni razvoj nalagata nove 
izzive in odgovornost. Pripombe in predloge kraja
nov kar najbolj upoπtevamo, z okoljskimi temami 
se pojavljamo tudi v razliËnih medijih. Mladim ra

ziskovalcem in πtudentom omogoËamo izdelavo za
kljuËnih nalog na vseh stopnjah πtudija, svoja vrata 
pa odpiramo vsem tistim strokovnim skupinam, ki 
jih zanima sodobna okoljska tehnologija, s katero v 
Krki upravljamo.

Visoka okoljska zavest vsakega zaposlenega je pred
pogoj, da lahko zastavljene okoljske programe in 
cilje tudi uspeπno uresniËujemo. Vsebine s podroËja 
varovanja okolja smo zato vkljuËili v program uvajal
nega seminarja, ki je namenjen novim sodelavcem. 
Teme o varovanju okolja redno objavljamo v inter
nem Ëasopisu in na internih spletnih straneh.
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Varovanje okolja

V Krki si za odgovorno ravnanje z okoljem prizade
vamo na vseh ravneh in podroËjih delovanja, saj nam 
naπa okoljevarstvena zavest narekuje, da okolje, v 
katerega smo umeπËeni, ohranjamo zdravo. Samo s 
celovitim pristopom k varovanju okolja in πtevilnimi 
aktivnostmi na tem podroËju, lahko zastavljene na

loge in cilje tudi uresniËujemo. Okoljska politika je 
gibalo izvajanja vseh naπih aktivnosti na podroËju 
varovanja okolja. OmogoËa nam, da vzdræujemo in 
ves Ëas izboljπujemo svoj uËinek ravnanja z okoljem. 
Je tudi temelj za postavljanje okoljskih ciljev in pro
gramov.

Okoljski standard in zakonodaja

Uvedba standarda ISO 14001 v letu 2001 je prine
sla novo kakovost na podroËju varovanja okolja, saj 
smo tako oblikovali jasen pristop, ki povezuje vsa 
podroËja varovanja okolja: emisije v okolje (voda, 
zrak, hrup, svetlobno onesnaæevanje, odpadki), rabo 
naravnih virov, energetsko uËinkovitost, prepozna
vanje izrednih dogodkov in njihovo obvladovanje ter 
komuniciranje z javnostjo. V skoraj desetih letih od 
vzpostavitve okoljskega standarda ugotavljamo na
predek na vseh podroËjih, ki so povezana z okoljem. 
S preglednim sistemom spremljanja in obveπËanja 
na podroËju okoljske zakonodaje pravoËasno prepo

znavamo novosti in jih vkljuËujemo v okoljske pro
grame in cilje.

Konec leta 2009 je Agencija Republike Slovenije za 
okolje (ARSO), ki deluje v okviru Ministrstva za oko
lje in prostor RS, zaËela obravnavati vlogo za prido
bitev celovitega okoljevarstvenega dovoljenja (IPPC) 
za lokacijo LoËna. Komisija iz ARSO si je natanËno 
ogledala lokacijo, v Krki pa smo ustrezno dopolnili 
dokumentacijo. Dovoljenje priËakujemo v prvem 
kvartalu 2010.

Izobraæevanje na podroËju varovanju okolja

Samo z naËrtnim okoljskim izobraæevanjem in 
ozaveπËanjem vseh zaposlenih lahko izboljπujemo 
svoj odnos do okolja in naπe okolje trajnostno ohra
njamo zdravo. Vsebine s podroËja varovanja okolja 
so vkljuËene v program uvajalnega seminarja, ki je 
namenjen novim sodelavcem. Teme o varovanju oko
lja redno objavljamo v internem Ëasopisu in na inter
nih spletnih straneh.

Æe vsa leta sodelujemo z razliËnimi izobraæevalnimi 
ustanovami. ©tudentje in mladi raziskovalci konËu
jejo svoje naloge pod mentorstvom strokovnjakov, 
ki so v Krki zadolæeni za podroËje varovanja oko
lja. V letu 2009 smo πtirim πtudentom omogoËili 
opravljanje 400 ur obvezne delovne prakse, dvema 
πtudentkama mentorstvo pri diplomski nalogi, eni 
πtudentki pa mentorstvo pri magistrski nalogi. Dija
kinji z Gimnazije Novo mesto smo strokovno poma
gali pri pripravah na svetovno bioloπko olimpijado 
na Japonskem, kjer je osvojila bronasto medaljo. 

Najpomembnejπi doseæki na podroËju varovanja okolja v letu 2009

• Zmanjπanje koliËine odloæenih odpadkov za 25 %. 
• Zmanjπanje obremenitev okolja za veË kot 5000 

ton CO
2
.

• Zmanjπanje specifiËne rabe elektriËne energije za 
12,7 %.

• Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisi
je v vode za obrat Beta ©entjernej.

• Dograditev lovilcev olj na hladilnometeorni kana
lizaciji.
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Cilji in programi varovanja okolja v letu 2010

• Ohranjati majhne obremenitve iztoka iz Ëistilne 
naprave ne glede na predvideno rast proizvodnje.

• Zamenjati mokre pralnike s suhimi odpraπevalci  
v Obratu za proizvodnjo tablet.

• Izobraæevati in informirati zaposlene o temah s 
podroËja varovanja okolja.

• Pripraviti program spremljanja rabe energije na 
vseh proizvodnih lokacijah v Sloveniji.

• ©e naprej zmanjπevati koliËino odpadkov.
• Pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (IPPC) za lo

kacijo v LoËni.
• Pridobiti okoljevarstveni dovoljenji za lokaciji 

Brπljin in Ljutomer.

Stroπki varovanja okolja

Vlaganje v varovanje okolja
 
Vlaganje v varovanje okolja razumemo kot obveznost 
do okolja in lokalne skupnosti, dolgoroËno pa je to 
naloæba v trajnostni razvoj.

V zadnjih petih letih smo v varovanje okolja (tekoËi 
stroπki in naloæbe) vloæili veË kot 24 milijonov EUR. 
Viπina naloæb v posameznem letu niha glede na 
obseg projektov na podroËju varovanja okolja. V 
letu 2009 so tekoËi stroπki varovanja okolja znaπali 
3,6 milijona EUR, naloæbe pa 1,1 milijona EUR.
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Raba naravnih virov

Voda
 
Voda kot naravni vir je ena od dobrin, ki je kljuËna za 
obstoj in zdravo æivljenje. Tudi gospodarskega razvo
ja brez vode ni, zato si prizadevamo za razumno rabo 
pitne in reËne vode, pri vseh zaposlenih pa razvija
mo zavest o pomenu varovanja vodnih virov.

VeËino reËne vode uporabljamo za hlajenje, zlasti 
fermentorjev, in za druga hlajenja prek prenosni
kov toplote. Preostali del uporabljamo za pripravo 
razliËnih tehnoloπkih vod za potrebe energetike 
in proizvodnje. Glede na predhodno leto se je raba 
reËne vode v letu 2009 minimalno poveËala. Iz iste
ga razloga se je v primerjavi z letom prej v letu 2009 
poraba pitne vode poveËala za 12 %.

Raba pitne in reËne vode
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Energija
 
Kot glavne vire energije v Krki uporabljamo:
• zemeljski plin,
• utekoËinjen naftni plin,
• elektriËno energijo,
• ekstra lahko kurilno olje kot nadomestno gorivo.
 
SpecifiËna raba energije 
 
SpecifiËna raba energije v zadnjih letih pada, kar je 
odraz πtevilnih ukrepov uËinkovite rabe energije. V 
primerjavi z letom 2008 smo v letu 2009 zniæali spe
cifiËno rabo energije za 12,7 %.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2005 2006 2007 2008 2009

M
J/

E
U

R

specifiËna raba energije (MJ/EUR)

Krka−energetsko uËinkovito podjetje 
leta 2009 
 
Odgovornost do uËinkovitega ravnanja z energi
jo in do varovanja okolja nasploh se v Krki kaæe na 
vseh podroËjih delovanja. To potrjujemo z nenehnim 
zmanjπevanjem specifiËne rabe energije. Æe leta 
1998 smo v Sloveniji prejeli priznanje za energetsko 
uËinkovito podjetje.
 
V zadnjih petih letih smo za obnovo energetskih 
sistemov namenili veË kot 3,5 milijona EUR. Namen 
obnove je bil zmanjπati specifiËno rabo energije. Vla

gali smo predvsem v posodobitev ko
tlovnice, gradnjo centralne toplotne 
postaje s toplovodnim distribucijskim 
omreæjem, vgradnjo visokouËinko
vitega hladilnega stroja, v distribu
cijsko omreæje hladilne energije in 

veliko tudi v sisteme za izrabo odpadne toplote v 
podjetju. Od leta 2005 dalje kupujemo modro energi
jo v viπini 10 % od celotne porabe elektriËne energije, 
saj se zavedamo pomena uporabe obnovljivih virov 
energije.
 
SpecifiËno rabo energije smo v zadnjih petih letih 
zmanjπali za veË kot 31 %, medtem ko smo indeks 

Na	11.	dnevih	energetikov	
je	Krka	æe	drugiË	prejela	
nagrado	za	energetsko	
uËinkovito	podjetje.	
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energetske uËinkovitosti poveËali za 45 %. Vsi ti 
ukrepi so samo v letu 2009 prispevali k zmanjπanju 
obremenitev okolja za veË kot 5000 ton CO2.
 
Uvedba sistema za upravljanje z energijo 
(energetski menedæment) 
 
Kot velik porabnik energije se v Krki zavedamo po
mena varËnega gospodarjenja z energijo v vsako
dnevnem poslovanju. V letu 2009 je stopil v veljavo 
novi evropski standard Sistem upravljanja z ener
gijo SIST EN 16001:2009, ki opredeljuje sistem za 
izboljπevanje energetske uËinkovitost in pomembno 
prispeva k uspeπnemu poslovanju organizacije kot 
celote. 
 
Z upoπtevanjem smernic standarda smo v letu 2009 
formalizirali sistem upravljanja z energijo tudi v 
Krki. Imenovali smo energetskega menedæerja pod
jetja in skupino energetskih skrbnikov. Na ta naËin 
smo πe poveËali pregled nad glavnimi porabniki 
naravnih virov in izboljπali sistem odgovornosti za 
rabo energije s popolno podporo vodstva podjetja. 
 
SoËasno se gradi informacijska podpora energetske
mu menedæmentu oziroma krovni sistem ciljnega 
spremljanja rabe energije na vseh proizvodnih loka
cijah v Sloveniji. 
 
Aktivnosti za poveËanje informiranosti in 
osveπËenosti zaposlenih o uËinkoviti rabi energije
 
Poleg vzpostavljenega sistema odgovornosti za rabo 
energije po posameznih podroËjih se izvajajo tudi 
kontinuirane aktivnosti na podroËju osveπËanja in 
izobraæevanja zaposlenih. V internih medijih, Bil
tenu in Utripu, objavljamo pomembna sporoËila in 
Ëlanke s podroËja uËinkovite rabe energije. 

V letu 2009 smo zaËeli zaposlene prek elektronske 
poπte intenzivneje osveπËati o uËinkoviti rabi ener
gije. Nasvet tedna o uËinkoviti rabi energije je pri 
zaposlenih naletel na zelo dober odziv. 
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Emisije

Odpadne vode
   
Kljub velikim nihanjem v sestavi in obremenitvi od
padnih voda zagotavljamo stabilno in visoko uËinko
vito ËiπËenje odpadnih voda.

V letu 2009 smo preËistili veËjo koliËino odpadnih 
voda, manjπa nihanja v skupnih enotah obremenit
ve pa so posledica spremenjene sestave odpadnih 
voda in njihovih pretokov. Na lastni Ëistilni napra
vi v LoËni smo opravili pilotne poskuse stabilizaci
je blata in zaËeli raziskovati moænosti kemijskega 
predËiπËenja odpadnih voda iz kemijskih sintez. 
Aktivnosti na obeh podroËjih bomo v letu 2010 πe 
poveËali. Na hladilnometeorni kanalizaciji smo do
gradili lovilce olj.

V letu 2009 smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje 
za emisije v vode za lokacijo ©entjernej. V letu 2010 
priËakujemo izdajo dovoljenj tudi za lokaciji Ljuto
mer in Brπljin.

Ravnanje z odpadnimi vodami 
(skupna obremenitev) 
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Odpadki 
   
Odlaganje odpadkov je okoljsko najmanj sprejemlji
vo in zadnja moænost  v procesu ravnanja z odpad
ki, zato smo tudi v Krki med strateπke cilje uvrstili 
zmanjπanje koliËine odloæenih odpadkov. V letu 
2009 smo bili pri tem uspeπni. Na odlagaliπËe odpad-
kov smo odloæili 25 % oziroma 710 ton manj odpad-
kov kot leta 2008. To smo dosegli z izloËitvijo dela 
odpadkov z visokoenergetsko vrednostjo in predajo 
teh odpadkov v energetsko izrabo, s kompostiranjem 
odpadnih zeliπË ter zmanjπanjem koliËine mulja iz 
Ëistilne naprave. Nekoliko manjπa koliËina zbranih 
uporabnih odpadkov (papirja, plastike, stekla, kovin, 
lesa) ni posledica slabπega loËenega zbiranja, ampak 
je rezultat racionalnejπe nabave embalaæe, nabave 

nekaterih surovin v veËjih embalaænih enotah ali v 
povratni embalaæi.
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Zbrani uporabni odpadki

Hrup 

V letu 2009 smo na vseh proizvodnih lokacijah v 
Sloveniji izvedli obπirne meritve emisij hrupa v 
okolje. Rezultati meritev kaæejo, da Krka s svojim 
delovanjem na nobenem izmed merilnih mest ne 
prekoraËuje zakonsko predpisanih dovoljenih mej
nih vrednosti kazalcev hrupa. Izmerjene vrednosti 
so praviloma kar nekaj decibelov niæje od zakonsko 
dovoljenih.  

Emisije v zrak  
 
Emisije v zrak zmanjπujemo s Ëistilnimi napravami 
na vseh izpustih, ki so potencialni vir onesnaæevanja 
zraka. Z uËinkovitimi odpraπevalnimi sistemi, filtri, 
vodnimi pralniki, kondenzacijskimi kolonami ter 
termiËno oksidacijo zmanjπujemo emisije snovi v 
zrak pod zakonsko doloËenimi mejnimi vrednost
mi oziroma do stopnje, ki jo omogoËa najboljπa 
razpoloæljiva tehnika za zmanjπevanje emisij v zrak. 
Na izpustih, ki so onesnaæeni s prahom, zagotavlja-
mo emisijo praπnih delcev pod 0,3 % zakonsko do-
loËenih mejnih vrednosti.
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Varovanje okolja v Krkinih odvisnih druæbah zunaj Slovenije

Emisije v okolje v odvisnih druæbah obvladujemo 
v skladu z zahtevami lokalne zakonodaje. Tako kot 
v obvladujoËi druæbi v Sloveniji tudi v odvisnih 
druæbah uvajamo sodobne postopke zmanjπevanja 
vseh emisij v okolje. Na teh lokacijah gre za pro
izvodnjo konËnih izdelkov, ki je za okolje manj 

obremenjujoËa. Vzpostavljen je sistem loËenega 
zbiranja odpadkov, nevarne odpadke predajamo v 
uniËenje s seæigom, odpadne vode odvajamo na ko
munalne Ëistilne naprave, koliËino praπnih delcev pa 
zmanjπujemo z vgrajevanjem filtracijskih naprav.
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VRH



RaËunovodski izkazi
Na cilju se vedno odpre 

pogled na nov, 
πe neosvojen vrh.

Skupaj stopiti na vrh je izjemno 
nagrajujoËe, saj je rezultat 
celoletnega truda mnogih 
posameznikov. 
Tovrsten uspeh stvari postavi 
v perspektivo. Vidimo, kako visoko 
smo; obenem pa nam odpre pogled 
na druge, viπje in zaenkrat 
πe neosvojene vrhove. 
Zato na vrhu vedno zremo 
v prihodnost, vidimo nove izzive.  
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Uvodna pojasnila k pripravi raËunovodskih izkazov

RaËunovodski del letnega poroËila sestavljata dve vsebinsko zaokroæeni poglavji. 

Prvo poglavje obsega konsolidirane raËunovodske izkaze s pojasnili skupine Krka (v nadaljevanju tudi sku
pina), drugo poglavje pa raËunovodske izkaze s pojasnili druæbe Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju tudi 
druæba). Po sklepu 11. skupπËine delniËarjev z dne 6. 7. 2006 so vsi izkazi pripravljeni v skladu z Mednarodni
mi standardi raËunovodskega poroËanja (v nadaljevanju MSRP). Glede na ta sklep Krka, d. d., Novo mesto ne 
pripravlja veË poroËil v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi.

RaËunovodski izkazi druæbe in skupine Krka so sestavljeni v evrih in so zaokroæeni na tisoË enot.

Revizijska druæba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., je revidirala vsak sklop izkazov posebej 
in pripravila dve loËeni poroËili, ki sta vkljuËeni vsako v svoje poglavje.

Izjava o odgovornosti uprave, ki je objavljena v nadaljevanju, vkljuËuje odgovornost za vse raËunovodske 
izkaze druæbe in skupine Krka.
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Izjava o odgovornosti uprave

Uprava druæbe Krka, d. d., Novo mesto je odgovorna za pripravo letnega poroËila druæbe in skupine Krka ter 
raËunovodskih izkazov na naËin, ki zainteresirani javnosti daje resniËno in poπteno sliko premoæenjskega 
stanja in izidov poslovanja druæbe Krka in njenih odvisnih druæb v letu 2009.

Uprava izjavlja: 
• da so raËunovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bodo druæba Krka in njene odvisne druæbe nadalje

vale poslovanje tudi v prihodnosti,
• da dosledno uporablja izbrane raËunovodske politike in da razkriva morebitne spremembe v raËunovod

skih politikah,
• da so raËunovodske ocene pripravljene poπteno in premiπljeno ter v skladu z naËeli previdnosti in dobrega 

gospodarjenja,
• da so raËunovodski izkazi s pojasnili za druæbo in skupino Krka pripravljeni v skladu z veljavno zakonoda

jo in v skladu z MSRP.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoæenja druæbe in 
skupine Krka ter za prepreËevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

 Uprava druæbe
 Krka, d. d., Novo mesto
 
Novo mesto, 15. 2. 2010
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Konsolidirani raËunovodski izkazi skupine Krka

Konsolidiran izkaz finanËnega poloæaja (bilanca stanja)

v tisoËih EUR Pojasnila 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Sredstva

NepremiËnine, naprave in oprema 12 649.146 635.250

Neopredmetena sredstva 13 126.581 128.980

Odloæene terjatve za davek 16 22.392 34.273

Dana posojila 14 4.064 3.892

FinanËne naloæbe 15 5.658 6.343

Druga dolgoroËna sredstva 181 336

DolgoroËna sredstva skupaj 808.022 809.074

Zaloge 17 181.646 211.347

Terjatve do kupcev in druge terjatve 18 334.906 240.875

Dana posojila 14 2.213 1.393

FinanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti 15 834 743

Denar in denarni ustrezniki 19 13.411 7.604

KratkoroËna sredstva skupaj 533.010 461.962

Sredstva skupaj 1.341.032 1.271.036

Kapital   

Osnovni kapital 20 59.126 59.126

Lastne delnice 20 −19.489 −19.489

Rezerve 20 150.494 146.454

Zadræani dobiËki 20 728.554 595.382

Kapital veËinskih lastnikov 918.685 781.473

Kapital manjπinskih lastnikov 20 1.684 1.823

Kapital skupaj 920.369 783.296

Obveznosti   

Posojila 22 105.113 83.734

Rezervacije 23 107.536 149.663

Dræavne podpore in sredstva Evropske unije 24 6.763 5.353

Odloæene obveznosti za davek 16 18.422 18.776

DolgoroËne obveznosti skupaj 237.834 257.526

Poslovne obveznosti 25 72.500 69.996

Posojila 22 51.084 100.111

Obveznosti za davek iz dobiËka 1.695 10.533

Ostale kratkoroËne obveznosti 26 57.550 49.574

KratkoroËne obveznosti skupaj 182.829 230.214

Obveznosti skupaj 420.663 487.740

Kapital in obveznosti skupaj 1.341.032 1.271.036
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida 

v tisoËih EUR Pojasnila 2009 2008

Prihodki od prodaje 5 953.038 949.920

Proizvajalni stroπki prodanih proizvodov −370.244 −325.102

Bruto dobiËek 582.794 624.818

Drugi poslovni prihodki 6 102.786 8.617

Stroπki prodajanja −289.185 −242.274

Stroπki razvijanja −88.283 −84.746

Stroπki sploπnih dejavnosti −73.120 −69.634

DobiËek iz poslovanja 234.992 236.781

FinanËni prihodki 10 1.070 3.029

FinanËni odhodki 10 −11.740 −34.177

Neto finanËni izid −10.670 −31.148

DobiËek pred davkom 224.322 205.633

Davek iz dobiËka 11 −50.637 −49.742

»isti dobiËek obdobja 173.685 155.891

Od tega:   

— za veËinske lastnike 173.766 155.955

— za manjπinske lastnike −81 −64

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR) 21 5,14 4,61

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR) 21 5,14 4,61

Konsolidirani izkaz vseobsegajoËega donosa

v tisoËih EUR Pojasnila 2009 2008

DobiËek tekoËega obdobja 20 173.685 155.891

Drugi vseobsegajoËi donosi v obdobju    

Spremembe preteklih dobiËkov 20 −126 45

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih sredstev, razpoloæljivih za 
prodajo

20 −686 −5.432

Vpliv odloæenih davkov — sprememba poπtene vrednosti finanËnih sred
stev, razpoloæljivih za prodajo

20 170 1.228

Vpliv odloæenih davkov in davËni uËinek prehoda na MSRP 20 −37 −973

Prevedbena rezerva 20 −242 −9.391

Vpliv odloæenih davkov — prevedbena rezerva 20 −202 −45

Drugi vseobsegajoËi donosi v obdobju skupaj −1.123 −14.568

VseobsegajoËi donosi v obdobju skupaj 172.562 141.323

Od tega:   

— kapital veËinskih lastnikov 172.701 141.387

— kapital manjπinskih lastnikov −139 −64
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v tisoËih EUR

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Rezerve Zadræani dobiËki
Kapital 

veËinskih 
lastnikov

Kapital 
manjπinskih 

lastnikov

Kapital 
skupajKapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Statu-
tarne 

rezerve

Rezer-
va za 

poπteno 
vrednost

Preved-
bene 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobiËka

»isti 
dobiËek 

poslovnega 
leta

Preneseni 
Ëisti 

dobiËek

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 Ëistega do
biËka poslovnega 
obdobja

0 0 0 0 0 0 0 0 173.766 0 173.766 −81 173.685

Drugi vseobse
gajoËi donosi 
v obdobju

                         

Vnos sprememb 
preteklih do
biËkov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 −68 −68 −58 −126

Sprememba 
poπtene vred
nosti finanËnih 
sredstev, 
razpoloæljivih za 
prodajo

0 0 0 0 0 −686 0 0 0 0 −686 0 −686

Vpliv odloæenih 
davkov — spre
memba poπtene 
vrednosti finan
Ënih sredstev, 
razpoloæljivih za 
prodajo

0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 170 0 170

Vpliv odloæenih 
davkov in davËni 
uËinek 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 odloæenih 
davkov — preved
bena rezerva

0 0 0 0 0 0 −202 0 0 0 −202 0 −202

Drugi vseobse
gajoËi donosi  
v obdobju skupaj

0 0 0 0 0 −516 −444 0 0 −105 −1.065 −58 −1.123

VseobsegajoËi 
donosi v obdobju 
skupaj  

0 0 0 0 0 −516 −444 0 173.766 −105 172.701 −139 172.562

Transakcije  
z lastniki, eviden
tirane v kapitalu

                         

Oblikovanje statu
tarnih rezerv 0 0 0 0 5.000 0 0 0 −5.000 0 0 0 0

Oblikovanje 
drugih rezerv 
iz dobiËka po 
sklepu uprave in 
nadzornega sveta 
druæbe

0 0 0 0 0 0 0 62.000 −62.000 0 0 0 0

Prenos Ëistega do
biËka preteklega 
leta v preneseni 
Ëisti dobiËek

0 0 0 0 0 0 0 0 −102.955 102.955 0 0 0

Prenos v druge 
rezerve iz do
biËka po sklepu 
skupπËine

0 0 0 0 0 0 0 57.937 0 −57.937 0 0 0

IzplaËilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −35.489 −35.489 0 −35.489

Transakcije  
z lastniki, eviden
tirane 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

Konsolidirani izkaz sprememb lastniπkega kapitala
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v tisoËih EUR

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Rezerve Zadræani dobiËki
Kapital 

veËinskih 
lastnikov

Kapital 
manjπinskih 

lastnikov

Kapital 
skupajKapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve

Statu-
tarne 

rezerve

Rezerva 
za 

poπteno 
vrednost

Preved-
bene 

rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobiËka

»isti 
dobiËek 

poslovnega 
leta

Preneseni 
Ëisti 

dobiËek

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 Ëistega do
biËka poslovnega 
obdobja

0 0 0 0 0 0 0 0 155.955 0 155.955 −64 155.891

Drugi vseobse
gajoËi donosi  
v obdobju

                         

Vnos sprememb 
preteklih do
biËkov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45

Sprememba 
poπtene vred
nosti finanËnih 
sredstev, 
razpoloæljivih za 
prodajo

0 0 0 0 0 −5.432 0 0 0 0 −5.432 0 −5.432

Vpliv odloæenih 
davkov — spre
memba poπtene 
vrednosti finan
Ënih sredstev, 
razpoloæljivih za 
prodajo

0 0 0 0 0 1.228 0 0 0 0 1.228 0 1.228

Vpliv odloæenih 
davkov in davËni 
uËinek prehoda 
na MSRP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 −973 −973 0 −973

Prevedbena 
rezerva 0 0 0 0 0 0 −9.391 0 0 0 −9.391 0 −9.391

Vpliv odloæenih 
davkov — preved
bena rezerva

0 0 0 0 0 0 −45 0 0 0 −45 0 −45

Drugi vseobsega
joËi donosi  
v obdobju skupaj 

0 0 0 0 0 −4.204 −9.436 0 0 −928 −14.568 0 −14.568

VseobsegajoËi 
donosi v obdobju 
skupaj 

0 0 0 0 0 −4.204 −9.436 0 155.955 −928 141.387 −64 141.323

Transakcije  
z lastniki, eviden
tirane v kapitalu

Oblikovanje statu
tarnih rezerv 0 0 0 0 3.000 0 0 0 −3.000 0 0 0 0

Oblikovanje 
drugih rezerv 
iz dobiËka po 
sklepu uprave in 
nadzornega sveta 
druæbe

0 0 0 0 0 0 0 50.000 −50.000 0 0 0 0

Prenos Ëistega do
biËka preteklega 
leta v preneseni 
Ëisti dobiËek

0 0 0 0 0 0 0 0 −87.052 87.052 0 0 0

Prenos v druge 
rezerve iz do
biËka po sklepu 
skupπËine

0 0 0 0 0 0 0 43.472 0 −43.472 0 0 0

IzplaËilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −30.827 −30.827 −113 −30.940

Nakup 
manjπinskega 
deleæa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 −8.036 −8.000

Transakcije  
z lastniki, eviden
tirane v kapitalu, 
skupaj

0 0 0 0 3.000 0 0 93.472 −140.052 12.789 −30.791 −8.149 −38.940

Stanje 
31. 12. 2008 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
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov

v tisoËih EUR Pojasnila 2009 2008
FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU

»isti dobiËek poslovnega leta 173.685 155.891

Prilagoditve za: 133.908 128.468

— amortizacijo 12,13 76.675 71.609

— teËajne razlike −696 −3.729

— prihodke od naloæbenja −1.328 −4.528

— odhodke od naloæbenja 3.363 5.729

— odhodke za obresti in ostale finanËne odhodke 5.421 9.599

— davek iz dobiËka 50.637 49.742

— ostalo −164 46

DobiËek iz poslovanja pred spremembami Ëistih kratkoroËnih sredstev 307.593 284.359

Sprememba stanja poslovnih terjatev −85.629 −65.458

Sprememba stanja zalog 29.701 −39.377

Sprememba stanja poslovnih dolgov 3.589 −2.956

Sprememba stanja rezervacij −42.127 5.943

Sprememba stanja prejetih dræavnih podpor in sredstev Evropske unije 1.410 2.254

Sprememba stanja ostalih kratkoroËnih obveznosti 7.814 7.355

PlaËani davek iz dobiËka −56.612 −45.227

»isti finanËni tok iz poslovanja 165.739 146.893

FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU    

Prejete obresti 737 373

Prejemki iz prodaje kratkoroËnih naloæb 0 14

Prejete dividende 10 13 21

Prejemki od odtujitve nepremiËnin, naprav in opreme 1.649 3.650

Pridobitev neopredmetenih sredstev 13 −8.065 −10.325

Nakup nepremiËnin, naprav in opreme 12 −83.419 −132.823

Nakup odvisnih druæb in deleæa manjπinskih lastnikov brez pridobljenih 
finanËnih sredstev

0 −9.051

Dana dolgoroËna posojila −1.238 −1.067

Prejeta odplaËila danih dolgoroËnih posojil 1.035 859

Izdatki za pridobitev dolgoroËnih finanËnih naloæb 15 −65 −1.085

Prejemki od prodaje dolgoroËnih finanËnih naloæb 219 150

Izdatki za pridobitev kratkoroËnih finanËnih naloæb in posojil −9.115 −1.760

Prejemki od prodaje kratkoroËnih finanËnih naloæb in vraËil kratkoroËnih 
posojil

8.073 1.661

Izdatki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov 10 −1.035 −1.099

Prejemki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov 10 0 1.886

»isti finanËni tok iz naloæbenja −91.211 −148.596

FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

PlaËane obresti −6.941 −7.699

Izdatki za odplaËila prejetih dolgoroËnih posojil −29.541 −23.978

Prejeta dolgoroËna posojila 60.000 0

Izdatki za odplaËila kratkoroËnih finanËnih posojil −322.668 −309.258

Prejeta kratkoroËna posojila 266.082 365.488

Izdatki za izplaËila dividend in drugih deleæev v dobiËku −35.327 −30.852

»isti finanËni tok iz financiranja −68.395 −6.299

»isto poveËanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 6.133 −8.002

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaËetku obdobja 7.604 15.784

UËinki sprememb menjalnih teËajev na denarna sredstva in njihove ustreznike −326 −178

KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 13.411 7.604
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Pojasnila h konsolidiranim raËunovodskim izkazom 

Krka, d. d., Novo mesto je obvladujoËa druæba skupi
ne Krka s sedeæem na ©marjeπki cesti 6, 8501 Novo 
mesto, Slovenija. Konsolidirani raËunovodski izkazi 
za leto, ki se je konËalo 31. 12. 2009, se nanaπajo na 
skupino Krka, ki jo sestavljajo obvladujoËa druæba 
in njene odvisne druæbe v Sloveniji in v tujini.

Skupina se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, træenjem 
in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravila 
na recept, izdelki za samozdravljenje in kozme
tiËni izdelki), veterinarskih izdelkov in zdraviliπko 
turistiËnih storitev. 

1. Podlage za pripravo raËunovodskih izkazov

Izjava o skladnosti 

Konsolidirani raËunovodski izkazi so pripravljeni v 
skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega 
poroËanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela 
Evropska unija, in v skladu z doloËili Zakona o gos
podarskih druæbah.

Uprava druæbe je konsolidirane raËunovodske izka
ze odobrila 15. 2. 2010.

Podlage za merjenje 
 
Konsolidirani raËunovodski izkazi so pripravljeni ob 
upoπtevanju izvirne vrednosti, razen pri izvedenih 
finanËnih inπtrumentih, finanËnih inπtrumentih po 
poπteni vrednosti skozi poslovni izid in pri finanËnih 
inπtrumentih, ki so na razpolago za prodajo in kjer 
je upoπtevana poπtena vrednost. Metode, uporablje
ne za merjenje poπtene vrednosti, so opisane v pojas
nilu πt. 3.

Funkcijska in predstavitvena valuta 
 
Konsolidirani raËunovodski izkazi so sestavljeni 
v evrih, torej v funkcijski valuti druæbe Krka. Vse 
raËunovodske informacije, predstavljene v evrih, 
so zaokroæene na tisoË enot. Zaradi zaokroæevanja 
vred nostnih podatkov prihaja do nepomembnih od
stopanj v seπtevkih v preglednicah.

Uporaba ocen in presoj 
 
V skladu z MSRP mora poslovodstvo pri pripravi 
raËunovodskih izkazov podati presoje, ocene in 
predpostavke, ki vplivajo na uporabo raËunovodskih 
usmeritev kot tudi na izkazane vrednosti sredstev 
in obveznosti ter prihodkov in odhodkov. Dejanski 
rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Ocene in navedene predpostavke je treba redno pre
gledovati. Popravki raËunovodskih ocen se pripo

znajo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, Ëe 
vpliva zgolj na to obdobje, in za prihodnja obdobja, 
na katera vplivajo popravki.

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in od
loËilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo 
v procesu izvajanja raËunovodskih usmeritev in ki 
najbolj vplivajo na zneske v raËunovodskih izkazih, 
so opisani v naslednjih pojasnilih:
• v pojasnilu 13 Preizkus slabitve blagovne znamke 

in dobrega imena,
• v pojasnilu 23 Merjenje obvez za doloËene zas

luæke,
• v pojasnilu 23 Rezervacije za toæbe in pogojne ob

veznosti,
• v pojasnilu 28 Vrednotenje finanËnih inπtrumen

tov.

Spremembe raËunovodskih usmeritev 

ObraËunavanje stroπkov izposojanja
Skupina v nabavno vrednost nepremiËnin, naprav in 
opreme od 1. 1. 2009 vπteva tudi stroπke izposojanja, 
Ëe jih je moæno neposredno pripisati nakupu, grad
nji ali proizvodnji sredstva v pripravi. V preteklih 
letih je skupina vse stroπke izposojanja pripoznala 
kot odhodek.

Sprememba raËunovodske usmeritve temelji na 
sprejetju MRS 23 Stroπki izposojanja (2007) v skla
du s prehodnimi doloËbami tega standarda in ni 
pomembno vplivala na postavko Ëistega dobiËka na 
delnico.

Ugotavljanje in predstavljanje poslovnih odsekov
V skladu z MSRP 8 Poslovni odseki skupina od 
1. 1. 2009 pri poroËanju po odsekih uporablja poslo
vodni pristop in temelji na sistemu notranjega po
roËanja, ki ga poslovodstvo uporablja za sprejema
nje odloËitev. Poslovne rezultate oziroma razkritja 
o odsekih redno preverja uprava obvladujoËe druæbe 
v skupini, ki ocenjuje poslovno uspeπnost vsakega 
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odseka in odloËa o razporeditvi sredstev v doloËen 
odsek.

Sprememba raËunovodske usmeritve vpliva zgolj na 
naËin razkrivanja in ne na Ëisti dobiËek na delnico.

Predstavitev raËunovodskih izkazov
Skupina uporablja spremenjeni MRS 1 Predstavlja
nje raËunovodskih izkazov (2007), ki je stopil v velja
vo na dan 1. 1. 2009. V skladu s spremembo skupina 

v konsolidiranem izkazu sprememb kapitala izkazu
je vse spremembe lastniπkega kapitala, spremembe 
nelastniπkega dela kapitala pa so razkrite v konsoli
diranem izkazu vseobsegajoËega donosa. Primerlji
vi podatki so predstavljeni v skladu s spremenjenim 
standardom. 

Sprememba raËunovodske usmeritve vpliva zgolj na 
naËin predstavljanja in ne na Ëisti dobiËek na delni
co. 

2. Pomembne raËunovodske usmeritve

Skupina uporablja iste raËunovodske usmeritve za 
vsa obdobja, ki so predstavljena v priloæenih konso
lidiranih raËunovodskih izkazih, razen kot je pojas
njeno v pojasnilu 1 v zvezi s spremembo raËunovod
skih usmeritev.

Druæbe v skupini uporabljajo enotne raËunovodske 
usmeritve. RaËunovodske usmeritve odvisnih druæb 
so bile po potrebi spremenjene in prilagojene usme
ritvam skupine. 

Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvi
jo informacij v tekoËem letu. Kadar je bilo potrebno, 
smo primerjalne podatke prilagodili, tako da so v 
skladu s predstavitvijo informacij v tekoËem letu.

Podlaga za konsolidacijo 

Odvisne druæbe
Odvisne druæbe so podjetja, ki jih obvladuje obvladu
joËa druæba. Obvladovanje obstaja, ko ima skupina 
moænost odloËati o finanËnih in poslovnih usmerit
vah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega de
lovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upoπtevata obstoj 
in uËinek morebitnih glasovalnih pravic, ki jih je 
trenutno moË uveljaviti oziroma zamenjati. RaËuno
vodski izkazi odvisnih druæb so vkljuËeni v konsoli
dirane raËunovodske izkaze od datuma, ko se obvla
dovanje zaËne, do datuma, ko preneha.

Posli, izvzeti iz konsolidacije
V konsolidiranih raËunovodskih izkazih so izloËena 
stanja, nerealizirani dobiËki in izgube oziroma pri
hodki in odhodki, ki izhajajo iz poslov znotraj sku
pine. Nerealizirane izgube se izloËijo na enak naËin 
kot dobiËki, pod pogojem, da ni dokaza o oslabitvi. 

Tuje valute 
 
Posli v tuji valuti
Posli (transakcije in stanja), izraæeni v tuji valuti, 
se preraËunajo v ustrezno funkcijsko valuto druæb 
znotraj skupine po menjalnem teËaju na dan posla. 
Denarna sredstva in obveznosti, izraæene v tuji va
luti na datum poroËanja, se preraËunajo v funkcij
sko valuto po takrat veljavnem menjalnem teËaju. 
Nedenarne postavke in obveznosti, katerih izvirna 
vrednost je izraæena v tuji valuti in izmerjena po 
poπteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto 
po menjalnem teËaju, ko je doloËena poπtena vred
nost. TeËajne razlike se pripoznajo v izkazu poslov
nega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri 
preraËunu kapitalskih inπtrumentov, razvrπËenih na 
razpolago za prodajo, ali za nefinanËno obveznost, 
ki je doloËena kot varovanje pred tveganjem, ali za 
denarnotokovna varovanja pred tveganji, ki se pri
poznajo neposredno v vseobsegajoËem donosu. Ne
denarne postavke, ki so merjene po izvirni vrednosti 
v tuji valuti, se preraËunajo v funkcijsko valuto po 
menjalnem teËaju, ki je veljal na dan transakcije.

RaËunovodski izkazi druæb v tujini
Sredstva in obveznosti druæb v tujini, vkljuËno z do
brim imenom in popravkom poπtene vrednosti ob 
konsolidaciji, se preraËunajo v evre po menjalnem 
teËaju, ki velja na datum poroËanja. Prihodki in od
hodki druæb v tujini, razen druæb v hiperinflacijskih 
gospodarstvih, se preraËunajo v evre po povpreËnem 
letnem teËaju, ki glede na dinamiko poslov najbolje 
ustreza teËaju na dan posla. TeËajne razlike, ki na
stanejo pri preraËunu, se neposredno pripoznajo v 
drugem vseobsegajoËem donosu — prevedbenih re
zervah. Pri odtujitvi druæbe v tujini (delni ali celotni) 
se obravnavani znesek v prevedbeni rezervi prenese 
v izkaz poslovnega izida.
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FinanËni inπtrumenti 

Osnovni finanËni inπtrumenti
Osnovni finanËni inπtrumenti vkljuËujejo naloæbe v 
kapital in dolæniπke vrednostne papirje, poslovne in 
druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustrez
nike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge 
obveznosti.

Osnovni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pripo
znajo po poπteni vrednosti. Vrednost inπtrumenta, 
ki ni pripoznana po poπteni vrednosti skozi poslovni 
izid, se poveËa za stroπke posla, ki neposredno izha
jajo iz nakupa ali izdaje inπtrumenta. Po zaËetnem 
pripoznanju se osnovni finanËni inπtrumenti izme
rijo na naËin, ki je opredeljen v nadaljevanju. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo de
nar v blagajni in vloge na vpogled. PrekoraËitve na 
tekoËem raËunu pri banki, ki jih je mogoËe poravna
ti na poziv in so sestavni del vodenja denarnih sred
stev v skupini, so v izkazu denarnih tokov vkljuËene 
med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustrez
nikov. 

ObraËunavanje finanËnih prihodkov in odhodkov je 
opisano v okviru raËunovodskih usmeritev v poglav
ju FinanËni prihodki in odhodki.

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 
Naloæbe skupine v kapitalske in doloËene dolæniπke 
vrednostne papirje so razvrπËene kot finanËna sred
stva, ki so na razpolago za prodajo. Po zaËetnem pri
poznanju so te naloæbe izmerjene po poπteni vred
nosti. Spremembe poπtene vrednosti so pripoznane 
neposredno v drugem vseobsegajoËem donosu. Ko 
se pripoznanje naloæbe odpravi, se s tem povezani 
dobiËek ali izguba prenese v poslovni izid. Izgube 
zaradi oslabitve ter pozitivne in negativne teËajne 
razlike pri denarnih sredstvih na razpolago za pro
dajo so pripoznane v poslovnem izidu. 

FinanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid
Inπtrument je razvrπËen po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid, Ëe je v posesti za trgovanje ali Ëe je kot 
takπen doloËen po zaËetnem pripoznanju. FinanËni 
inπtrumenti so doloËeni po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid pod pogojem, da je skupina zmoæna 
upravljati te naloæbe kot tudi odloËati o nakupih in 
prodajah na podlagi poπtene vrednosti in v skladu s 
sprejeto strategijo za podroËje naloæb. Po zaËetnem 
pripoznanju se pripadajoËi stroπki posla pripoznajo 

v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. FinanËni 
inπtrumenti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 
so merjeni po poπteni vrednosti, znesek spremembe 
poπtene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. 

Terjatve in posojila
Ostali osnovni finanËni inπtrumenti so merjeni po 
odplaËni vrednosti z uporabo metode efektivnih 
obresti in zmanjπani za znesek izgub zaradi osla
bitve.

Izvedeni finanËni inπtrumenti 
Vgrajene izvedene finanËne inπtrumente je treba 
loËiti od gostiteljske pogodbe in jih obraËunati kot 
izvedeni finanËni inπtrument, samo Ëe gospodarske 
znaËilnosti in tveganja vgrajenega izvedenega fi
nanËnega inπtrumenta niso tesno povezana z gospo
darskimi znaËilnostmi in tveganji gostiteljske po
godbe, Ëe poseben inπtrument z enakimi doloËbami 
kot vgrajeni izvedeni finanËni inπtrument zadoπËa 
opredelitvi izvedenega finanËnega inπtrumenta in 
Ëe se sestavljeni inπtrument ne izmeri po poπteni 
vrednosti skozi poslovni izid.

Izvedeni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pri
poznajo po poπteni vrednosti. S poslom povezani 
stroπki se pripoznajo v poslovnem izidu, in sicer ob 
njihovem nastanku. Po zaËetnem pripoznanju se iz
vedeni finanËni inπtrumenti merijo po poπteni vred
nosti, pripadajoËe spremembe pa se obravnavajo, kot 
je opisano v nadaljevanju. 

Gospodarska varovanja pred tveganji
Skupina ne izvaja raËunovodskega obraËunavanja 
varovanja denarnega toka (hedge accounting). 

Z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti, ki ne izpol
njujejo pogojev za posebno raËunovodsko obraËu
navanje varovanja pred tveganji (hedge accounting), 
skupina izvaja gospodarsko varovanje pred tveganji. 
Te izvedene finanËne inπtrumente uporablja za va
rovanje denarnih sredstev in obveznosti, izraæenih 
v tuji valuti, in za varovanje sredstev, ki so izpo
stavljena tveganju sprememb obrestnih mer. Spre
membe poπtene vrednosti teh izvedenih finanËnih 
inπtrumentov so v izkazu poslovnega izida pripo
znane kot del finanËnih prihodkov in odhodkov.

Osnovni kapital
Odkup lastnih delnic ali deleæev
Ob odkupu lastnih delnic ali deleæev, ki se izkazuje
jo kot del osnovnega kapitala, se znesek plaËanega 
nadomestila, vkljuËno s stroπki, ki se neposredno 



Letno poroËilo 2009 | RaËunovodski izkazi

110

nanaπajo na odkup, pripozna kot sprememba v kapi
talu. Odkupljene delnice ali deleæi se izkazujejo kot 
lastne delnice in se odπtejejo od kapitala. 

Dividende
Dividende se pripoznajo v raËunovodskih izkazih 
skupine v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep 
skupπËine delniËarjev o izplaËilu dividend.

NepremiËnine, naprave in oprema 

NepremiËnine, naprave in oprema so izkazane po 
svoji nabavni vrednosti oziroma po nabavni vredno
sti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti 
in nabrano izgubo zaradi oslabitve (glej raËunovod
sko usmeritev Oslabitve sredstev). 

Nabavna vrednost zajema stroπke, ki se neposredno 
pripisujejo nabavi sredstev. Nabavna vrednost v 
druæbi izdelanega sredstva zajema stroπke materia
la, neposredne stroπke dela in ostale stroπke, ki jih je 
mogoËe neposredno pripisati usposobitvi sredstva 
za nameravano uporabo, ter (po potrebi) zaËetno 
oceno stroπkov razgradnje in odstranitve sredstva 
ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo 
nahajalo, kot tudi usredstvene stroπke izposojanja. 
Nabavljeno programsko opremo, ki pomembno pri
speva k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstvi
ti kot del opreme.

Deli nepremiËnin, naprav in opreme, ki imajo 
razliËne dobe koristnosti, se obraËunavajo kot posa
mezna sredstva.

DobiËek ali izguba ob odsvojitvi nepremiËnin, na
prav in opreme se doloËi kot razlika med prihodki 
iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vre
dnostjo in izkaæe v izkazu poslovnega izida med 
drugimi poslovnimi prihodki oziroma med drugimi 
poslovnimi odhodki.

Kasnejπi stroπki
Skupina v knjigovodski vrednosti nepremiËnin, na
prav in opreme ob nastanku pripoznava tudi stroπke 
zamenjave posameznega dela tega sredstva, Ëe je 
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, 
povezane s sredstvom, pritekale v skupino, in Ëe je 
nabavno vrednost mogoËe zanesljivo izmeriti. Pri
poznanje knjigovodske vrednosti zamenjanega dela 
se odpravi. Vsi ostali stroπki so v poslovnem izidu ob 
nastanku pripoznani kot odhodki takoj, ko do njih 
pride. 

Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega 
Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe kori
stnosti vsakega posameznega sredstva oziroma nje
govih sestavnih delov. ZemljiπËa in sredstva v prido
bivanju se ne amortizirajo.

Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
• za zgradbe 15 do 60 let,
• za naprave in opremo 2 do 20 let,
• za pohiπtvo 5 let,
• za raËunalniπko opremo 4 do 6 let in
• za transportna sredstva 5 do 15 let.

Neopredmetena sredstva 

Dobro ime 
Dobro ime, nastalo ob prevzemu odvisne druæbe, se 
nanaπa na preseæek oziroma razliko med stroπkom 
nabave in deleæem skupine v Ëisti poπteni vrednosti 
ugotovljenih sredstev, obveznosti in pogojnih obvez
nosti prevzete druæbe.

Dobro ime se meri po nabavni vrednosti, zmanjπani 
za morebitno izgubo zaradi oslabitve.

Nakupi manjπinskih deleæev
Pozitivna ali negativna razlika, nastala pri nakupu 
manjπinskih deleæev, se pripozna neposredno v ka
pitalu.

Raziskovanje in razvijanje
Vsi stroπki, povezani z lastnim razvojnoraziskoval
nim delom v skupini, se v poslovnem izidu pripozna
jo kot odhodek takoj ob nastanku.

Ostala neopredmetena sredstva
Pri neopredmetenih sredstvih z nedoloËeno dobo 
koristnosti (blagovna znamka) skupina enkrat na 
leto preveri, ali je priπlo do oslabitve neopredmete
nega sredstva. Ostala neopredmetena sredstva, ki 
jih je pridobila skupina in katerih dobe koristno
sti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti in 
za izgube, nabrane zaradi oslabitve (glej raËunovod
sko usmeritev Oslabitve sredstev).

Kasnejπi stroπki
Kasnejπi stroπki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 
so usredstveni le v primerih, ko poveËujejo prihodnje 
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na kate
ro se izdatki nanaπajo. Vsi ostali stroπki, vkljuËno z 
znotraj skupine ustvarjenim dobrim imenom in bla
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govnimi znamkami, so v poslovnem izidu pripozna
ni kot odhodki takoj, ko do njih pride.

Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega 
Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe ko
ristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega 
imena, blagovnih znamk in podatkovne baze kupcev) 
in se zaËne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.

Ocenjene dobe koristnosti za programsko opremo, 
licence in druge pravice so 2 do 10 let.

Zaloge 

V izkazu finanËnega poloæaja se zaloge vrednotijo 
po izvirni vrednosti ali Ëisti iztræljivi vrednosti, in 
sicer po manjπi izmed njiju. »ista iztræljiva vrednost 
se doloËi po prodajni vrednosti na datum poroËanja, 
zmanjπani za prodajne stroπke in morebitne ostale 
sploπne stroπke, ki so obiËajno povezani s prodajo.

Zaloge surovin in materiala ter pomoænega in 
embalaænega materiala so ovrednotene po nabavnih 
cenah z vsemi odvisnimi stroπki nabave. Pri izka
zovanju zalog materiala skupina uporablja drseËo 
nabavno ceno. Zaloge nedokonËane proizvodnje, 
polizdelkov in konËnih izdelkov se vrednotijo po 
standardnih cenah, ki poleg neposrednih stroπkov 
materiala vkljuËujejo tudi proizvajalne stroπke ob 
normalni uporabi proizvajalnih sredstev, in sicer: ne
posredne stroπke dela, neposreden stroπek amortiza
cije, neposredne stroπke storitev, energetskih virov, 
vzdræevanja, kakovosti. Pri izkazovanju zalog nedo
konËane proizvodnje, polizdelkov in konËnih izdel
kov skupina uporablja standardne cene. KoliËinske 
enote trgovskega blaga so ovrednotene po nabavni 
ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in 
neposredni stroπki nabave, in je zmanjπana za more
bitne popuste. Pri izkazovanju zalog trgovskega bla
ga skupina uporablja drseËe nabavne cene. 

Oslabitve sredstev 

FinanËna sredstva
Skupina na datum poroËanja oceni vrednost fi
nanËnega sredstva, da presodi, ali obstaja kakπno 
objektivno znamenje oslabitve sredstva. FinanËno 
sredstvo se πteje za oslabljeno, Ëe obstajajo objektiv
ni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega 
ali veË dogodkov priπlo do zmanjπanja priËakovanih 
prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sred
stvom, izkazanim po odplaËni vrednosti, se izraËuna 
kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in 
priËakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, razo
brestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba 
zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sredstvom na 
razpolago za prodajo se izraËuna glede na njegovo 
trenutno poπteno vrednost.

Pri pomembnih finanËnih sredstvih se ocena osla
bitve izvede posamiËno. Ocena oslabitve preostalih 
finanËnih sredstev se izvede skupinsko glede na nji
hove skupne znaËilnosti pri izpostavljenosti tvega
njem.

Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaæe v po
slovnem izidu obdobja. Morebitna nabrana izguba v 
zvezi s finanËnim sredstvom, ki je na razpolago za 
prodajo, pripoznana neposredno v drugem vseobse
gajoËem donosu, se prenese na poslovni izid.

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je njeno odpra
vo zaradi oslabitve mogoËe nepristransko povezati 
z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. 
Pri finanËnih sredstvih, izkazanih po odplaËni vred
nosti, in finanËnih sredstvih, na razpolago za pro
dajo, ki so dolgovni inπtrumenti, se odprava izgube 
zaradi oslabitve izkaæe v poslovnem izidu. Odpravo 
slabitev finanËnih sredstev, na razpolago za prodajo, 
ki so lastniπki vrednostni papirji, skupina izkazuje 
neposredno v vseobsegajoËem donosu.

NefinanËna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poroËanja preveri knji
govodsko vrednost nefinanËnih sredstev skupine 
(razen zalog in odloæenih terjatev za davke) z name
nom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. »e 
takπni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vred
nost sredstva. 

Ocena slabitve dobrega imena se izvede vsakiË na da
tum poroËanja. Oslabitev sredstva ali denar ustvar
jajoËe enote se pripozna v primeru, ko njegova knji
govodska vrednost presega njegovo nadomestljivo 
vrednost. Slabitev se izkaæe v izkazu poslovnega 
izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoËi enoti pri
pozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se naj
prej zmanjπa knjigovodska vrednost dobrega imena, 
razporejenega na denar ustvarjajoËo enoto, nato pa 
na druga sredstva enote (skupine enot), in to soraz
merno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva 
v enoti.
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Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarja
joËe enote je njena vrednost pri uporabi ali poπtena 
vrednost, zmanjπana za stroπke prodaje, in sicer ti
sta, ki je viπja. Pri doloËanju vrednosti sredstva pri 
uporabi se priËakovani prihodnji denarni tokovi di
skontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo 
diskontne mere pred obdavËitvijo, ki odraæa sprotne 
træne ocene Ëasovne vrednosti denarja in tveganja, 
ki so znaËilna za sredstvo. Za potrebe preizkusa osla
bitve se sredstva zdruæijo v najmanjπe denar ustvar
jajoËe enote, ki so najmanjπe skupine sredstev, ki 
ustvarjajo finanËne pritoke, v veliki meri neodvisne 
od finanËnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin 
sredstev. Za potrebe preizkusa oslabitve se dobro 
ime, pridobljeno v poslovni zdruæitvi, razporedi na 
denar ustvarjajoËe enote, za katere se priËakuje, da 
bodo od zdruæitve imele koristi.

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpra
vlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina izgube 
zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum po
roËanja ovrednoti in tako ugotovi, ali je priπlo do 
zmanjπanja izgube ali ta celo ne obstaja veË. Izguba 
zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je priπlo do spremem
be ocen, na podlagi katerih skupina doloËi nadome
stljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve 
sredstva se odpravi do viπine, do katere poveËana 
knjigovodska vrednost sredstva ne preseæe knjigo
vodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odπtetju 
amortizacijskega odpisa, Ëe pri sredstvu v prejπnjih 
letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

KratkoroËni zasluæki zaposlenih 

Obveze za kratkoroËne zasluæke zaposlenih se me
rijo brez diskontiranja in se izkaæejo med odhodki, 
ko je delo zaposlenega v zvezi z doloËenim kratko
roËnim zasluækom opravljeno.

DolgoroËni zasluæki zaposlenih 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Skupina je v skladu z lokalnimi zakonskimi predpisi 
dræav, v katerih se nahajajo obvladujoËa druæba in 
odvisne druæbe, zavezana k izplaËilu jubilejnih na
grad zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi, 
za kar so oblikovane dolgoroËne rezervacije. Druge 
pokojninske obveznosti ne obstajajo.

Rezervacije so oblikovane v viπini ocenjenih prihod
njih izplaËil za odpravnine in jubilejne nagrade, 
diskontirane na datum poroËanja, za zaposlene v 
tistih dræavah, kjer obstaja zakonska obveza za iz
plaËilo odpravnin in jubilejnih nagrad. V izraËunu 

so upoπtevani stroπki odpravnin ob upokojitvi in 
stroπek vseh priËakovanih jubilejnih nagrad do upo
kojitve. Pri izraËunu je uporabljena metoda projici
rane enote. Aktuarski dobiËki oziroma aktuarske 
izgube tekoËega poslovnega leta se ob ugotovitvi v 
celoti pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Rezervacije 

Rezervacije se pripoznajo, Ëe ima skupina zaradi 
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoËe zanesljivo oceniti, in Ëe je verjetno, da 
bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, 
ki omogoËajo gospodarske koristi. 

Rezervacije za toæbe
Skupina izkazuje rezervacije za toæbe, ki potekajo 
in so povezane z domnevnimi krπitvami patentov. 
Vsako leto preveri upraviËenost oblikovanih rezer
vacij 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. 

Prihodki od prodaje izdelkov in opravljenih 
storitev 

Prihodki od prodaje izdelkov se pripoznajo v iz
kazu poslovnega izida v trenutku, ko je kupec pre
vzel vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z 
lastniπtvom izdelkov. Prihodki iz opravljenih stori
tev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na 
stopnjo dokonËanosti posla na datum poroËanja.

Prenos tveganj in koristi je odvisen od doloËil po
samezne kupoprodajne pogodbe, praviloma pa do 
prenosa pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz 
skladiπËa skupine. 

Prihodki se ne pripoznajo, Ëe se pojavi negotovost 
glede poplaËljivosti nadomestila, z njim povezanih 
stroπkov ali moænosti vraËila izdelkov ali pa glede na 
nadaljnje odloËanje o prodanih izdelkih. Prihodki iz 
prodaje izdelkov in opravljanja storitev se merijo na 
podlagi prodajnih cen, navedenih v raËunih ali dru
gih listinah, zmanjπanih za vraËila in popuste, odo
brene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejπega 
plaËila.

Dræavne podpore 

Dræavne podpore se v zaËetku pripoznajo kot 
odloæeni prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovi
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lo, da bo skupina podpore prejela in da bo izpolnila 
pogoje v zvezi z njimi. Dræavne podpore, prejete za 
kritje stroπkov, se pripoznavajo dosledno kot prihod
ki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroπki, ki 
naj bi jih te podpore nadomestile. S sredstvi poveza
ne dræavne podpore se v izkazu poslovnega izida pri
poznavajo dosledno med drugimi prihodki iz poslo
vanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.

FinanËni prihodki in finanËni odhodki 

FinanËni prihodki obsegajo obresti od naloæb, pri
hodke od dividend, prihodke od odsvojitve za pro
dajo finanËnih sredstev na razpolago za prodajo, 
spremembe poπtene vrednosti finanËnih sredstev 
po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, pozitivne 
teËajne razlike in dobiËke od inπtrumentov za va
rovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. Prihodki od obresti se pripoznajo 
ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne 
mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega 
izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delniËar
jeva pravica do plaËila, kar je pri podjetjih, ki kotira
jo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoËe 
dividende preneha biti povezana z delnico.

FinanËni odhodki obsegajo stroπke izposojanja, ne
gativne teËajne razlike, spremembe poπtene vred
nosti finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti fi
nanËnih sredstev in izgube od inπtrumentov za va
rovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. Stroπki izposojanja se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih 
obresti, razen tistih, ki se pripiπejo nepremiËninam, 
opremi in napravam v gradnji ali pripravi. 

Davek od dobiËka 

Davek od dobiËka oziroma izgube poslovnega leta 
vkljuËuje odmerjeni in odloæeni davek. Davek od 
dobiËka se izkaæe v izkazu poslovnega izida, razen 
v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi nepo
sredno v vseobsegajoËem donosu. 

Odmerjeni davek se obraËuna od obdavËljivega do
biËka za poslovno leto po davËnih stopnjah, ki velja
jo na datum poroËanja, in od morebitne prilagoditve 
davËnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslov
nimi leti.

Pri izkazovanju odloæenega davka se uporablja me
toda obveznosti po izkazu finanËnega poloæaja, pri 
Ëemer se upoπtevajo zaËasne razlike med knjigovod

sko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe 
finanËnega poroËanja ter vrednostmi za potrebe 
davËnega poroËanja. Pri tem so izvzete naslednje 
zaËasne razlike: zaËetno pripoznanje sredstev ali 
obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne zdruæitve 
in ki ne vpliva niti na raËunovodski niti na obdavËlji
vi dobiËek, in razlike v zvezi z naloæbami v odvisna 
podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti viπini, 
za katero obstaja verjetnost, da ne bo popravljena v 
predvidljivi prihodnosti. Prav tako se odloæeni da
vek ne izkaæe, ko gre za obdavËljive zaËasne razlike 
ob zaËetnem pripoznanju dobrega imena. Znesek 
odloæenega davka temelji na priËakovanem naËinu 
povraËila oziroma poravnave knjigovodske vredno
sti sredstev in obveznosti ob uporabi davËnih sto
penj, veljavnih na datum poroËanja.

Odloæena terjatev za davek se pripozna v viπini 
verjet nega razpoloæljivega prihodnjega obdavËljive
ga dobiËka, v breme katerega bo v prihodnje mogoËe 
uporabiti odloæeno terjatev. Odloæene terjatve za da
vek se zmanjπajo za znesek, za katerega ni veË ver
jetno, da bo zanj mogoËe uveljaviti davËno olajπavo, 
povezano s sredstvom.

»isti dobiËek na delnico 

Skupina izkazuje osnovno dobiËkonosnost delnice, 
ki jo izraËuna tako, da dobiËek oziroma izgubo, ki 
pripada navadnim delniËarjem, deli s tehtanim pov
preËnim πtevilom navadnih delnic v poslovnem letu. 
Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico je enak osnovne
mu dobiËku, ker vse delnice skupine pripadajo iste
mu razredu navadnih imenskih kosovnih delnic. 

PoroËanje po odsekih 

Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se 
ukvarja z izdelki in storitvami v posebnem, geograf
sko definiranem gospodarskem okolju. Odseki se 
med seboj razlikujejo po tveganjih in donosih. Po
roËanje skupine po odsekih temelji na sistemu no
tranjega poroËanja, ki ga poslovodstvo uporablja pri 
odloËanju.

Cene prenosov med odseki so doloËene na Ëisti po
slovni podlagi.

Odseki skupine so Evropska unija (vse dræave Evrop
ske unije), Jugovzhodna Evropa (Hrvaπka, Make
donija, Srbija, Bosna in Hercegovina, »rna gora, 
Kosovo, Albanija) in Vzhodna Evropa (Ruska federa
cija in ostale dræave nekdanje Sovjetske zveze razen 
pribaltiπkih dræav). 
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Naloæbe odseka v dolgoroËna sredstva obsegajo ce
lotne stroπke, nastale v tekoËem poslovnem letu iz 
naslova pridobitve nepremiËnin, naprav in opreme 
ter neopredmetenih sredstev.

Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili 
v veljavo 

©tevilni novi standardi, dopolnitve standardov in 
pojasnila za leto, ki se je konËalo 31. 12. 2009, πe ne 
veljajo in jih skupina pri pripravi raËunovodskih iz
kazov ni upoπtevala.

1. Spremenjeni MSRP 3 Poslovne zdruæitve (velja za 
letna obdobja od 1. julija 2009) 

Spremenil se je obseg standarda in razπiril pojem 
poslov. Spremenjeni standard zajema pomembne 
spremembe:
• vse postavke kupnine, ki jih prevzemnik prene

se, so pripoznane in izmerjene po poπteni vred
nosti na datum prevzema, vkljuËno z zneskom, 
katerega plaËilo je odvisno od prihodnjih dogod
kov (pogojni del plaËila);

• naknadna sprememba pogojnega dela plaËila se 
pripozna v poslovnem izidu;

• stroπki posla, razen stroπki izdaje delnic in dol
ga, se obravnavajo kot odhodek na dan nastan
ka;

• prevzemnik lahko izmeri kateri koli manjπinski 
deleæ po poπteni vrednosti na datum prevzema 
(polno dobro ime) ali po sorazmernem deleæu 
poπtene vrednosti opredeljivih sredstev in obvez
nosti prevzete druæbe na podlagi posel za posel.

Dopolnjeni standard naj se ne bi uporabljal za po
slovne zdruæitve pred datumom njegove uveljavi
tve, saj ne bo vplival na raËunovodske izkaze oziro
ma razkrite poslovne zdruæitve, ki so nastale pred 
datumom uveljavitve spremenjenega standarda.

Dopolnjeni MSRP 3 za raËunovodske izkaze sku
pine ni pomemben, saj skupina po tem datumu ni 
pridobila deleæev v odvisnih druæbah, na katere bi 
omenjeno dopolnilo lahko vplivalo.

2. Spremenjeni MRS 27 Konsolidirani in loËeni raËu
novodski izkazi (velja za letna obdobja od 1. julija 
2009)

Spremenjeni standard izraz "manjπinski deleæ" 
nadomeπËa z izrazom "neobvladujoËi deleæ", ki je 
definiran kot "kapitalski deleæ v odvisnem podje
tju, ki ni last obvladujoËega podjetja niti neposre
dno niti posredno". Standard spreminja obravnava

nje neobvladujoËega deleæa, izgubo obvladovanja 
odvisnega podjetja ter tudi razporeditev dobiËka 
ali izgube ter ostalega celotnega dobiËka med ob
vladujoËim in neobvladujoËim deleæem.

Spremenjeni MRS 27 za raËunovodske izkaze sku
pine ni pomemben, saj po tem datumu v skupini 
ni bilo dogodkov, na katere bi omenjeno dopolnilo 
vplivalo.

3. Dopolnila k MRS 32 FinanËni inπtrumenti: pred
stavitev — razvrstitev izdaj delniπkih pravic (v ve
ljavi za letna obdobja od 1. februarja 2010)

V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakup
ni boni za pridobitev doloËenega πtevila lastnih 
kapitalskih inπtrumentov podjetja v zameno za 
doloËen znesek v kateri koli valuti kapitalski 
inπtrumenti, Ëe podjetje vsem svojim obstojeËim 
lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pra
vice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih 
kapitalskih inπtrumentov.

Dopolnila k MRS 32 za skupino niso pomembna, saj 
v preteklosti ni izdala omenjenih inπtrumentov.

4. Dopolnila k MRS 39 FinanËni inπtrumenti: pripo
znavanje in merjenje — pred tveganjem upraviËe
no varovane postavke (v veljavi za letna obdobja od 
1. julija 2010) 

Dopolnjeni standard podrobneje opisuje uporabo 
obstojeËih naËel, ki doloËajo, ali posebne oblike 
tveganja denarnih tokov ali deli denarnih tokov 
lahko odraæajo razmerja varovanja pred tveganji. 
Da bi se odraæalo razmerje varovanja pred tvega
nji, je treba tveganja ali dele loËeno pripoznati in 
izmeriti; vendar pa inflacije ne moremo doloËiti, 
razen v omejenih okoliπËinah.

Dopolnjeni MRS 39 za raËunovodske izkaze skupi
ne ni pomemben, saj ne uporablja varovanja pred 
tveganji.

5. OPMSRP 12 Dogovori o koncesiji storitev (v veljavi 
za prvo letno obdobje od 1. aprila 2009)

Pojasnilo je namenjeno druæbam v zasebni lasti 
v zvezi s pripoznavanjem in merjenjem zadev, ki 
se pojavijo pri raËunovodskem obravnavanju do
govorov o koncesiji storitev na javnozasebnem 
podroËju.

OPMSRP 12 za poslovanje skupine ni pomembno, 
saj nobena druæba iz skupine ni sklenila dogovora 
o koncesiji storitev.
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6. OPMSRP 15 Pogodbe za gradnjo nepremiËnin (v 
veljavi za letna obdobja od 1. januarja 2010)

OPMSRP 15 podrobneje doloËa, da so prihodki, ki 
izhajajo iz pogodb za gradnjo nepremiËnin, pripo
znani glede na stopnjo dokonËanosti pogodbene 
dejavnosti, Ëe:
• pogodba ustreza opredelitvi pogodbe o gradbe

nih delih v skladu z MRS 11.3,
• pogodba velja zgolj za izvedbo storitev v skladu 

z IAS 18 (npr. skupini ni treba dobavljati gradbe
nega materiala),

• je pogodba namenjena prodaji blaga, prihodki 
pa se pripoznajo sproti med gradnjo v skladu z 
doloËili MRS 18.14.

V vseh ostalih primerih se prihodki pripoznajo 
takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji za pripoznanje 
prihodkov, kot doloËa MRS 18.14 (npr. po konËani 
gradnji ali po dobavi).

OPMSRP 15 za raËunovodske izkaze skupine ni 
pomemben, saj skupina ne ponuja storitev gradnje 
ali prodaje nepremiËnin.

7. OPMSRP 16 Varovanje Ëistih finanËnih naloæb v 
poslovanje v tujini pred tveganji (v veljavi za letna 
obdobja od 1. julija 2009)

Pojasnilo podrobneje pojasnjuje vrsto tveganja, 
pred katerim se je treba zavarovati, katera druæba 
v skupini sme posedovati naloæbo, varovano pred 
tveganjem, ali metoda konsolidacije vpliva na 
uËinkovitost varovanja, obliko, ki jo inπtrument 
varovanja zavzame, in zneske, ki se ob ukinitvi 
poslovanja v tujini prerazvrstijo iz kapitala v po
slovni izid.

OPMSRP 16 za raËunovodske izkaze skupine ni 
pomembno, saj skupina nima in ne predvideva 
nobenih varovanj Ëistih finanËnih naloæb v tujini 
pred tveganji.

8. OPMSRP 17 IzplaËila nedenarnih sredstev lastni
kom (predvidoma v veljavi za letna obdobja od 
1. novembra 2009)

Pojasnilo velja za enostranska izplaËila nedenar
nih sredstev lastnikom. V skladu s pojasnilom 
se obveznost izplaËila dividende pripozna, ko je 
dividenda ustrezno odobrena in ni veË predmet 
presoje podjetja, ter se izmeri po poπteni vredno
sti izplaËanega sredstva. Knjigovodska vrednost 
dividende se ponovno izmeri na dan poroËanja, 
sprememba knjigovodske vrednosti pa se pripo
zna v kapitalu kot prilagoditev zneska izplaËila. 
Ko je obveznost izplaËila dividende poravnana, se 
morebitna razlika med knjigovodsko vrednostjo 
sredstva in knjigovodsko vrednostjo dividende 
pripozna v poslovnem izidu.

Skupina lastnikom ne izplaËuje nedenarnih sred
stev.

9. OPMSRP 18 Prenosi sredstev od odjemalcev (pred
vidoma v veljavi za letna obdobja od 1. novembra 
2009)

V skladu s pojasnilom mora podjetje pripoznati 
preneseno sredstvo po njegovi poπteni vredno
sti, Ëe sredstvo kaæe znaËilnosti opredmetenega 
osnovnega sredstva v skladu z MRS 16 Opredme
tena osnovna sredstva. Prav tako mora podjetje 
pripoznati znesek prenosa kot prihodek. »asovni 
okvir za pripoznanje prihodka je odvisen od dej
stev in okoliπËin posameznega dogovora.

OPMSRP 18 za raËunovodske izkaze skupine ni 
pomembno, saj obiËajno ne prejema sredstev od 
odjemalcev.

3. DoloËanje poπtene vrednosti

Glede na raËunovodske usmeritve skupine in zah
tevana razkritja je treba v πtevilnih primerih do
loËiti poπteno vrednost tako finanËnih kot tudi ne
finanËnih sredstev in obveznosti. Poπtene vrednosti 
posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja 
oziroma poroËanja je skupina doloËila po metodah, 
ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodat
na pojasnila v zvezi s predpostavkami za doloËitev 

poπtenih vrednosti, so ta navedena v razËlenitvah k 
posameznim postavkam sredstev oziroma obvezno
sti skupine.

NepremiËnine, naprave in oprema
Poπtena vrednost nepremiËnin, naprav in opreme iz 
poslovnih zdruæitev je njihova træna vrednost. Træna 
vrednost nepremiËnin je enaka ocenjeni vrednosti, 
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po kateri bi se lahko nepremiËnina na dan cenitve 
in po ustreznem træenju izmenjala v premiπljenem 
poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, 
pri Ëemer so stranke dobro obveπËene in ravnajo 
razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm‘s length 
transaction). Træna vrednost naprav, opreme in in
ventarja temelji na ponujeni træni ceni podobnih 
predmetov.

Neopredmetena sredstva
Poπtena vrednost patentov in blagovnih znamk, 
pridobljenih pri poslovnih zdruæitvah, temelji na 
ocenjeni diskontirani prihodnji vrednosti licenËnin, 
katerih plaËilo zaradi lastniπtva patenta oziroma 
blagovne znamke ne bo potrebno. Poπtena vrednost 
ostalih neopredmetenih sredstev se doloËi kot seda
nja vrednost ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, 
za katere se priËakuje, da bodo izhajali iz njihove 
uporabe in morebitne prodaje.

Zaloge
Poπtena vrednost zalog v poslovnih zdruæitvah se 
doloËi na podlagi njihove priËakovane prodajne vred
nosti pri rednem poslovanju, zmanjπane za ocenjene 
stroπke dokonËanja in prodaje ter primeren pribitek 
glede na koliËino dela, vloæenega v dokonËanje posla 
in prodajo zalog.

Naloæbe v lastniπke in dolæniπke vrednostne 
papirje
Poπtena vrednost finanËnih sredstev po poπteni vred
nosti skozi poslovni izid, finanËnih naloæb v posesti 

do zapadlosti v plaËilo in za prodajo razpoloæljivih 
finanËnih sredstev se za vrednostne papirje tujih 
izdajateljev doloËa glede na zakljuËno ceno (close 
price), za slovenske naloæbe pa po enotnem teËaju 
na datum poroËanja. Poπtena vrednost finanËnih 
naloæb v posesti do zapadlosti v plaËilo se doloËa 
samo za potrebe poroËanja.

Poslovne in druge terjatve
Poπtena vrednost poslovnih in drugih terjatev se iz
raËuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih to
kov, razobrestenih po træni obrestni meri na datum 
poroËanja.

Izvedeni inπtrumenti
Poπtena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi 
ponujeni træni ceni na datum poroËanja, Ëe je ta na 
voljo. »e ni na voljo, se poπtena vrednost doloËi kot 
razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla 
in trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob 
upoπtevanju preostale dospelosti posla z obrestno 
mero brez tveganja (na podlagi dræavnih obveznic).

Poπtena vrednost obrestne zamenjave je enaka træni 
ceni na datum poroËanja.

Osnovne finanËne obveznosti 
Poπtena vrednost se za potrebe poroËanja izraËu
na na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplaËil 
glavnice in obresti, diskontiranih po træni obrestni 
meri na datum poroËanja. 

4. Obvladovanje finanËnih tveganj

V nadaljevanju navajamo kratek povzetek politi
ke upravljanja s finanËnimi tveganji. Podrobnejπe 
obrazloæitve, podatki in kazalniki so vkljuËeni v po
glavje Upravljanje s tveganji v poslovnem delu letne
ga poroËila ter v pojasnilo h konsolidiranim raËuno
vodskim izkazom πt. 28 — FinanËni inπtrumenti.

Kreditno tveganje 

Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenje
vanje kupcev, ki jim obvladujoËa druæba in odvisne 
druæbe na leto prodajo izdelke v vrednosti 100.000 
EUR in veË, ter redno dinamiËno spremljanje plaËil
ne discipline kupcev. V sistem kreditne kontrole je 
vkljuËenih veË kot 400 kupcev skupine Krka. 

UËinki kreditne kontrole so pozitivni. Z rednim 
sprem ljanjem odprtih in zapadlih terjatev do kupcev, 
starostne strukture terjatev ter gibanja povpreËnih 
plaËilnih rokov kreditno izpostavljenost skupine 
Krka ohranjamo v sprejemljivih okvirih. 

Podaljπanje plaËilnih rokov na posameznih prodaj
nih trgih se je odrazilo v postopni rasti skupnih ter
jatev do kupcev. Kazalci kreditne izpostavljenosti 
skupine Krka so se zaradi zaostrenih trænih razmer 
glede na predhodno leto poslabπali. VeË informacij 
o izpostavljenosti kreditnemu tveganju je v raËuno
vodskih pojasnilih v poglavju FinanËni inπtrumenti.
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V letu 2009 nismo zabeleæili vrednostno pomemb
nejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kupcev. Po
pravek vrednosti terjatev se je poveËal zaradi po
veËanega skupnega obsega terjatev in hkrati zaradi 
sploπnega zmanjπanja bonitetne ocene terjatev do 
kupcev kot posledice zaostrenih trænih in likvidno
stnih razmer na Krkinih kljuËnih prodajnih trgih.

Kreditno kontrolo za skupino Krka centralizirano 
izvaja Sluæba za upravljanje s tveganji in poteka za 
kupce odvisnih druæb in obvladujoËe druæbe po enot
nih postopkih in pravilih.

Likvidnostno tveganje 

Skupina Krka obvladuje likvidnostno tveganje cen
tralizirano, cilj pa je zagotavljati ustrezno likvid
nost obvladujoËe druæbe in odvisnih druæb ter vsem 
druæbam v skupini Krka omogoËiti financiranje pod 
najbolj ugodnimi pogoji. Kljub ostrejπim razmeram 
na denarnih trgih je bilo likvidnostno tveganje sku
pine Krka v preteklem letu majhno.

Likvidnostno tveganje obvladujemo z razliËnimi 
mehanizmi tako na ravni obvladujoËe druæbe kot 
odvisnih druæb. S podporo centralnega poslovno
informacijskega sistema vsak teden ugotavljamo 
prihodnje potrebe po denarnih sredstvih. Pokritje 
morebitnih likvidnostnih primanjkljajev zagotav
ljamo z vnaprej dogovorjenimi kreditnimi linijami 
pri bankah, medtem ko obËasne preseæke vlagamo v 
kratkoroËne depozite pri bankah. V letu 2009 je bil 
dostop do kratkoroËnih banËnih posojil za Krko ne
spremenjen.

Zaradi tradicionalno majhne zadolæenosti ter visoke 
bonitete skupine Krka so obveznosti iz naslova ser
visiranja dolgov tudi v preteklem letu predstavljale 
majhno likvidnostno obremenitev. V raËunovodskih 
pojasnilih v poglavju FinanËni inπtrumenti (Likvid
nostno tveganje) prikazujemo vrednosti pogodbenih 
denarnih tokov iz finanËnih obveznosti glede na rok 
zapadlosti.

VeËji denarni prilivi iz poslovanja v zadnjih treh me
secih leta 2009 so minimalizirali potrebe po kratko
roËnih virih financiranja, kar je omogoËalo dodatno 
likvidnostno rezervo v obliki neizkoriπËenih kratko
roËnih banËnih posojil.

Tveganje sprememb deviznih teËajev 

Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je 
skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb de

viznih teËajev ruskega rublja, hrvaπke kune, romun
skega leja, poljskega zlota, Ëeπke krone, madæarskega 
forinta, ukrajinske grivne in srbskega dinarja.

Odprto devizno pozicijo predstavlja bruto izpostav
ljenost izkaza finanËnega poloæaja skupine v posa
mezni tuji valuti. V vseh navedenih valutah izkazu
je skupina v izkazu finanËnega poloæaja preseæek 
sredstev nad obveznostmi. VeË informacij o izpo
stavljenosti tveganju sprememb deviznih teËajev 
je v raËunovodskih pojasnilih v poglavju FinanËni 
inπtrumenti.

Za varovanje tveganja spremembe deviznih teËajev 
v letu 2009 nismo uporabljali izvedenih finanËnih 
inπtrumentov. Zaradi velikih obrestnih diferencia
lov med obrestnimi merami navedenih valut in evra 
na finanËnih trgih ni na voljo ustreznih izvedenih fi
nanËnih inπtrumentov, s katerimi bi lahko uËinkovi
to odpravili tveganje sprememb deviznih teËajev. De
vizne pozicije so bile zato v letu 2009 nezavarovane. 

V letu 2009 smo ustvarili negativne teËajne razli
ke. Te so posledica padcev deviznih teËajev na naπih 
kljuËnih prodajnih trgih v prvem Ëetrtletju. V na
daljevanju leta smo zaradi apreciacije posameznih 
valut ustvarjali pozitivne teËajne razlike, s katerimi 
smo deloma nevtralizirali negativne teËajne razlike 
iz prvega Ëetrtletja.

Tveganje sprememb obrestnih mer 

Skupina Krka je imela konec leta 2009 najetih se
dem dolgoroËnih posojil, ki so vezana na referenËno 
obrestno mero 6meseËni EURIBOR. V letu 2009 
smo dodatno najeli dve dolgoroËni posojili, s kateri
ma smo refinancirali obstojeËe kratkoroËne kredite. 
Izpostavljenost do spremembe vrednosti referenËne 
obrestne mere se je s tem v absolutnem znesku gle
de na predhodno leto poveËala. VeË informacij o iz
postavljenosti tveganju sprememb obrestnih mer 
je v raËunovodskih pojasnilih v poglavju FinanËni 
inπtrumenti.

V letu 2009 so bile referenËne obrestne mere zelo 
nizke in zaradi zaostrenih finanËnih razmer ni bilo 
nevarnosti, da bi se poveËale. Tveganja spremembe 
obrestne mere zato v letu 2009 nismo zavarovali.

Upravljanje s kapitalom 

Uprava se je odloËila za ohranjanje velikega kapital
skega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje vseh 
deleænikov in nadaljnji razvoj skupine Krka. Kot 
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5. PoroËanje po odsekih

Skupina poroËa po geografsko doloËenih odsekih. Prihodki odsekov so prikazani glede na geografsko loka
cijo kupcev. 

PoroËanje po odsekih

 
v tisoËih EUR

Evropska unija
Jugovzhodna 

Evropa
Vzhodna Evropa Ostalo Skupaj

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Prihodki od prodaje 
zunaj skupine

626.214 605.013 86.160 95.162 225.745 232.162 14.919 17.583 953.038 949.920

Prodaja znotraj skupine 120.679 101.674 52.822 54.848 84.610 79.591 0 0 258.111 236.113

Prihodki odprave dol
goroËnih rezervacij in 
drugi poslovni prihodki

99.233 8.617 0 0 0 0 3.552 0 102.785 8.617

DobiËek iz poslovanja 192.968 183.731 19.661 29.511 16.366 23.012 5.997 527 234.992 236.781

Prihodki od obresti 720 306 13 4 6 8 0 0 739 318

Odhodki od obresti 5.110 9.130 31 41 0 0 0 0 5.141 9.171

Neto finanËni prihodki/
odhodki

                −10.670 −31.148

Davek iz dobiËka         −50.637 −49.742

»isti dobiËek poslovne
ga leta

                173.685 155.891

Sredstva skupaj 1.032.586 966.822 89.927 105.558 208.465 188.049 10.054 10.607 1.341.032 1.271.036

Obveznosti skupaj 277.412 313.282 34.874 43.180 102.588 123.108 5.789 8.170 420.663 487.740

Investicije 90.554 142.348 0 3.565 934 1.148 0 0 91.488 147.061

Amortizacija nepremiË
nin, naprav in opreme

51.562 44.353 4.893 4.961 9.625 10.632 396 392 66.476 60.338

Amortizacija neopred
metenih sredstev

7.851 8.999 717 654 1.542 1.519 89 99 10.199 11.271

enega od strateπkih kazalnikov je opredelila donos
nost kapitala kot razmerje med doseæenim Ëistim do
biËkom veËinskih lastnikov in povpreËno vrednost jo 
lastniπkega kapitala veËinskih lastnikov. V obdobju 
zadnjih petih let je bila donosnost kapitala v pov
preËju 21,3odstotna.

Skupina Krka sledi politiki zmernega poveËevanja 
viπine dividend, ki jih izplaËuje enkrat na leto. Pred
log viπine dividende oblikujeta uprava in nadzorni 
svet obvladujoËe druæbe. Dividende se izplaËujejo iz 
bilanËnega dobiËka obvladujoËe druæbe, ki se obliku
je v skladu z veljavnimi predpisi v Sloveniji, sklep o 
njegovi uporabi pa sprejme skupπËina delniËarjev.

ObvladujoËa druæba skupine Krka ima v skladu s 
sklepom skupπËine delniËarjev lahko oblikovan 
sklad lastnih delnic do viπine 10 % osnovnega kapi
tala. Na dan 31. 12. 2009 je imela 1.626.620 lastnih 
delnic, kar je 4,6 % osnovnega kapitala. 

Skupina Krka nima posebnih ciljev glede deleæa 
lastniπtva zaposlenih in nima nobenega programa 
delniπkih opcij. V letu 2009 v skupini ni priπlo do 
spremembe v naËinu upravljanja s kapitalom. Niti 
obvladujoËa druæba niti njene odvisne druæbe niso 
predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih doloËili regula
torni organi.
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6. Drugi poslovni prihodki

v tisoËih EUR 2009 2008

Odprava dolgoroËnih rezervacij ter dræavnih podpor in prejetih sredstev EU 93.249 427

DobiËek pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev 439 2.062

Ostali poslovni prihodki 9.089 6.128

Drugi poslovni prihodki skupaj 102.786 8.617

Odseki v raËunovodskem poroËilu so drugaËni od 
prodajnih regij, po katerih skupina prikazuje proda
jo v poslovnem delu letnega poroËila. Navedeni odse
ki so namenjeni poroËanju upravi in jih podpira tudi 
naËin vodenja v okviru skupine Krka. V poslovnem 
delu poroËila pa je navedena prodaja po regijah in 

skupinah izdelkov, glede na vodenje v okviru prodaje 
in marketinga. 

Skupina z nobenim kupcem ni ustvarila 10 ali veË 
odstotkov skupnih prihodkov od prodaje.

7. Stroπki po naravnih vrstah

v tisoËih EUR 2009 2008

Stroπki blaga in materiala −213.730 −225.477

Stroπki storitev −193.035 −196.496

Stroπki dela −239.380 −224.049

Amortizacija −76.675 −71.609

Oblikovanje rezervacij za toæbe −47.500 −5.500

Drugi poslovni odhodki −30.586 −28.630

Stroπki skupaj −800.906 −751.761

Sprememba vrednosti zalog −19.926 30.005

Skupaj −820.832 −721.756

8. Stroπki dela

v tisoËih EUR 2009 2008

Stroπki bruto plaË in nadomestil 185.891 175.643

Stroπki prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplaËane plaËe 34.142 33.835

Odpravnine in jubilejne nagrade 8.608 4.904

Ostali stroπki dela 10.739 9.667

Stroπki dela skupaj 239.380 224.049

Ostali stroπki dela v letu 2009 vkljuËujejo predvsem regres za letni dopust in stroπke za prevoz na delo.
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9. Drugi poslovni odhodki

v tisoËih EUR 2009 2008

Dotacije in pomoËi za humanitarne in druge namene 3.526 2.324

Izdatki za varstvo okolja 1.528 1.625

Ostale dajatve 5.170 5.730

Izguba pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev 2.138 2.309

Odpisi in popravki vrednosti zalog 11.925 7.913

Ostali poslovni odhodki 6.299 8.729

Drugi poslovni odhodki skupaj 30.586 28.630

10. FinanËni prihodki in odhodki

v tisoËih EUR 2009 2008

Prihodki od obresti 739 319

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid 101 0

DobiËki od prodaje vrednostnih papirjev 0 50

Prihodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov 0 2.076

— prilivi 0 1.886

— sprememba poπtene vrednosti 0 190

Prihodki iz dividend in drugih deleæev v dobiËku 13 21

Ostali prihodki 32 111

Odprava popravka terjatev 185 452

FinanËni prihodki skupaj 1.070 3.029

Neto teËajne razlike −3.560 −12.522

Odhodki za obresti −5.141 −9.171

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid 0 −736

Odhodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov −1.225 −2.682

— odlivi −1.035 −1.099

— sprememba poπtene vrednosti −190 −1.583

Ostali odhodki −280 −516

Popravek vrednosti in odpisi terjatev −1.534 −8.550

FinanËni odhodki skupaj −11.740 −34.177

Neto finanËni izid −10.670 −31.148
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11. Davek iz dobiËka

Prilagoditev na efektivno davËno stopnjo

v tisoËih EUR 2009 2008

Davek 39.178 50.798

Odloæeni davek 11.459 −1.056

Davek iz dobiËka skupaj 50.637 49.742

DobiËek pred obdavËitvijo 224.322 205.633

Davek, obraËunan po dejanski davËni stopnji 47.107 45.239

Davek od davËno nepriznanih odhodkov 22.911 5.143

Davek od davËnih olajπav −4.485 −4.829

Davek od prihodkov, ki zmanjπujejo davËno osnovo −21.133 −795

Davek od prihodkov, ki poveËujejo davËno osnovo 591 94

Vpliv razliËnih davËnih stopenj in drugo 5.646 4.890

Davek iz dobiËka skupaj 50.637 49.742

Efektivna davËna stopnja 22,6 % 24,2 %

12. NepremiËnine, naprave in oprema

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

ZemljiπËa 29.253 29.097

Zgradbe 300.078 297.214

Oprema 269.803 262.430

NepremiËnine, naprave in oprema v pridobivanju 50.012 46.509

NepremiËnine, naprave in oprema skupaj 649.146 635.250

V letu 2009 so predujmi za nepremiËnine, naprave 
in opremo ter zaloge vkljuËeni v postavko terjatve. 
Ustrezno so popravljeni tudi primerljivi podatki za 
leto 2008 v vseh nadaljnjih tabelah, kjer so ti preduj
mi vkljuËeni.

V letu 2009 je bilo v skupini Krka najveË izdatkov 
namenjenih rekonstrukciji obrata v Brπljinu, in si
cer 16.265 tisoË EUR. Za gradnjo obrata za proizvod
njo trdnih farmacevtskih oblik je bilo namenjenih 
9.540 tisoË EUR, za naloæbo v poveËanje proizvodnih 
zmog ljivosti za proizvodnjo kapsul 5.846 tisoË EUR 

in za πirjenje skladiπËnih zmogljivosti na lokaciji 
Gotna vas v Novem mestu 4.694 tisoË EUR.

Skupna vrednost naloæb v skupini Terme Krka je bila 
v letu 2009 3.167 tisoË EUR. Sredstva so bila name
njena predvsem rekonstrukciji bazenskozdravstve
nega dela v hotelu Svoboda v Strunjanu. Proizvodne 
oziroma skladiπËne zmogljivosti smo poveËali v od
visnih druæbah KrkaPolska (vrednost naloæbe 1.995 
tisoË EUR) in KrkaRus (vrednost naloæbe 1.399 tisoË 
EUR).
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Gibanje nepremiËnin, naprav in opreme (NNO)

v tisoËih EUR
ZemljiπËa Zgradbe Oprema NNO v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost          

Stanje 1. 1. 2008 25.234 456.217 476.572 71.276 1.029.299

PoveËanje ob prevzemu druæbe 0 0 5 0 5

Nabava 0 0 0 136.736 136.736

Aktiviranje — prenos s sredstev v pridobivanju 3.996 53.546 103.351 −160.893 0

Odtujitve −77 −4.639 −13.393 0 −18.109

Prevedbene razlike −70 −5.283 −5.646 −610 −11.609

Prenosi znotraj NNO 14 −17 3 0 0

Stanje 31. 12. 2008 29.097 499.824 560.892 46.509 1.136.322

Stanje 1. 1. 2009 29.097 499.824 560.892 46.509 1.136.322

Nabava 0 0 0 83.422 83.422

Aktiviranje — prenos s sredstev v pridobivanju 396 24.210 54.995 −79.601 0

Odtujitve −251 −460 −9.489 0 −10.200

Prevedbene razlike 12 −2.560 −7.271 −318 −10.137

Prenosi na neopredmetena sredstva 0 0 −2 0 −2

Stanje 31. 12. 2009 29.254 521.014 599.125 50.012 1.199.405

          

Popravek vrednosti          

Stanje 1. 1. 2008 0 −188.272 −272.496 0 −460.768

Amortizacija 0 −20.029 −40.309 0 −60.338

Odtujitve 0 3.463 11.233 0 14.696

Prevedbene razlike 0 2.228 3.110 0 5.338

Stanje 31. 12. 2008 0 −202.610 −298.462 0 −501.072

Stanje 1. 1. 2009 0 −202.610 −298.462 0 −501.072

Amortizacija 0 −20.953 −45.523 0 −66.476

Odtujitve 0 455 8.385 0 8.840

Prevedbene razlike 0 2.172 6.278 0 8.450

Stanje 31. 12. 2009 0 −220.936 −329.322 0 −550.258

          

Neodpisana vrednost          

Stanje 1. 1. 2008 25.234 267.945 204.076 71.276 568.531

Stanje 31. 12. 2008 29.097 297.214 262.430 46.509 635.250

Stanje 1. 1. 2009 29.097 297.214 262.430 46.509 635.250

Stanje 31. 12. 2009 29.254 300.078 269.803 50.012 649.147

Na osnovi sklenjenih pogodb, ki so povezane z na
daljevanjem naloæb v teku, je bilo konec leta 2009 
stanje znanih prihodnjih obveznosti, povezanih 
s pridobitvijo nepremiËnin, naprav in opreme, 
25.339 tisoË  EUR.

V letu 2009 nepremiËninam, napravam in opremi 
niso bili pripisani stroπki izposojanja.
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13. Neopredmetena sredstva

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Dobro ime 42.644 42.644

Blagovna znamka 42.403 42.403

DolgoroËne premoæenjske pravice 35.302 38.390

Neopredmetena sredstva v pridobivanju 6.232 5.543

Neopredmetena sredstva skupaj 126.581 128.980

Gibanje neopredmetenih sredstev 

v tisoËih EUR
Dobro ime

Blagovna 
znamka 

DolgoroËne 
premoæenjske 

pravice

Neopredmetena 
sredstva v prido-

bivanju
Skupaj

Nabavna vrednost          

Stanje 1. 1. 2008 42.278 42.403 58.286 6.568 149.535

PoveËanje ob prevzemu druæb 366 0 213 0 579

Nabava 0 0 807 9.518 10.325

Prenos s sredstev v pridobivanju 0 0 10.557 −10.557 0

Odtujitve 0 0 −2.509 0 −2.509

Prevedbene razlike 0 0 −292 14 −278

Stanje 31. 12. 2008 42.644 42.403 67.062 5.543 157.652

Stanje 1. 1. 2009 42.644 42.403 67.062 5.543 157.652

Nabava 0 0 336 7.730 8.066

Prenos s sredstev v pridobivanju 0 0 7.041 −7.041 0

Odtujitve 0 0 −316 0 −316

Prevedbene razlike 0 0 74 0 74

Prenosi iz nepremiËnin, naprav in opreme 0 0 2 0 2

Stanje 31. 12. 2009 42.644 42.403 74.199 6.232 165.478

      

Popravek vrednosti          

Stanje 1. 1. 2008 0 0 −19.681 0 −19.681

Amortizacija 0 0 −11.271 0 −11.271

Odtujitve 0 0 2.013 0 2.013

Prevedbene razlike 0 0 267 0 267

Stanje 31. 12. 2008 0 0 −28.672 0 −28.672

Stanje 1. 1. 2009 0 0 −28.672 0 −28.672

Amortizacija 0 0 −10.199 0 −10.199

Odtujitve 0 0 14 0 14

Prevedbene razlike 0 0 −42 0 −42

Prenosi iz nepremiËnin, naprav in opreme 0 0 2 0 2

Stanje 31. 12. 2009 0 0 −38.897 0 −38.897

      

Neodpisana vrednost          

Stanje 1. 1. 2008 42.278 42.403 38.605 6.568 129.854

Stanje 31. 12. 2008 42.644 42.403 38.390 5.543 128.980

Stanje 1. 1. 2009 42.644 42.403 38.390 5.543 128.980

Stanje 31. 12. 2009 42.644 42.403 35.302 6.232 126.581
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Preizkus slabitve blagovne znamke in dobrega 
imena TAD Pharme 

Pri preizkusu slabitve blagovne znamke in dobrega 
imena, ki se nanaπa na prevzem druæbe TAD Phar
ma, smo kot denar ustvarjajoËo enoto upoπtevali 
NemËijo. S prevzemom TAD Pharme si je skupina 
Krka nam reË zagotovila neposreden vstop na celo
ten nemπki trg. Osnova za izraËun so naËrtovane 
vrednosti prodaje v obdobju 2010−2014, v katerih 
smo predvideli povpreËno petodstotno letno rast. Na 

stroπkovnem delu smo izhajali iz doseæene dobiËko
nosnosti v letu 2009 in upoπtevali, da se bodo raz
mere na trgu glede na stalne pritiske po zniæevanju 
cen zaostrovale. Pri izraËunu smo uporabili 9,12od
stotno diskontno stopnjo, ki predstavlja tehtano 
povpreËje stroπka kapitala TAD Pharme (WACC). Na 
osnovi diskontiranih denarnih tokov smo ugotovili, 
da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoËe enote 
presega njihovo knjigovodsko vrednost, vkljuËno z 
dobrim imenom in blagovno znamko, zato ni potre
be po njuni slabitvi.

14. Dana posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËno dana posojila 4.064 3.892

KratkoroËno dana posojila 2.209 1.391

KratkoroËne terjatve za obresti 4 2

Dana posojila skupaj 6.277 5.285

V okviru dolgoroËno danih posojil so predvsem sta
novanjska posojila, ki jih obvladujoËa druæba in ne
katere odvisne druæbe dajejo zaposlenim v skladu z 
internimi akti skupine. Posojila obvladujoËe druæbe 
se obrestujejo po letni obrestni meri, ki je enaka v 
Ëasu sklenitve pogodbe priznani obrestni meri. Do

loËi jo minister za finance na podlagi zakona, ki 
ureja davek od dohodkov pravnih oseb za potrebe 
doloËanja obresti med povezanimi osebami. V letu 
2009 se je gibala od 2,016 do 3,805 %. OdplaËilna 
doba posojil je najveË 15 let.

15. FinanËne naloæbe

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËne finanËne naloæbe 5.658 6.343

— finanËna sredstva na razpolago za prodajo 5.658 6.343

KratkoroËne finanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti 834 743

— delnice in deleæi za trgovanje 145 128

— izvedeni finanËni inπtrumenti 0 190

— druge kratkoroËne finanËne naloæbe 689 425

FinanËne naloæbe skupaj 6.492 7.086

Med finanËnimi sredstvi na razpolago za prodajo je 
bilo za 969 tisoË EUR naloæb v Sloveniji, za 4.689 ti
soË EUR pa naloæb v tujini.

Druge kratkoroËne finanËne naloæbe sestavljajo 
toËke slovenskih vzajemnih skladov v vrednosti 241 

tisoË EUR (192 tisoË EUR konec leta 2008), sredstva 
v upravljanju v vrednosti 268 tisoË EUR (233 tisoË 
EUR konec leta 2008) in 180 tisoË EUR prejetih me
nic za plaËilo terjatev. Sprememba poπtene vrednosti 
se evidentira skozi izkaz poslovnega izida.
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Gibanje dolgoroËnih finanËnih naloæb — finanËnih sredstev na razpolago za prodajo 

v tisoËih EUR
 FinanËna sredstva na 

razpolago za prodajo

Stanje 1. 1. 2008 10.722

Nakup 1.085

Zmanjπanje −32

Prilagoditev na træno vrednost −5.432

Stanje 31. 12. 2008 6.343

Nakup 1

Prilagoditev na træno vrednost −686

Stanje 31. 12. 2009 5.658

Prilagoditev vrednosti dolgoroËnih finanËnih naloæb 
− finanËnih sredstev na razpolago za prodajo na træ
no oziroma poπteno vrednost je v celoti priznana v 

vseobsegajoËem donosu (rezerva za poπteno vred
nost), ker vrednosti niso manjπe od prvotne nabavne 
vrednosti.

16. Odloæene terjatve in obveznosti za davek

v tisoËih EUR

Terjatve Obveznosti Terjatve − obveznosti

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Naloæbe, nepremiËnine, naprave in oprema ter 
neopredmetena sredstva

29 658 15.938 15.625 −15.909 −14.967

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 0 0 526 696 −526 −696

Zaloge 917 0 220 795 697 −795

Terjatve/obveznosti 1.483 1.973 1.979 1.945 −496 28

Rezervacije za toæbe 9.799 19.459 0 0 9.799 19.459

Rezervacije za odpravnine 9.156 9.459 1 0 9.155 9.459

Prenos davËne izgube 1.007 2.724 −242 −285 1.249 3.009

Skupaj 22.391 34.273 18.422 18.776 3.969 15.497

Terjatve za odloæeni davek v povezavi z izgubami odvisnih druæb niso bile pripoznane.
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v tisoËih EUR

Stanje  
1. 1. 

2008

Pripoznano 
v izkazu 

poslovnega 
izida

Preved-
bene 

rezerve

Pripoznano 
v vseobse-

gajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 

2008

Pripoznano 
 v izkazu 

poslovnega 
izida

Preved-
bene 

rezerve

Pripoznano 
v vseobse-

gajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 

2009

NepremiËnine, naprave in 
oprema ter neopredmetena 
sredstva

−16.154 1.002 185 0 −14.967 −776 −166 0 −15.909

FinanËna sredstva za 
prodajo −1.924 0 0 1.228 −696 0 0 170 −526

Zaloge −1.420 527 98 0 −795 1.418 74 0 697

Terjatve/obveznosti 899 −841 −30 0 28 −635 111 0 −496

Rezervacije za toæbe 19.177 282 0 0 19.459 −9.660 0 0 9.799

Rezervacije za odpravnine 10.301 131 0 −973 9.459 −267 0 −37 9.155

Prenos davËne izgube 3.352 −45 −298 0 3.009 −1.539 −221 0 1.249

Skupaj 14.231 1.056 −45 255 15.497 −11.459 −202 133 3.969

17. Zaloge

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Material 58.036 64.934

NedokonËana proizvodnja 47.076 55.250

KonËni izdelki 59.421 73.182

Trgovsko blago 17.113 17.981

Zaloge skupaj 181.646 211.347

Popravek vrednosti zalog na neto iztræljivo vrednost 
je znaπal 3.180 tisoË EUR (1.977 tisoË EUR v letu 
2008), odpisi zalog pa 8.745 tisoË EUR (5.936 tisoË 

EUR v letu 2008). Popravek vrednosti in odpisi zalog 
so vkljuËeni med druge poslovne odhodke.

18. Terjatve do kupcev in druge terjatve

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËne terjatve do kupcev 305.572 218.448

KratkoroËne terjatve do drugih 29.334 22.427

Terjatve skupaj 334.906 240.875

V letu 2009 je bilo odpisov in slabitev terjatev, ki so izkazani v finanËnih odhodkih, za 1.534 tisoË EUR, v letu 
2008 pa za 8.550 tisoË EUR.
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KratkoroËne terjatve do kupcev

v tisoËih EUR
Bruto vrednost

Slabitev za sporne 
in dvomljive 

terjatve

»ista vrednost  
31. 12. 2009

»ista vrednost  
31. 12. 2008

KratkoroËne terjatve do kupcev v dræavi 14.023 505 13.518 13.229

KratkoroËne terjatve do kupcev v tujini 302.650 10.596 292.054 205.219

KratkoroËne terjatve do kupcev skupaj 316.673 11.101 305.572 218.448

Zavarovanih je 18 % terjatev do kupcev. KratkoroËne terjatve do drugih 

KratkoroËne terjatve do drugih se v veËjem delu 
nanaπajo na terjatve do dræave, predvsem iz naslova 
davka na dodano vrednost. 

19. Denar in denarni ustrezniki

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Gotovina v blagajni in prejeti Ëeki 90 70

Denarna sredstva v banki 13.321 7.534

Denar in denarni ustrezniki skupaj 13.411 7.604

20. Kapital

Osnovni kapital 

Osnovni kapital sestavlja 35.426.120 navadnih ko
sovnih imenskih delnic obvladujoËe druæbe. Imamo 
le en razred delnic, prva in edina izdaja delnic pa je 
potekala v letu 1995. 

Lastne delnice 

Na dan 31. 12. 2009 je imela obvladujoËa druæba 
1.626.620 lastnih delnic, kar predstavlja 4,6 % vred
nosti osnovnega kapitala. ©tevilo lastnih delnic je v 
primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2008 ostalo ne
spremenjeno.

14. skupπËina delniËarjev druæbe Krka, ki je bila 
2. 7. 2009, je upravo druæbe pooblastila za prido
bivanje lastnih delnic, vendar skupni deleæ vseh 
pridobljenih lastnih delnic, skupaj s tistimi, ki jih 
druæba æe ima, ne sme preseËi 10 % osnovnega kapi
tala druæbe oziroma 3.542.612 delnic druæbe. Druæba 
lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer 
po vsakokratni træni ceni. Lastne delnice lahko pri
dobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih 

papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem 
ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev 
nakupna cena delnic ne sme biti niæja od knjigovod
ske vrednosti delnice, izraËunane na podlagi zadnjih 
javno objavljenih revidiranih raËunovodskih izkazov 
skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme 
biti viπja od 30kratnika Ëistega dobiËka veËinskih 
lastnikov na delnico, izraËunanega na podlagi za
dnjih javno objavljenih revidiranih raËunovodskih 
izkazov skupine Krka. Pooblastilo velja 36 mesecev 
od dneva skupπËine.

Rezerve 

Rezerve skupine Krka sestavljajo kapitalske rezer
ve, zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerva za 
poπteno vrednost in prevedbene rezerve. 

Kapitalske rezerve so 31. 12. 2009 znaπale 120.992 ti
soË EUR, njihova vrednost se v letu 2009 ni spremeni
la. Kapitalske rezerve vkljuËujejo sploπni prevredno
tovalni popravek kapitala v viπini 90.659 tisoË EUR, 
ki je bil ob prehodu na MSRP vkljuËen v kapitalske 
rezerve, 19.489 tisoË EUR rezerv za lastne delnice in  
10.844 tisoË EUR kapitalskih rezerv, oblikovanih v 
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skladu s posebno uredbo v postopku lastninskega 
preoblikovanja obvladujoËe druæbe.

Zakonske rezerve, ki so 31. 12. 2009 znaπale 14.990 
tisoË EUR, se v letu 2009 niso spremenile. 

Statutarne rezerve so 31. 12. 2009 znaπale 22.184 ti
soË EUR in so se v primerjavi s stanjem konec leta 
2008 poveËale za 5.000 tisoË EUR. PoveËanje rezerv 
je odobrila uprava obvladujoËe druæbe na osnovi sta
tutarnih doloËil. 

Rezerva za poπteno vrednost je 31. 12. 2009 znaπala 
2.104 tisoË EUR in se je v primerjavi z letom 2008 
zmanjπala za 516 tisoË EUR. Skupna sprememba je 
posledica zmanjπanja poπtene vrednosti finanËnih 
sredstev na razpolago za prodajo za 686 tisoË EUR 
in poveËanja za 170 tisoË EUR za vpliv odloæenih dav
kov v povezavi s spremembo vrednosti teh naloæb.

Prevedbena rezerva se je v primerjavi z letom 2008 
zmanjπala za 444 tisoË EUR in je 31. 12. 2009 znaπala  
−9.776 tisoË EUR. Zmanjπanje je posledica teËajnih 
razlik, ki so nastale pri preraËunu posameznih po
stavk raËunovodskih izkazov odvisnih druæb v tujini 
iz lokalnih valut v valuto poroËanja.

Zadræani dobiËki 

Zadræani dobiËki so se poveËali za dobiËek veËinske
ga lastnika tekoËega leta v viπini 173.766 tisoË EUR. 

Zmanjπanje zadræanih dobiËkov je bilo posledica 
uporabe bilanËnega dobiËka za dividende po sklepu 
14. skupπËine delniËarjev, ki je bila 2. 7. 2009, v viπini 
35.489 tisoË EUR in dodatnega oblikovanja statutar
nih rezerv v viπini 5.000 tisoË EUR. Zadræani dobiËek 
zmanjπujeta πe vnos spremembe preteklih dobiËkov 
v viπini 68 tisoË EUR in vpliv odloæenih davkov v 
vred nosti 37 tisoË EUR.

Znesek izplaËanih dividend, ki je prikazan v iz
kazu denarnih tokov, se od zneska, ki ga je potr
dila skupπËina in je vkljuËen v izkaz sprememb 
lastniπkega kapitala, razlikuje za znesek spremem
be med zaËetnim in konËnim stanjem obveznosti za 
izplaËilo dividend v viπini 162 tisoË EUR (89 tisoË 
EUR v letu 2008).

Dividende na delnico 

V letu 2009 je bruto dividenda na delnico znaπala 
1,05 EUR, v letu 2008 pa 0,91 EUR. 

Kapital manjπinskih lastnikov 

Stanje kapitala manjπinskih lastnikov konec leta 
vkljuËuje kapital manjπinskih lastnikov v druæbi 
Golf Grad OtoËec. Kapital manjπinskih lastnikov se 
je v letu 2009 zmanjπal za vnos izgube poslovnega 
leta v viπini 81 tisoË EUR in za prenos nevplaËanih 
plaËil manjπinskega lastnika pri druæbi Terme Krka 
v viπini 58 tisoË EUR.

21. »isti dobiËek na delnico

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je v letu 2009 znaπal 
5,14 EUR in je bil za 11,5 % veËji kot v letu 2008, ko 
je znaπal 4,61 EUR. Pri izraËunu je bil upoπtevan Ëi
sti dobiËek, ki pripada veËinskim lastnikom v viπini 
173.766 tisoË EUR (v letu 2008 155.955 tisoË EUR). Za 
obe leti je bilo upoπtevano tehtano povpreËje πtevila 
delnic, in sicer 33.799.500 delnic za leto 2009 (ena

ko v letu 2008), 1.626.620 lastnih delnic obvladujoËe 
druæbe pa je bilo pri izraËunu izkljuËenih. Vse del
nice, ki jih je obvladujoËa druæba izdala, so navadne 
imenske delnice, zato je kazalnik popravljeni Ëisti 
dobiËek na delnico enak osnovnemu Ëistemu do
biËku na delnico.
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22. Posojila 

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna posojila 105.113 83.734

— dolgoroËna posojila, prejeta pri domaËih bankah 104.828 83.306

— dolgoroËna posojila, prejeta pri tujih bankah 285 428

KratkoroËna posojila 51.084 100.111

— del dolgoroËnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 38.622 29.542

— kratkoroËna posojila, prejeta pri domaËih bankah 10.000 57.000

— kratkoroËna posojila, prejeta pri tujih bankah 415 10.007

— kratkoroËna posojila, prejeta od podjetij 378 372

— kratkoroËne obveznosti za obresti 1.669 3.190

Posojila skupaj 156.197 183.845

Prejeta dolgoroËna posojila

v tisoËih EUR

Valuta Leto
dospelosti

31. 12. 2009 31. 12. 2008
Nominalna 

vrednost
Knjigovodska 

vrednost
Nominalna 

vrednost
Knjigovodska 

vrednost

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2011 40.000 10.909 40.000 18.182

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2012 25.000 15.000 25.000 20.000

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2012 79.000 55.300 79.000 71.100

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2012 8.025 2.097 8.025 3.411

Posojilo, prejeto pri tuji banki EUR 2012 1.000 429 1.000 583

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2014 30.000 30.000 0 0

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2014 30.000 30.000 0 0

Prejeta dolgoroËna posojila skupaj   213.025 143.735 153.025 113.276

V letu 2009 je skupina pri dveh domaËih bankah za 
dobo pet let najela dve dolgoroËni posojili, vsako v 
nominalni vrednosti 30.000 tisoË EUR.

DolgoroËna posojila, dobljena pri bankah, niso zava
rovana s hipoteko ali z banËno garancijo. 

KratkoroËna posojila so bila najeta v EUR za dobo do 
enega leta in niso bila posebej zavarovana.

23. Rezervacije 

v tisoËih EUR
Stanje

31. 12. 2008 Oblikovanje KoriπËenje Odprava Stanje  
31. 12. 2009

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 49.271 8.373 −2.539 −1.147 53.958

Druge rezervacije 100.392 47.866 −2.882 −91.798 53.578

— rezervacije za toæbe 95.747 47.500 −2.804 −91.443 49.000

— ostale rezervacije 4.645 366 −78 −355 4.578

Skupaj rezervacije 149.663 56.239 −5.421 −92.945 107.536
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Viπina rezervacij za toæbe s podroËja intelektual
ne lastnine je doloËena glede na viπino πkodnega 
zahtevka ali ocenjena glede na priËakovano moæno 
viπino, Ëe dejanski zahtevek πe ni znan. Pri doloËitvi 
priËakovane moæne viπine uprava sodeluje tudi z zu
nanjimi strokovnjaki za toæbe na podroËju intelektu
alne lastnine in vsako leto preveri izraËunani znesek 
rezervacije za posamezno toæbo, ki πe teËe.

V letu 2009 je skupina odpravila rezervacije v pove
zavi s toæbami v skupnem znesku 91.443 tisoË EUR. 
Hkrati je oblikovala nove rezervacije v viπini 47.500 
tisoË EUR za morebitne obveznosti v povezavi s po
stopkom, ki ga vodi Evropska komisija v zvezi z do
mnevno krπitvijo pravil konkurenËnega prava pri 
prodaji zdravila perindopril na trgih Evropske unije.

IzraËun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz 
naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na 
aktuarskem izraËunu, v katerem so bile upoπtevane 
naslednje predpostavke:

• 4,25odstotna diskontna stopnja v letu 2009 
(4,70odstotna v letu 2008), ki predstavlja harmo
nizirano donosnost dolgoroËnih dræavnih obveznic 
v evroobmoËju (vir Evropska centralna banka);

• trenutno veljavne viπine odpravnin in jubilejnih na
grad, doloËene v internih aktih posameznih druæb 
oziroma kot jih opredeljujejo lokalni predpisi;

• fluktuacija zaposlenih, ki je odvisna predvsem od 
njihove starosti;

• smrtnost na osnovi zadnjih razpoloæljivih tablic 
smrtnosti lokalne populacije;

• rast plaË zaradi uskladitve z inflacijo v viπini 1,6 % 
(2 % v letu 2008) in zaradi kariernega napredova
nja v viπini 2 % (2 % v letu 2008).

Predpostavke odraæajo dejansko stanje v Ëasu pri
prave aktuarskega izraËuna. IzraËun je bil narejen 
z uporabo projicirane enote. Za jubilejne nagrade in 
za odpravnine so nastali aktuarski primanjkljaji/
preseæki, ki so bili v izkazu poslovnega izida takoj 
pripoznani kot odhodki/prihodki.

24. Dræavne podpore in sredstva Evropske unije

v tisoËih EUR

Stanje
31. 12. 2008

Prejete nove 
dræavne podpore 

in sredstva EU

Odprava 
dræavnih podpor 

in sredstev EU

Stanje
31. 12. 2009

Sredstva, prejeta iz proraËuna za proizvodni obrat Beta 
v ©entjerneju

214 0 −45 169

Sredstva, prejeta iz proraËuna za zdraviliπËa Dolenjske 
in ©marjeπke Toplice ter za Golf Grad OtoËec

4.500 1.318 −234 5.584

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj

34 0 −4 30

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada — razvoj novih 
tehnologij (projekt FBD)

0 395 −10 385

BrezplaËno pridobljene nepremiËnine, naprave in 
oprema

605 1 −11 595

Dræavne podpore in sredstva EU skupaj 5.353 1.714 −304 6.763

Operacijo (projekt) FBD delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potenci
alov za obdobje 20072013, 1. razvojne prioritete: 
KonkurenËnost podjetij in raziskovalna odliËnost; 

25. Poslovne obveznosti

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008
KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev v dræavi 31.900 37.863

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini 40.078 31.739

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 522 394

Poslovne obveznosti skupaj 72.500 69.996

prednostne usmeritve 1.1.: Izboljπanje konkurenËnih 
sposobnosti podjetij in raziskovalna odliËnost. 

Vrednost dræavnih podpor in sredstev Evropske uni
je se knjigovodsko zmanjπuje za znesek amortizaci
je osnovnih sredstev, za katera so bila prejeta. 
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26. Ostale kratkoroËne obveznosti

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

VraËunani pogodbeni popusti na prodane izdelke kupcem izven skupine Krka 20.643 18.517

Obveznosti do delavcev — bruto plaËe, drugi prejemki in dajatve 24.428 18.555

Ostalo 12.479 12.502

Ostale kratkoroËne obveznosti skupaj 57.550 49.574

27. Pogojne obveznosti

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Dane garancije 2.303 2.019

Ostalo 1.749 2.017

Pogojne obveznosti skupaj 4.052 4.036

28. FinanËni inπtrumenti

Stabilnost poslovanja na daljπi rok zagotavljamo 
z aktivnim upravljanjem s tveganji, ki je podrobno 
opisano v poglavju poslovnega poroËila Upravljanje 
s tveganji. Zaradi mednarodne razvejanosti izvoznih 
in uvoznih poslov smo izpostavljeni zlasti tveganju 
zaradi sprememb deviznih teËajev in obrestnih mer 
ter kreditnemu tveganju. V letu 2009 za varovanje 
pred tveganjem zaradi sprememb deviznih teËajev 
in obrestnih mer nismo uporabljali izvedenih fi
nanËnih inπtrumentov. 

Kreditno tveganje 
 
Kreditno izpostavljenost obvladujemo s pomoËjo bo
nitetnega ocenjevanja kupcev in z aktivno izterjavo 
terjatev. 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju 
 
Vrednost finanËnih sredstev predstav lja najveËjo iz
postavljenost kreditnemu tveganju in je bila na da
tum poroËanja naslednja: 

v tisoËih EUR Pojasnila 31. 12. 2009 31. 12. 2008

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 15 5.658 6.343

FinanËna sredstva za trgovanje po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 834 553

Dana posojila 14 6.277 5.285

Terjatve 18 334.906 240.875

— terjatve do kupcev 305.572 218.448

Denar in denarni ustrezniki 19 13.411 7.604

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti (sredstva) 15 0 190

Skupaj 361.086 260.850

Med finanËnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditne
mu tveganju, posebej prikazujemo dana posojila in 
terjatve. Njihova izpostavljenost kreditnemu tvega

nju je bila po geografskih regijah naslednja:
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v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Slovenija 35.046 27.905

Jugovzhodna Evropa 65.957 69.684

Vzhodna Evropa 126.150 85.550

Srednja Evropa 51.699 31.575

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa 62.331 31.446

Skupaj 341.183 246.160

Zavarovanih je 18 % terjatev do kupcev.

Analiza starosti danih posojil in terjatev na datum poroËanja

v tisoËih EUR

Bruto vrednost 
2009

Popravek  
2009

Bruto vrednost
2008

Popravek
2008

Nezapadlo 314.115 2.255 210.580 507

Æe zapadlo do 20 dni 7.173 85 8.207 133

Æe zapadlo od 21 do 50 dni 6.596 219 7.052 806

Æe zapadlo od 51 do 180 dni 10.288 688 21.462 2.929

Æe zapadlo veË kot 180 dni 14.184 7.926 9.379 6.145

Skupaj 352.356 11.173 256.680 10.520

Gibanje popravka danih posojil in terjatev 

v tisoËih EUR 2009 2008

Stanje 1. 1. 10.520 3.883

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 1.511 8.174

Odpis terjatev v breme popravkov −304 −2.028

Odprava popravka vrednosti −185 −452

Izterjane odpisane terjatve −157 −32

UËinek teËajnih razlik −212 975

Stanje 31. 12. 11.173 10.520

Likvidnostno tveganje
 
Zaradi ustreznega naËrtovanja denarnih tokov in 
vnaprej dogovorjenih kratkoroËnih posojilnih linij 
pri bankah je bilo likvidnostno tveganje v letu 2009 
kljub teæavam na finanËnih trgih majhno.

Zapadlost finanËnih obveznosti 

V tabelah v nadaljevanju so prikazane finanËne 
naloæbe glede na rok zapadlosti.
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Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2009

v tisoËih EUR

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni denarni tokovi

Skupaj Do pol leta Pol leta do 
1 leto 1−2 leti 2−5 let

Neizvedene finanËne obveznosti

Prejeta dolgoroËna banËna posojila 145.296 152.628 19.609 22.477 40.386 70.156

Prejeta kratkoroËna banËna posojila 10.477 10.457 10.457 0 0 0

Prejeta ostala kratkoroËna posojila 425 431 240 191 0 0

Poslovne in druge obveznosti 131.745 131.745 131.745 0 0 0

Neizvedene finanËne obveznosti skupaj 287.942 295.261 162.051 22.668 40.386 70.156

Izvedena finanËna sredstva skupaj 0 0 0 0 0 0

Skupaj 287.942 295.261 162.051 22.668 40.386 70.156

Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2008

v tisoËih EUR

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni denarni tokovi

Skupaj Do pol leta Pol leta do 
1 leto 1−2 leti 2−5 let

Neizvedene finanËne obveznosti

Prejeta dolgoroËna banËna posojila 114.747 126.406 17.162 16.756 33.671 58.817

Prejeta kratkoroËna banËna posojila 68.672 70.131 36.463 33.668 0 0

Prejeta ostala kratkoroËna posojila 426 432 176 256 0 0

Poslovne in druge obveznosti 130.103 130.103 130.103 0 0 0

Neizvedene finanËne obveznosti skupaj 313.948 327.072 183.904 50.680 33.671 58.817

Izvedena finanËna sredstva       

Ostale terminske pogodbe za zavarovanje 
prilivov

−190 −190 −190 0 0 0

Izvedena finanËna sredstva skupaj −190 −190 −190 0 0 0

Skupaj 313.758 326.882 183.714 50.680 33.671 58.817
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Tveganje sprememb deviznih teËajev 

Izpostavljenost tveganju sprememb deviznih teËajev

v tisoËih EUR

31. 12. 2009

EUR USD PLN HRK RUB

Terjatve do kupcev 89.629 26.175 32.196 31.740 101.315

BanËna posojila −156.197 0 0 0 0

Poslovne obveznosti −57.483 −10.848 −1.726 −171 −162

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega 
poloæaja

−124.051 15.327 30.470 31.569 101.153

      

Ocenjena prodaja 566.776 47.223 115.505 44.480 167.003

Ocenjeni nakupi −418.400 −122.500 −23.400 −10.500 −22.900

Bruto izpostavljenost 148.376 −75.277 92.105 33.980 144.103

          

Izvedeni finanËni inπtrumenti 0 0 0 0 0

          

Neto izpostavljenost 24.325 −59.950 122.575 65.549 245.256

v tisoËih EUR

31. 12. 2008

EUR USD PLN HRK RUB

Terjatve do kupcev 105.639 40.570 18.227 42.527 7.267

BanËna posojila −183.845 0 0 0 0

Poslovne obveznosti −56.860 −8.009 −920 −178 −26

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega 
poloæaja

−135.066 32.561 17.307 42.349 7.241

     

Prodaja 535.108 42.906 111.797 39.915 166.089

Nakupi −394.689 −115.597 −22.108 −9.890 −21.650

Bruto izpostavljenost 140.419 −72.691 89.689 30.025 144.439

          

Izvedeni finanËni inπtrumenti 0 −22.698 0 0 0

         

Neto izpostavljenost 5.353 −62.828 106.996 72.374 151.680

Ocenjena prodaja in nakupi v tabeli za leto 2009 te
meljijo na planu poslovanja druæbe za leto 2010, pro

daja in nakupi za leto 2008 pa vsebujejo dejansko 
vrednost prodaje in nakupov druæbe v letu 2009.
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Navedeni so teËaji, ki so uporabljani pri preraËunu 
bilanËnih postavk na dan 31. 12. in so enaki teËaju 
Banke Slovenije za dan 30. 12. 

Analiza obËutljivosti 

PoveËanje vrednosti EUR za 1 % glede na navedene 
valute na dan 31. 12. 2009 oziroma 31. 12. 2008 bi 
Ëisti poslovni izid poveËalo/zmanjπalo za navede
ne vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse ostale 
spremenljivke, predvsem obrestne mere, ostanejo 
nespremenjene. Analiza je za leto 2008 pripravljena 
na enak naËin. 

v tisoËih EUR

Vpliv na poslovni izid

2009 2008

USD 594 622

PLN −1.214 −1.059

HRK −649 −717

RUB −2.428 −1.502

Zmanjπanje vrednosti EUR za 1 % glede na navede
ne valute na dan 31. 12. 2009 oziroma 31. 12. 2008 bi 
povzroËilo enak uËinek v nasprotno smer, ob predpo

stavki, da vse ostale spremenljivke ostanejo nespre
menjene.

Tveganje sprememb obrestnih mer 

Izpostavljenost tveganju sprememb obrestnih mer

v tisoËih EUR 2009 2008

FinanËni inπtrumenti po fiksni obrestni meri 11.233 −174

FinanËna sredstva 12.603 5.198

FinanËne obveznosti −1.370 −5.372

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri −153.124 −175.196

FinanËna sredstva 34 87

FinanËne obveznosti −153.158 −175.283

Pomembni devizni teËaji

PovpreËni teËaj* KonËni teËaj*

2009 2008 2009 2008

USD 1,39 1,47 1,43 1,41

PLN 4,33 3,51 4,12 4,15

HRK 7,34 7,22 7,31 7,33

RUB 44,13 36,40 43,50 41,40

* πtevilo enot nacionalne valute za en evro
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Analiza obËutljivosti poπtene vrednosti finanËnih 
inπtrumentov po fiksni obrestni meri 

Skupina nima finanËnih inπtrumentov po fiksni obre
stni meri, opredeljenih po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid, in izpeljanih finanËnih inπtrumentov, 
opredeljenih za πËitenje poπtene vrednosti pred tve
ganjem. Sprememba obrestne mere na datum po
roËanja tako ne bi vplivala na Ëisti poslovni izid.

Analiza obËutljivosti denarnega toka pri 
inπtrumentih z variabilno obrestno mero  

Sprememba obrestne mere za 100 baziËnih toËk bi Ëi
sti poslovni izid za leto 2009 poveËala/zmanjπala za  
1.531 tisoË EUR (za leto 2008 za 1.752 tisoË EUR). 
Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke, pred
vsem devizni teËaj, ostanejo nespremenjene in je na 
enak naËin narejena tudi za leto 2008. 

Podrobnejπi pregled dolgoroËnih in kratkoroËnih po
sojil je prikazan v naslednjih tabelah.

DolgoroËna posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna posojila 143.735 113.276

— kratkoroËni del 38.622 29.542

PovpreËno stanje dolgoroËnih posojil 128.506 125.277

Obresti v poslovnem letu 3.528 6.744

Drugi stroπki dolgoroËnih kratkoroËnih posojil 68 67

PovpreËni efektivni stroπek dolgoroËnih posojil (poslovno leto) 2,80 % 5,44 %

Zapadlost do vkljuËno treh let 82 % 67 %

Zapadlost nad tremi leti 18 % 33 %

Valutna struktura dolgoroËnih posojil   

— EUR 100 % 100 %

Sestava dolgoroËnih posojil glede na vrsto obrestne mere   

— spremenljiva 100 % 100 %

KratkoroËna posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËna posojila, vkljuËno s kratkoroËnim delom dolgoroËnih posojil 49.416 96.921

 — banËna posojila 49.037 96.549

 — druga posojila 379 372

KratkoroËna posojila brez kratkoroËnega dela dolgoroËnih posojil 10.794 67.379

PovpreËno stanje kratkoroËnih posojil (poslovno leto) 39.087 39.262

Obresti v poslovnem letu 1.505 2.386

Drugi stroπki najemanja kratkoroËnih posojil 34 35

PovpreËni efektivni stroπek kratkoroËnih posojil (poslovno leto) 3,94 % 6,17 %

Valutna struktura kratkoroËnih posojil   

— EUR 100 % 100,0 %

Sestava kratkoroËnih posojil glede na vrsto obrestne mere   

— spremenljiva 93 % 92 %

— fiksna 7 % 8 %
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Poπtena vrednost

 
v tisoËih EUR

2009 2008
Knjigovodska 

vrednost
Poπtena
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

Poπtena
vrednost

Dana dolgoroËna posojila 4.064 4.064 3.892 3.892

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 5.658 5.658 6.343 6.343

Dana kratkoroËna posojila 2.213 2.213 1.393 1.393

KratkoroËne finanËne naloæbe 834 834 553 553

— delnice in deleæi za trgovanje 145 145 128 128

— druge kratkoroËne finanËne naloæbe 689 689 425 425

Terjatve do kupcev in druge terjatve 334.906 334.906 240.875 240.875

Denar in denarni ustrezniki 13.411 13.411 7.604 7.604

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti 0 0 190 190

— sredstva 0 0 190 190

Prejeta posojila −156.197 −161.578 −183.845 −194.622

Poslovne in ostale obveznosti −131.745 −131.745 −130.103 −130.103

Skupaj 73.144 67.763 −53.098 −63.875

V nadaljevanju so navedeni naËini ocenitve poπ tene 
vrednosti za posamezne vrste finanËnih inπtru
mentov.

Dana in prejeta posojila 
 
Poπtena vrednost danih in prejetih posojil je izraËu
nana na osnovi diskontiranega denarnega toka glav
nice in obresti. Za diskontno obrestno mero je vzeta 
donosnost dræavnih vrednostnih papirjev v Evropi za 
roËnost dveh let, ki je bila razvidna iz poroËila Abanke 
o stanju na finanËnih trgih na dan 31. 12. 2009. Donos
nost do dospetja teh papirjev je bila 1,360 odstotna 
(konec leta 2008 pa 1,796odstotna).

FinanËni inπtrumenti 
 
Tabela prikazuje razvrstitev finanËnih inπtrumentov 
glede na izraËun njihove poπtene vrednosti. 
UvrπËamo jih v tri ravni:
• raven 1 − sredstva ali obveznosti po træni ceni;
• raven 2 − sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrπËajo v 

raven 1, njihova vrednost pa je doloËena neposred
no ali posredno na podlagi primerljivih trænih po
datkov;

• raven 3 − sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti 
ni mogoËe pridobiti iz trænih podatkov.

v tisoËih EUR

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Raven 1 Raven 2 Raven 3 Raven 1 Raven 2 Raven 3

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 4.067 0 1.591 4.740 0 1.603

Delnice in deleæi za trgovanje 145 0 0 128 0 0

Druge kratkoroËne finanËne naloæbe 509 0 180 425 0 0

Izvedeni finanËni inπtrumenti 0 0 0 0 190 0

Skupaj 4.721 0 1.771 5.293 190 1.603

Vrednostni papirji za trgovanje 

Poπtena vrednost je izraËunana na osnovi borznega 
teËaja na datum poroËanja brez zmanjπanja za more
bitne stroπke pri prodaji oziroma nakupu vrednos t
nih papirjev.

Terjatve in obveznosti 

KratkoroËne terjatve in obveznosti so izkazane po 
knjigovodski vrednosti, ki se upoπteva kot poπtena 
vrednost.
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Opcije, terminski posli in obrestne 
zamenjave 

Poπtene vrednosti kupljenih in prodanih opcij, ter
minskih poslov in obrestnih zamenjav nam na zad

nji dan vsakega Ëetrtletja relevantnega poslovnega 
leta posreduje banka, pri kateri smo kupili ali pro
dali posamezen inπtrument, oziroma druga banka, s 
katero imamo sklenjeno krovno pogodbo za poslova
nje z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti.

29. Posli s povezanimi osebami

Podatki o skupinah oseb
 
Konec leta so imeli Ëlani uprave druæbe Krka v lasti 
58.990 delnic druæbe Krka, kar predstavlja 0,167 % 
celotnega kapitala oziroma 0,175 % glasovalnih 
pravic, direktorji odvisnih druæb pa 5635 delnic ali 
0,016 % celotnega kapitala oziroma 0,017 % glaso

valnih pravic. »lani uprave in ostali vodstveni in 
vodilni delavci vsako leto izpolnijo vpraπalnik o po
vezanih strankah, s katerim skupina preverja obstoj 
morebitnih drugih poslovnih povezav med posamez
no druæbo in zaposlenimi. V letu 2009 teh povezav 
ni bilo.

Prejemki skupin oseb

v tisoËih EUR 2009 2008

»lani uprave obvladujoËe druæbe in direktorji odvisnih druæb 3.471 3.360

»lani nadzornih svetov/upravnih odborov 110 165

Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 23.037 22.783

Bruto prejemki skupin oseb skupaj 26.618 26.308

Prejemki Ëlanov uprave obvladujoËe druæbe in di
rektorjev odvisnih druæb ter prejemki zaposlenih 
vkljuËujejo plaËe, bonitete in morebitne druge pre
jemke.  Prejemki Ëlanov uprave obvladujoËe druæbe 
so podrobno razkriti v pojasnilu πt. 30 v raËunovod
skem poroËilu za druæbo Krka.

Prejemki Ëlanov nadzornega sveta obvladujoËe 
druæbe vkljuËujejo prejemke za opravljanje funkcije 
v okviru nadzornega sveta. Prejemki Ëlanov nadzor
nih svetov odvisnih druæb, ki so hkrati Ëlani uprave 
obvladujoËe druæbe ali zaposleni na podlagi pogodb, 
za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, 
ravno tako vkljuËujejo samo prejemke za opravljanje 
funkcije v okviru nadzornih svetov.

Posojila skupinam oseb 

v tisoËih EUR

Stanje OdplaËila v letu

31. 12. 2009 31. 12. 2008 2009 2008
»lani uprave obvladujoËe druæbe in direktorji odvisnih 
druæb

21 10 5 4

»lani nadzornih svetov/upravnih odborov (predstavniki 
zaposlenih)

0 0 0 1

Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe

253 307 69 70

Posojila skupinam oseb skupaj 274 317 74 75

Posojila tem osebam so bila namenjena za reπevanje stanovanjskih vpraπanj.
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30. Druæbe v skupini Krka

Druæbe skupine so s povezanimi osebami poslovale 
na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri Ëe

mer so bile v medsebojnem prometu povezanih oseb 
uporabljene træne cene izdelkov in storitev.

 

Deleæ 
lastniπtva  

31. 12. 2009

Vrednost osnov-
nega kapitala
31. 12. 2009

Valuta
©tevilo 

zaposlenih  
31. 12. 2009

©tevilo 
zaposlenih  

31. 12. 2008

ObvladujoËa druæba      

KRKA, d. d., Novo mesto 100 % 59.126.194 EUR 5260 5250

Odvisne druæbe      

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 100 % 14.753.239 EUR 679 679

KRKAFARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka 100 % 143.027.200 HRK 168 145

KRKA ROMANIA S. R. L., Bukareπta, Romunija 100 % 37.000 RON 180 0

KRKAFARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 100 % 111.080 RSD 58 13

KRKAFARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 % 49.060.618 MKD 24 25

KRKA FARMA, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100 % 20.000 BAM 1 0

OOO KRKARUS, Istra, Ruska federacija 100 % 1.111.374.765 RUB 154 130

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 100 % 3.874.800 RUB 49 33

KRKAPOLSKA, Sp. z o. o., Varπava, Poljska 100 % 17.490.000 PLN 764 759

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika 100 % 100.000 CZK 187 175

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska 100 % 44.880.000 HUF 148 115

KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava, Slovaπka 100 % 10.000 EUR 100 87

UAB KRKA LIETUVA, Vilna, Litva 100 % 34.000 LTL 0 0

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija 100 % 6.650.000 EUR 168 163

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska 100 % 150.000 SEK 3 3

KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 100 % 36.500 EUR 16 16

KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 100 % 10.000 EUR 16 9

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 100 % 1.000 EUR 0 0

KRKA USA, LLC, Wilmington, ZDA 100 % 10.000 USD 0 0

Odvisna druæba Terme Krka je imela 31. 12. 2009 63,10 % lastniπkega deleæa v druæbi Golf Grad OtoËec, d. o. o.

 

2009 2008

©tevilo zaposlenih Deleæ v % ©tevilo zaposlenih Deleæ v %

Doktorji znanosti 80 1,0 70 1,0

Magistri znanosti 193 2,5 177 2,4

Univerzitetna izobrazba 3723 47,6 3351 45,9

Visokostrokovna izobrazba 630 8,1 590 8,1

Viπjeπolska izobrazba 233 3,0 231 3,2

Srednjeπolska izobrazba 1543 19,7 1421 19,5

Kvalificirani delavci 1241 15,9 1260 17,3

Nekvalificirani delavci 173 2,2 194 2,6

Skupaj (povpreËje leta) 7816 100,0 7294 100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v skupini 



Letno poroËilo 2009 | RaËunovodski izkazi

140

31. Posli z revizorskimi druæbami

Pogodbena vrednost storitev revidiranja v skupini 
Krka v letu 2009 je bila 396 tisoË EUR. Revizijske 
hiπe, ki so opravljale storitve revizije za druæbe v 

skupini Krka, so dodatno opravile πe storitve sveto
vanja v viπini 83 tisoË EUR.

32. Dogodki po zakljuËku obraËunskega obdobja

V nadaljevanju navajamo dogodka, ki sta se zgodila 
od zakljuËka obraËunskega obdobja do 15. 3. 2010.

Nadzorni svet druæbe je na seji 20. 1. 2010 imenoval 
nominacijski odbor kot komisijo nadzornega sveta. 
Nominacijski odbor se je sestal 27. 1. 2010 in sprejel 
sklep o zaËetku postopka priprave predloga za ime
novanje Ëlanov nadzornega sveta druæbe, ki mora 
biti konËan do konca aprila 2010. Sejo je vodil pred
sednik odbora mag. Tomaæ KuntariË. 

Dne 24. 2. 2010 je priπlo do zunajsodne poravnave 
patentnega spora med druæbo Krka in njeno odvisno 

druæbo Krka Sverige AB kot toæenima strankama ter 
Eisai Co., Ltd., in Pfizer AS kot toæeËima strankama 
glede zdravila Donepezil Krka na Okroænem sodiπËu 
v Oslu. Skladno z doloËili poravnave Krka od Eisai 
Co., Ltd., prejme 1,55 milijona EUR ter nadaljuje s 
prodajo donepezila na Norveπkem. Krka je obvestilo 
o zaËasni odredbi proti Krka Sverige AB zaradi do
mnevne krπitve patenta za proizvodnjo donepezil ta
blet na Norveπkem objavila 19. 11. 2008, obvestilo o 
razveljavitvi pa 13. 3. 2009.

Dogodka nista vplivala na raËunovodske izkaze sku
pine Krka v letu 2009.
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RaËunovodski izkazi Krke, d. d., Novo mesto 

izkaz finanËnega poloæaja (bilanca stanja)

v tisoËih EUR Pojasnila 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Sredstva

NepremiËnine, naprave in oprema 12 485.653 472.875

Neopredmetena sredstva 13 29.683 28.137

Naloæbe v odvisne druæbe 14 227.585 225.054

Odloæene terjatve za davek 17 18.977 28.732

Dana posojila 15 17.080 4.633

FinanËne naloæbe 16 5.449 6.134

Druga dolgoroËna sredstva 167 308

DolgoroËna sredstva skupaj 784.594 765.873

Zaloge 18 138.612 169.939

Terjatve do kupcev in druge terjatve 19 346.881 255.711

Dana posojila 15 34.711 31.832

FinanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti 16 654 743

Denar in denarni ustrezniki 20 7.487 294

KratkoroËna sredstva skupaj 528.345 458.519

Sredstva skupaj 1.312.939 1.224.392

  

Kapital

Osnovni kapital 21 59.126 59.126

Lastne delnice 21 −19.489 −19.489

Rezerve 21 160.270 155.786

Zadræani dobiËki 21 732.103 601.780

Kapital skupaj 932.010 797.203

Obveznosti   

Posojila 23 103.836 81.209

Rezervacije 24 100.244 139.309

Dræavne podpore in sredstva Evropske unije 25 1.179 853

Odloæene obveznosti za davek 17 526 696

DolgoroËne obveznosti skupaj 205.785 222.067

Poslovne obveznosti 26 88.534 73.237

Posojila 23 49.458 88.752

Obveznosti za davek iz dobiËka 0 9.105

Ostale kratkoroËne obveznosti 27 37.152 34.028

KratkoroËne obveznosti skupaj 175.144 205.122

Obveznosti skupaj 380.929 427.189

Kapital in obveznosti skupaj 1.312.939 1.224.392
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Izkaz poslovnega izida

Izkaz vseobsegajoËega donosa

v tisoËih EUR Pojasnila 2009 2008

Prihodki od prodaje 5 850.119 826.160

Proizvajalni stroπki prodanih proizvodov −339.090 −272.200

Bruto dobiËek 511.029 553.960

Drugi poslovni prihodki 6 96.656 2.551

Stroπki prodajanja −260.831 −205.133

Stroπki razvijanja −82.999 −76.551

Stroπki sploπnih dejavnosti −52.220 −51.185

DobiËek iz poslovanja 211.635 223.642

FinanËni prihodki 10 12.160 4.856

FinanËni odhodki 10 −10.139 −22.780

Neto finanËni izid 2.021 −17.924

DobiËek pred davkom 213.656 205.718

Davek iz dobiËka 11 −42.844 −44.588

»isti dobiËek poslovnega leta 170.812 161.130

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR) 22 5,05 4,77

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico (v EUR) 22 5,05 4,77

v tisoËih EUR Pojasnila 2009 2008

DobiËek tekoËega obdobja 21 170.812 161.130

Drugi vseobsegajoËi donosi v obdobju    

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih sredstev na razpolago za 
prodajo

21 −686 −5.432

Vpliv odloæenih davkov − sprememba poπtene vrednosti finanËnih 
sredstev na razpolago za prodajo

21 170 1.228

Vpliv odloæenih davkov in davËni uËinek prehoda na MSRP 21 0 −905

Drugi vseobsegajoËi donosi v obdobju skupaj −516 −5.109

VseobsegajoËi donosi v obdobju skupaj 170.296 156.021
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v tisoËih EUR

Osnovni  
kapital

Lastne  
delnice

Rezerve Zadræani dobiËek
Kapital 
skupajKapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve
Statutarne 

rezerve

Rezerva 
za poπteno 

vrednost

Druge 
rezerve iz 

dobiËka

»isti 
dobiËek 

poslovnega 
leta

Preneseni  
Ëisti 

dobiËek

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 Ëistega dobiËka 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 0 0 170.812 0 170.812

Drugi vseobse gajoËi 
donosi v obdobju

                   

Sprememba poπtene vred
nosti finanËnih sredstev 
na razpolago za prodajo

0 0 0 0 0 −686 0 0 0 −686

Vpliv odloæenih davkov — 
sprememba poπtene vred
nosti finan Ënih sredstev 
na razpolago za prodajo

0 0 0 0 0 170 0 0 0 170

Drugi vseobsegajoËi 
donosi v obdobju skupaj 

0 0 0 0 0 −516 0 0 0 −516

VseobsegajoËi 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 dobiËka po sklepu up
rave in nadzornega sveta 
druæbe

0 0 0 0 0 0 62.000 −62.000 0 0

Prenos Ëistega dobiËka 
preteklega leta v  
preneseni Ëisti dobiËek

0 0 0 0 0 0 0 −108.130 108.130 0

Prenos v druge rezerve 
iz dobiËka po sklepu 
skupπËine

0 0 0 0 0 0 57.937 0 −57.937 0

IzplaËilo 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

Izkaz sprememb lastniπkega kapitala 
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v tisoËih EUR

Osnovni  
kapital

Lastne  
delnice

Rezerve Zadræani dobiËek
Kapital 
skupajKapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve
Statutarne 

rezerve

Rezerva 
za poπteno 

vrednost

Druge 
rezerve iz 

dobiËka

»isti 
dobiËek 

poslovnega 
leta

Preneseni  
Ëisti 

dobiËek

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 Ëistega dobiËka 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 0 0 161.130 0 161.130

Drugi vseobsegajoËi 
donosi v obdobju

          

Sprememba poπtene vred
nosti finanËnih sredstev 
na razpolago za prodajo

0 0 0 0 0 −5.432 0 0 0 −5.432

Vpliv odloæenih davkov 
— sprememba poπtene 
vrednosti finanËnih 
sredstev na razpolago za 
prodajo

0 0 0 0 0 1.228 0 0 0 1.228

Vpliv odloæenih davkov 
in davËni uËinek prehoda 
na MSRP

0 0 0 0 0 0 0 0 −905 −905

Drugi vseobsegajoËi 
donosi v obdobju skupaj 

0 0 0 0 0 −4.204 0 0 −905 −5.109

VseobsegajoËi donosi  
v obdobju skupaj 

0 0 0 0 0 −4.204 0 161.130 −905 156.021

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu

                   

Oblikovanje statutarnih 
rezerv

0 0 0 0 3.000 0 0 −3.000 0 0

Oblikovanje drugih 
rezerv iz dobiËka po 
sklepu uprave in nad
zornega sveta druæbe

0 0 0 0 0 0 50.000 −50.000 0 0

Prenos Ëistega dobiËka 
preteklega leta v  
preneseni Ëisti dobiËek

0 0 0 0 0 0 0 −81.021 81.021 0

Prenos v druge rezerve 
iz dobiËka po sklepu 
skupπËine

0 0 0 0 0 0 43.472 0 −43.472 0

IzplaËilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 −30.828 −30.828

Transakcije z lastniki, 
evidentirane v kapitalu, 
skupaj 

0 0 0 0 3.000 0 93.472 −134.021 6.721 −30.828

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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Izkaz denarnih tokov

v tisoËih EUR Pojasnila 2009 2008
FINAN»NI TOKOVI PRI POSLOVANJU

»isti dobiËek poslovnega leta 170.812 161.130

Prilagoditve za: 94.995 106.603

— amortizacijo 12, 13 58.795 51.729

— teËajne razlike −2.144 2.409

— prihodke od naloæbenja −12.532 −6.361

— odhodke od naloæbenja 3.001 5.364

— odhodke za obresti in ostale finanËne odhodke 5.032 8.874

— davek iz dobiËka 42.843 44.588

DobiËek iz poslovanja pred spremembami Ëistih kratkoroËnih sredstev 265.807 267.733

Sprememba stanja poslovnih terjatev −79.500 −65.686

Sprememba stanja zalog 31.328 −42.729

Sprememba stanja poslovnih dolgov 13.920 6.504

Sprememba stanja rezervacij −39.065 7.315

Sprememba stanja prejetih dræavnih podpor in sredstev Evropske unije 326 −60

Sprememba stanja ostalih kratkoroËnih obveznosti 2.962 3.537

PlaËani davek iz dobiËka −50.229 −39.993

»isti finanËni tok iz poslovanja 145.549 136.621

FINAN»NI TOKOVI PRI NALOÆBENJU   

Prejete obresti 2.605 2.271

Prejemki iz prodaje kratkoroËnih naloæb 0 14

Prejete dividende 10 13 21

Prejeti dobiËki 10 9.436 682

Prejemki od odtujitve nepremiËnin, naprav in opreme 7.800 4.917

Pridobitev neopredmetenih sredstev 13 −7.417 −8.858

Nakup nepremiËnin, naprav in opreme 12 −74.906 −105.549

Nakup odvisnih druæb in deleæa manjπinskih lastnikov brez pridobljenih
finanËnih sredstev

−2.533 −6.876

Dana dolgoroËna posojila −17.966 −1.120

Prejeta odplaËila danih dolgoroËnih posojil 5.720 3.575

Izdatki za pridobitev dolgoroËnih finanËnih naloæb −65 −1.098

Prejemki od prodaje dolgoroËnih finanËnih naloæb 204 346

Izdatki za pridobitev kratkoroËnih finanËnih naloæb in posojil −16.830 −41.402

Prejemki od prodaje kratkoroËnih finanËnih naloæb in vraËil kratkoroËnih 
posojil

13.738 32.421

Izdatki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov 10 −1.034 −1.099

Prejemki iz naslova izvedenih finanËnih inπtrumentov 10 0 1.886

»isti finanËni tok iz naloæbenja −81.235 −119.869

FINAN»NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU    

PlaËane obresti −6.544 −6.984

Izdatki za odplaËila prejetih dolgoroËnih posojil −28.072 −22.533

Prejeta dolgoroËna posojila 60.000 0

Izdatki za odplaËila kratkoroËnih finanËnih posojil −313.165 −319.833

Prejeta kratkoroËna posojila 266.082 361.508

Izdatki za izplaËila dividend in drugih deleæev v dobiËku −35.327 −30.739

»isti finanËni tok iz financiranja −57.026 −18.581

»isto poveËanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 7.288 −1.829

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaËetku obdobja 294 2.340

UËinki sprememb menjalnih teËajev na denarna sredstva in njihove ustreznike −95 −217

KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 7.487 294
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Pojasnila k raËunovodskim izkazom 

Krka, d. d., Novo mesto je obvladujoËa druæba skupi
ne Krka s sedeæem na ©marjeπki cesti 6, 8501 Novo 
mesto, Slovenija. 

Druæba se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, træenjem 
in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravila na 
recept, izdelki za samozdravljenje in kozmetiËni iz
delki) in veterinarskih izdelkov. 

1. Podlage za pripravo raËunovodskih izkazov

Izjava o skladnosti 

RaËunovodski izkazi druæbe so pripravljeni v skladu 
z MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija, in v skla
du z doloËili Zakona o gospodarskih druæbah.

Uprava je raËunovodske izkaze druæbe odobrila 
15. 2. 2010.

Podlage za merjenje 

RaËunovodski izkazi so pripravljeni ob upoπtevanju 
izvirne vrednosti, razen pri izvedenih finanËnih 
inπtrumentih, finanËnih inπtrumentih po poπteni 
vrednosti skozi poslovni izid in pri finanËnih 
inπtrumentih, ki so na razpolago za prodajo in kjer 
je upoπtevana poπtena vrednost. Metode, uporablje
ne za merjenje poπtene vrednosti, so opisane v pojas
nilu πt. 3.

Funkcijska in predstavitvena valuta 

RaËunovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v 
funkcijski valuti druæbe Krka. Vse raËunovodske in
formacije, predstavljene v evrih, so zaokroæene na 
tisoË enot. Zaradi zaokroæevanja vrednostnih podat
kov prihaja do nepomembnih odstopanj v seπtevkih 
v preglednicah.

Uporaba ocen in presoj 

V skladu z MSRP mora poslovodstvo pri pripravi 
raËunovodskih izkazov podati presoje, ocene in 
predpostavke, ki vplivajo na uporabo raËunovodskih 
usmeritev kot tudi na izkazane vrednosti sredstev 
in obveznosti ter prihodkov in odhodkov. Dejanski 
rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Ocene in navedene predpostavke je treba redno pre
gledovati. Popravki raËunovodskih ocen se pripoz
najo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, Ëe 
vplivajo zgolj na to obdobje, in za prihodnja obdobja, 
na katera vplivajo.

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in od
loËilnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo 
v procesu izvajanja raËunovodskih usmeritev in ki 
najbolj vplivajo na zneske v raËunovodskih izkazih, 
so opisani v naslednjih pojasnilih:
• v pojasnilu 24 Merjenje obvez za doloËene za

sluæke,
• v pojasnilu 24 Rezervacije za toæbe in pogojne ob

veznosti,
• v pojasnilu 29 Vrednotenje finanËnih inπtru

mentov.

Spremembe raËunovodskih usmeritev 

ObraËunavanje stroπkov izposojanja
Druæba v nabavno vrednost nepremiËnin, naprav in 
opreme od 1. 1. 2009 vπteva tudi stroπke izposojanja, 
Ëe jih je moæno neposredno pripisati nakupu, gradnji 
ali proizvodnji sredstva v pripravi. Prej je druæba vse 
stroπke izposojanja pripoznala kot odhodek.

Sprememba raËunovodske usmeritve temelji na 
sprejetju MRS 23 Stroπki izposojanja (2007) v skla
du s prehodnimi doloËbami tega standarda in ni 
pomembno vplivala na postavko Ëistega dobiËka na 
delnico.

Ugotavljanje in predstavljanje poslovnih odsekov
V skladu z MSRP 8 Poslovni odseki druæba od 
1. 1. 2009 pri poroËanju po odsekih uporablja poslo
vodni pristop in temelji na sistemu notranjega po
roËanja, ki ga poslovodstvo uporablja za sprejema
nje odloËitev. Poslovne rezultate oziroma razkritja 
o odsekih redno preverja uprava druæbe, ki ocenjuje 
poslovno uspeπnost vsakega odseka in odloËa o raz
poreditvi sredstev v doloËen odsek.

Sprememba raËunovodske usmeritve vpliva zgolj na 
naËin razkrivanja in ne na Ëisti dobiËek na delnico.

Predstavitev raËunovodskih izkazov
Druæba uporablja spremenjeni MRS 1 Predstavlja
nje raËunovodskih izkazov (2007), ki je stopil v 
veljavo 1. 1. 2009. V skladu s spremembo druæba v 
izkazu  sprememb lastniπkega kapitala izkazuje 
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vse spremembe lastniπkega kapitala, spremembe 
nelastniπkega dela kapitala pa so razkrite v izka
zu vseobsegajoËega donosa. Primerljivi podatki so 
predstavljeni skladno s spremenjenim standardom. 

Sprememba raËunovodske usmeritve vpliva zgolj na 
naËin predstavljanja in ne na Ëisti dobiËek na del
nico. 

2. Pomembne raËunovodske usmeritve

Druæba uporablja iste raËunovodske usmeritve za 
vsa obdobja, ki so predstavljena v priloæenih raËuno
vodskih izkazih, razen kot je pojasnjeno v pojasnilu 
1 v zvezi s spremembo raËunovodskih usmeritev.

Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvi
jo informacij v tekoËem letu. Kadar je bilo potrebno, 
smo primerjalne podatke prilagodili, tako da so v 
skladu s predstavitvijo informacij v tekoËem letu. 

Tuje valute
 
Posli v tuji valuti
Posli (transakcije in stanja), izraæeni v tuji valuti, 
se preraËunajo v evre (funkcijsko valuto druæbe) po 
menjalnem teËaju na dan posla. Denarna sredstva in 
obveznosti, izraæene v tuji valuti na datum poroËa
nja, se preraËunajo v evre po takrat veljavnem me
njalnem teËaju. Nedenarne postavke in obveznosti, 
katerih izvirna vrednost je izraæena v tuji valuti, se 
pretvorijo v evre po menjalnem teËaju na datum po
roËanja. Nedenarne postavke in obveznosti, izraæene 
v tuji valuti in vrednotene po poπteni vrednosti, se 
pretvorijo v evre po menjalnem teËaju na dan, ko je 
bila doloËena poπtena vrednost. TeËajne razlike se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne ve
lja za razlike, ki nastanejo pri preraËunu kapitalskih 
inπtrumentov, razvrπËenih na razpolago za prodajo, 
ali za nefinanËno obveznost, ki je doloËena kot va
rovanje pred tveganjem, ali za denarnotokovna varo
vanja pred tveganji, ki se pripoznajo neposredno v 
vseobsegajoËem donosu. Nedenarne postavke, ki so 
merjene po izvirni vrednosti v tuji valuti, se preraËu
najo v funkcijsko valuto po menjalnem teËaju, ki je 
veljal na dan transakcije.

FinanËni inπtrumenti 

Osnovni finanËni inπtrumenti
Osnovni finanËni inπtrumenti vkljuËujejo naloæbe v 
kapital in dolæniπke vrednostne papirje, poslovne in 
druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustrez
nike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge 
obveznosti.

Osnovni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pri
poznajo po njihovi poπteni vrednosti. Vrednost 
inπtrumenta, ki ni pripoznana po poπteni vrednosti 
skozi poslovni izid, se poveËa za stroπke posla, ki ne
posredno izhajajo iz nakupa ali izdaje inπtrumenta. 
Po zaËetnem pripoznanju se osnovni finanËni 
inπtrumenti izmerijo na naËin, ki je opredeljen v na
daljevanju.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo de
nar v blagajni in vloge na vpogled. PrekoraËitve na 
tekoËem raËunu pri banki, ki jih je mogoËe poravna
ti na poziv in so sestavni del vodenja denarnih sred
stev v druæbi, so v izkazu denarnih tokov vkljuËene 
med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustrez
nikov. 

ObraËunavanje finanËnih prihodkov in odhodkov je 
opisano v okviru raËunovodskih usmeritev v poglav
ju FinanËni prihodki in odhodki.

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 
Naloæbe druæbe v kapitalske in doloËene dolæniπke 
vrednostne papirje so razvrπËene kot finanËna sred
stva, ki so na razpolago za prodajo. Po zaËetnem pri
poznanju so te naloæbe izmerjene po poπteni vred
nosti. Spremembe poπtene vrednosti so pripoznane 
neposredno v drugem vseobsegajoËem donosu. Ko se 
pripoznanje naloæbe odpravi, se s tem povezani do
biËek ali izguba prenese v poslovni izid. Izgube zaradi 
oslabitve ter pozitivne in negativne teËajne razlike pri 
denarnih sredstvih na razpolago za prodajo so pripoz
nane v poslovnem izidu. 

FinanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi po-
slovni izid
Inπtrument je razvrπËen po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid, Ëe je v posesti za trgovanje ali Ëe je kot 
takπen doloËen po zaËetnem pripoznanju. FinanËni 
inπtrumenti so doloËeni po poπteni vrednosti sko
zi poslovni izid pod pogojem, da je druæba zmoæna 
upravljati te naloæbe kot tudi odloËati o nakupih in 
prodajah na podlagi poπtene vrednosti in v skladu s 
sprejeto strategijo za podroËje naloæb. Po zaËetnem 
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pripoznanju se pripadajoËi stroπki posla pripoznajo 
v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. FinanËni 
inπtrumenti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 
so merjeni po poπteni vrednosti, znesek spremembe 
poπtene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. 

Terjatve in posojila
Ostali osnovni finanËni inπtrumenti so merjeni po 
odplaËni vrednosti z uporabo metode efektivnih 
obresti in zmanjπani za znesek izgub zaradi osla
bitve.

Izvedeni finanËni inπtrumenti
Vgrajene izvedene finanËne inπtrumente je treba 
loËiti od gostiteljske pogodbe in jih obraËunati kot 
izvedeni finanËni inπtrument, samo Ëe gospodarske 
znaËilnosti in tveganja vgrajenega izvedenega fi
nanËnega inπtrumenta niso tesno povezani z gospo
darskimi znaËilnostmi in tveganji gostiteljske po
godbe, Ëe poseben inπtrument z enakimi doloËbami 
kot vgrajeni izvedeni finanËni inπtrument zadoπËa 
opredelitvi izvedenega finanËnega inπtrumenta in 
Ëe se sestavljeni inπtrument ne izmeri po poπteni 
vrednosti skozi poslovni izid.

Izvedeni finanËni inπtrumenti se na zaËetku pri
poznajo po poπteni vrednosti. S poslom povezani 
stroπki se pripoznajo v poslovnem izidu, in sicer ob 
njihovem nastanku. Po zaËetnem pripoznanju se iz
vedeni finanËni inπtrumenti merijo po poπteni vred
nosti, pripadajoËe spremembe pa se obravnavajo, kot 
je opisano v nadaljevanju. 

Gospodarska varovanja pred tveganji
Druæba ne izvaja raËunovodskega obraËunavanja va
rovanja denarnega toka (hedge accounting).

Z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti, ki ne izpol
njujejo pogojev za posebno raËunovodsko obraËu
navanje varovanja pred tveganji (hedge accounting), 
druæba izvaja gospodarsko varovanje pred tveganji. 
Te izvedene finanËne inπtrumente uporablja za va
rovanje denarnih sredstev in obveznosti, izraæenih 
v tuji valuti, in za varovanje sredstev, ki so izpo
stavljena tveganju sprememb obrestnih mer. Spre
membe poπtene vrednosti teh izvedenih finanËnih 
inπtrumentov so v izkazu poslovnega izida pripoz
nane kot del finanËnih prihodkov in odhodkov.

Naloæbe v odvisne druæbe
DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih 
druæb, ki so vkljuËene v konsolidirane raËunovodske 
izkaze, se vrednotijo po nabavni vrednosti. Udeleæba 
v dobiËku odvisne druæbe je pripoznana v poslov

nem izidu obvladujoËe druæbe, ko je sprejet ustrezen 
sklep o razporeditvi dobiËka. »e je zaradi izgube od
visne druæbe potrebna oslabitev naloæbe, se znesek 
izgube zaradi oslabitve izmeri kot razlika med knji
govodsko vrednostjo naloæbe in sedanjo vrednostjo 
priËakovanih prihodnjih denarnih tokov.

Osnovni kapital
Odkup lastnih delnic ali deleæev
Ob odkupu lastnih delnic ali deleæev, ki se izkazuje
jo kot del osnovnega kapitala, se znesek plaËanega 
nadomestila, vkljuËno s stroπki, ki se neposredno 
nanaπajo na odkup, pripozna kot sprememba v kapi
talu. Odkupljene delnice ali deleæi se izkazujejo kot 
lastne delnice in se odπtejejo od kapitala.

Dividende
Dividende se pripoznajo v raËunovodskih izkazih 
druæbe v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep 
skupπËine delniËarjev o izplaËilu dividend.

NepremiËnine, naprave in oprema 

NepremiËnine, naprave in oprema so izkazane 
po svoji nabavni vrednosti oziroma po nabavni 
vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popra
vek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabit
ve (glej raËunovodsko usmeritev Oslabitve sred
stev). NepremiËnine, naprave in oprema, ki so 
bili na njihovo poπteno vrednost prevrednoteni  
1. 1. 2004 oziroma na dan prehoda na MSRP, se iz
merijo na osnovi njihove poπtene vrednosti na ta 
datum. 

Nabavna vrednost zajema stroπke, ki se neposredno 
pripisujejo nabavi sredstev. Nabavna vrednost v 
druæbi izdelanega sredstva zajema stroπke materia
la, neposredne stroπke dela in ostale stroπke, ki jih je 
mogoËe neposredno pripisati usposobitvi sredstva 
za nameravano uporabo, ter (po potrebi) zaËetno 
oceno stroπkov razgradnje in odstranitve sredstva 
ter obnovitve mesta, na katerem se je to sredstvo 
nahajalo, kot tudi usredstvene stroπke izposojanja 
ob upoπtevanju sprejete usmeritve. Nabavljeno pro
gramsko opremo, ki pomembno prispeva k funkcio
nalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del opre
me.

Deli nepremiËnin, naprav in opreme, ki imajo 
razliËne dobe koristnosti, se obraËunavajo kot posa
mezna sredstva.

DobiËek ali izguba ob odsvojitvi nepremiËnin, na
prav in opreme se doloËi kot razlika med prihodki 



Letno poroËilo 2009 | RaËunovodski izkazi

150

iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vred
nostjo ter izkaæe v izkazu poslovnega izida med 
drugimi poslovnimi prihodki oziroma med drugimi 
poslovnimi odhodki.

Kasnejπi stroπki
Druæba v knjigovodski vrednosti nepremiËnin, na
prav in opreme ob nastanku pripoznava tudi stroπke 
zamenjave posameznega dela tega sredstva, Ëe je 
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, 
povezane s sredstvom, pritekale v druæbo, in Ëe je 
nabavno vrednost mogoËe zanesljivo izmeriti. Pri
poznanje knjigovodske vrednosti zamenjanega dela 
se odpravi. Vsi ostali stroπki so v poslovnem izidu ob 
nastanku pripoznani kot odhodki, takoj ko do njih 
pride.

Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomerne
ga Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe 
korist nosti vsakega posameznega sredstva oziroma 
njegovih sestavnih delov. ZemljiπËa in sredstva v pri
dobivanju se ne amortizirajo.

Ocenjene dobe koristnosti so naslednje:
• za zgradbe 15 do 60 let,
• za naprave in opremo 2 do 20 let,
• za pohiπtvo 5 let,
• za raËunalniπko opremo 4 do 6 let in
• za transportna sredstva 5 do 15 let.

Neopredmetena sredstva 

Raziskovanje in razvijanje
Vsi stroπki, povezani z lastnim razvojnoraziskoval
nim delom v druæbi, se v poslovnem izidu pripoznajo 
kot odhodek takoj ob nastanku.

Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila 
druæba in katerih dobe koristnosti so omejene, so 
izkazana po nabavni vrednosti, zmanjπani za amor
tizacijski popravek vrednosti in za izgube, nabrane 
zaradi oslabitve (glej raËunovodsko usmeritev Osla
bitve sredstev).

Kasnejπi stroπki
Kasnejπi stroπki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 
so usredstveni le v primerih, ko poveËujejo priho
dnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na 
katero se izdatki nanaπajo. Vsi ostali stroπki so v po
slovnem izidu pripoznani kot odhodki, takoj ko do 
njih pride.

Amortizacija
Amortizacija se obraËuna po metodi enakomerne
ga Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe 
korist nosti neopredmetenih sredstev in se zaËne, ko 
je sredstvo na razpolago za uporabo.

Ocenjene dobe koristnosti za programsko opremo, 
licence in druge pravice so 2 do 10 let.

Zaloge 

V izkazu finanËnega poloæaja se zaloge vrednotijo 
po izvirni vrednosti ali Ëisti iztræljivi vrednosti, in 
sicer po manjπi izmed njiju. »ista iztræljiva vrednost 
se doloËi po prodajni vrednosti na datum poroËanja, 
zmanjπani za prodajne stroπke in morebitne ostale 
sploπne stroπke, ki so obiËajno povezani s prodajo.
Zaloge surovin in materiala ter pomoænega in 
embalaænega materiala so ovrednotene po nabav
nih cenah z vsemi odvisnimi stroπki nabave. Pri iz
kazovanju zalog materiala druæba uporablja drseËo 
nabavno ceno. Zaloge nedokonËane proizvodnje, 
polizdelkov in konËnih izdelkov se vrednotijo po 
standardnih cenah, ki poleg neposrednih stroπkov 
materiala vkljuËujejo tudi proizvajalne stroπke ob 
normalni uporabi proizvajalnih sredstev, in sicer 
neposredne stroπke dela, neposreden stroπek amor
tizacije, neposredne stroπke storitev, energetskih 
virov, vzdræevanja, kakovosti. Pri izkazovanju zalog 
nedokonËane proizvodnje, polizdelkov in konËnih 
izdelkov druæba uporablja standardne cene. KoliËin
ske enote trgovskega blaga so ovrednotene po nabav
ni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve 
in neposredni stroπki nabave, zmanjπani za morebit
ne popuste. Pri izkazovanju zalog trgovskega blaga 
druæba uporablja drseËe nabavne cene. 

Oslabitve sredstev 

FinanËna sredstva
Druæba na datum poroËanja oceni vrednost finanËne
ga sredstva, da presodi, ali obstaja kakπno objektiv
no znamenje oslabitve sredstva. FinanËno sredstvo 
se πteje za oslabljeno, Ëe obstajajo objektivni dokazi, 
iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali veË do
godkov priπlo do zmanjπanja priËakovanih prihod
njih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sred
stvom, izkazanim po odplaËni vrednosti, se izraËuna 
kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in 
priËakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, razo
brestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba 
zaradi oslabitve v zvezi s finanËnim sredstvom na 
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razpolago za prodajo se izraËuna glede na njegovo 
trenutno poπteno vrednost.

Pri pomembnih finanËnih sredstvih se ocena osla
bitve izvede posamiËno. Ocena oslabitve preostalih 
finanËnih sredstev se izvede skupinsko glede na 
njihove skupne znaËilnosti pri izpostavljenosti tve
ganjem. Vse izgube zaradi oslabitve druæba izkaæe v 
poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo 
v zvezi s finanËnim sredstvom, ki je na razpolago za 
prodajo, pripoznano neposredno v drugem vseobse
gajoËem donosu, se prenese na poslovni izid.

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je odpravo iz
gube zaradi oslabitve mogoËe nepristransko poveza
ti z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. 
Pri finanËnih sredstvih, izkazanih po odplaËni vred
nosti, in finanËnih sredstvih, na razpolago za pro
dajo, ki so dolgovni inπtrumenti, se odprava izgube 
zaradi oslabitve izkaæe v poslovnem izidu. Odpravo 
slabitev finanËnih sredstev na razpolago za prodajo, 
ki so lastniπki vrednostni papirji, druæba izkazuje 
neposredno v vseobsegajoËem donosu.

NefinanËna sredstva
Druæba ob vsakem datumu poroËanja preveri knjigo
vodsko vrednost nefinanËnih sredstev druæbe (razen 
zalog in odloæenih terjatev za davke) z namenom, 
da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. »e takπni 
znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost 
sredstva. 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoËe enote se 
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vred
nost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabi
tev se izkaæe v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki 
se pri denar ustvarjajoËi enoti pripozna zaradi osla
bitve, se razporedi na sredstva enote (skupine enot), 
in to sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega 
sredstva v enoti.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarja
joËe enote je njena vrednost pri uporabi ali poπtena 
vrednost, zmanjπana za stroπke prodaje, in sicer ti
sta, ki je viπja. Pri doloËanju vrednosti sredstva pri 
uporabi se priËakovani prihodnji denarni tokovi 
dis kontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo 
diskontne mere pred obdavËitvijo, ki odraæa sprotne 
træne ocene Ëasovne vrednosti denarja in tveganja, 
ki so znaËilna za sredstvo. Za potrebe preizkusa osla
bitve se sredstva zdruæijo v najmanjπe denar ustvar
jajoËe enote, ki so najmanjπe skupine sredstev, ki 
ustvarjajo finanËne pritoke, v veliki meri neodvisne 

od finanËnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin 
sredstev. 

Izgube zaradi oslabitve sredstev v preteklih obdob
jih druæba na datum poroËanja ovrednoti in tako 
ugotovi, ali je priπlo do zmanjπanja izgube ali ta celo 
ne obstaja veË. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, 
Ëe je priπlo do spremembe ocen, na podlagi katerih 
druæba doloËi nadomestljivo vrednost sredstva. Iz
guba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do viπine, 
do katere poveËana knjigovodska vrednost sredstva 
ne preseæe knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotov
ljena po odπtetju amortizacijskega odpisa, Ëe pri 
sredstvu v prejπnjih letih ne bi bila pripoznana izgu
ba zaradi oslabitve.

KratkoroËni zasluæki zaposlenih 

Obveze za kratkoroËne zasluæke zaposlenih se me
rijo brez diskontiranja in se izkaæejo med odhodki, 
ko je delo zaposlenega v zvezi z doloËenim kratko
roËnim zasluækom opravljeno.

DolgoroËni zasluæki zaposlenih 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Druæba je v skladu z zakonskimi predpisi zavezana 
k izplaËilu jubilejnih nagrad zaposlenim in odprav
nin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dol
goroËne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti 
ne obstajajo.

Rezervacije so oblikovane v viπini ocenjenih prihod
njih izplaËil za odpravnine in jubilejne nagrade, 
diskontirane na datum poroËanja, za zaposlene v 
tistih dræavah, kjer obstaja zakonska obveza za iz
plaËilo odpravnin in jubilejnih nagrad. V izraËunu 
so upoπtevani stroπki odpravnin ob upokojitvi in 
stroπek vseh priËakovanih jubilejnih nagrad do upo
kojitve. 

Rezervacije 

Rezervacije se pripoznajo, Ëe ima druæba zaradi pre
teklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih 
je mogoËe zanesljivo oceniti, in Ëe je verjetno, da bo 
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 
omogoËajo gospodarske koristi. Druæba rezervaci
je doloËi z diskontiranjem priËakovanih prihodnjih 
denarnih tokov po meri pred obdavËitvijo, ki odraæa 
obstojeËe ocene Ëasovne vrednosti denarja in po po
trebi tveganja, ki so znaËilna za obveznost.
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Rezervacije za toæbe
Druæba izkazuje rezervacije za toæbe, ki potekajo 
in so povezane z domnevnimi krπitvami patentov. 
Vsako leto preveri upraviËenost oblikovanih rezer
vacij 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. 

Prihodki od prodaje izdelkov in opravljenih 
storitev 

Prihodki od prodaje izdelkov se pripoznajo v iz
kazu poslovnega izida v trenutku, ko je kupec pre
vzel vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z 
lastniπtvom izdelkov. Prihodki iz opravljenih stori
tev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na 
stopnjo dokonËanosti posla na datum poroËanja.

Prenos tveganj in koristi je odvisen od doloËil po
samezne kupoprodajne pogodbe, praviloma pa do 
prenosa pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz 
skladiπËa druæbe. 

Prihodki se ne pripoznajo, Ëe se pojavi negotovost 
glede poplaËljivosti nadomestila, z njim povezanih 
stroπkov ali moænosti vraËila izdelkov ali pa glede na 
nadaljnje odloËanje o prodanih izdelkih. Prihodki iz 
prodaje izdelkov in opravljanja storitev se merijo na 
podlagi prodajnih cen, navedenih v raËunih ali dru
gih listinah, zmanjπanih za vraËila in popuste, odo
brene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejπega 
plaËila.

Dræavne podpore 

Dræavne podpore se v zaËetku pripoznajo kot 
odloæeni prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovi
lo, da bo druæba podpore prejela in da bo izpolnila 
pogoje v zvezi z njimi. Dræavne podpore, prejete za 
kritje stroπkov, se dosledno pripoznavajo kot prihod
ki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroπki, ki 
naj bi jih te podpore nadomestile. S sredstvi poveza
ne dræavne podpore se v izkazu poslovnega izida do
sledno pripoznavajo med drugimi prihodki iz poslo
vanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.

FinanËni prihodki in finanËni odhodki 

FinanËni prihodki obsegajo obresti od naloæb, pri
hodke od dividend, prihodke od odsvojitve za pro
dajo razpoloæljivih finanËnih sredstev, spremembe 
poπtene vrednosti finanËnih sredstev po poπteni 

vred nosti skozi poslovni izid, pozitivne teËajne raz
like in dobiËke od inπtrumentov za varovanje pred 
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida. Prihodki od obresti se pripoznajo ob njiho
vem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. 
Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida 
pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delniËarjeva 
pravica do plaËila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na 
borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoËe divi
dende preneha biti povezana z delnico.

FinanËni odhodki obsegajo stroπke izposojanja, ne
gativne teËajne razlike, spremembe poπtene vred
nosti finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi 
poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti fi
nanËnih sredstev in izgube od inπtrumentov za va
rovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. Stroπki izposojanja se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih 
obresti, razen tistih, ki se pripiπejo nepremiËninam, 
napravam in opremi v gradnji ali pripravi. 

Davek od dobiËka 

Davek od dobiËka oziroma izgube poslovnega leta 
vkljuËuje odmerjeni in odloæeni davek. Davek od 
dobiËka se izkaæe v izkazu poslovnega izida, razen 
v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi nepo
sredno v vseobsegajoËem donosu. 

Odmerjeni davek se obraËuna od obdavËljivega do
biËka za poslovno leto po davËnih stopnjah, ki velja
jo na datum poroËanja, in od morebitne prilagoditve 
davËnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslov
nimi leti.

Pri izkazovanju odloæenega davka se uporablja me
toda obveznosti po izkazu finanËnega poloæaja, pri 
Ëemer se upoπtevajo zaËasne razlike med knjigovod
sko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe 
finanËnega poroËanja ter vrednostmi za potrebe 
davËnega poroËanja. Pri tem so izvzete naslednje 
zaËasne razlike: zaËetno pripoznanje sredstev ali 
obveznosti v poslu, kjer ne gre za poslovne zdruæitve 
in ki ne vpliva niti na raËunovodski niti na obdavËlji
vi dobiËek, in razlike v zvezi z naloæbami v odvisna 
podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti viπini, 
za katero obstaja verjetnost, da ne bo popravljena v 
predvidljivi prihodnosti. Znesek odloæenega davka 
temelji na priËakovanem naËinu povraËila oziroma 
poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obvez
nosti ob uporabi davËnih stopenj, veljavnih na datum 
poroËanja.
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Odloæena terjatev za davek se pripozna v viπini 
verjet nega razpoloæljivega prihodnjega obdavËljive
ga dobiËka, v breme katerega bo v prihodnje mogoËe 
uporabiti odloæeno terjatev. Odloæene terjatve za da
vek se zmanjπajo za znesek, za katerega ni veË ver
jetno, da bo zanj mogoËe uveljaviti davËno olajπavo, 
povezano s sredstvom.

»isti dobiËek na delnico 

Druæba izkazuje osnovno dobiËkonosnost delnice, 
ki jo izraËuna tako, da dobiËek oziroma izgubo, ki 
pripada navadnim delniËarjem, deli s tehtanim pov
preËnim πtevilom navadnih delnic v poslovnem letu. 
Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico je enak osnovne
mu dobiËku, ker vse delnice druæbe pripadajo istemu 
razredu navadnih imenskih kosovnih delnic. 

PoroËanje po odsekih 

Odsek je prepoznavni sestavni del druæbe, ki se 
ukvarja z izdelki in storitvami v posebnem, geo
grafsko definiranem gospodarskem okolju. Odseki 
se med seboj razlikujejo po tveganjih in donosih. 
PoroËanje druæbe po odsekih temelji na sistemu not
ranjega poroËanja, ki ga poslovodstvo uporablja pri 
odloËanju.

Cene prenosov med odseki so doloËene na Ëisti po
slovni podlagi.

Odseki druæbe so Evropska unija (vse dræave Evrop
ske unije), Jugovzhodna Evropa (Hrvaπka, Make
donija, Srbija, Bosna in Hercegovina, »rna gora, 
Kosovo, Albanija) in Vzhodna Evropa (Ruska federa
cija in ostale dræave nekdanje Sovjetske zveze, razen 
pribaltiπkih dræav). 
 
Naloæbe odseka v dolgoroËna sredstva obsegajo ce
lotne stroπke, nastale v tekoËem poslovnem letu iz 
naslova pridobitve nepremiËnin, naprav in opreme 
ter neopredmetenih sredstev.

Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili 
v veljavo  

©tevilni novi standardi, dopolnitve standardov in 
pojasnila za leto, ki se je konËalo 31. 12. 2009, πe ne 
veljajo in jih druæba pri pripravi raËunovodskih iz
kazov ni upoπtevala.

Spremenjeni MSRP 3 Poslovne zdruæitve (velja za 
let na obdobja od 1. julija 2009) 

1. Spremenil se je obseg standarda in razπiril pojem 
poslov. Spremenjeni standard zajema πtevilne po
membne spremembe, in sicer:
• vse postavke kupnine, ki jih prevzemnik prene

se, so pripoznane in izmerjene po poπteni vred
nosti na datum prevzema, vkljuËno z zneskom, 
katerega plaËilo je odvisno od prihodnjih dogod
kov (pogojni del plaËila);

• naknadna sprememba pogojnega dela plaËila se 
pripozna v poslovnem izidu;

• stroπki posla, razen stroπkov izdaje delnic in 
dolga, se obravnavajo kot odhodek na dan na
stanka;

• prevzemnik lahko izmeri katerikoli manjπinski 
deleæ po poπteni vrednosti na datum prevzema 
(polno dobro ime) ali po sorazmernem deleæu 
poπtene vrednosti opredeljivih sredstev in obvez
nosti prevzete druæbe na podlagi posel za posel.

Dopolnjeni standard naj se ne bi uporabljal za po
slovne zdruæitve pred datumom njegove uveljavi
tve, saj ne bo vplival na raËunovodske izkaze oziro
ma razkrite poslovne zdruæitve, ki so nastale pred 
datumom uveljavitve spremenjenega standarda.

Dopolnjeni MSRP 3 za raËunovodske izkaze 
druæbe ni pomemben, saj druæba po tem datumu 
ni pridobila deleæev v odvisnih druæbah, na katere 
bi omenjeno dopolnilo lahko vplivalo.

2. Spremenjeni MRS 27 Konsolidirani in loËeni raËu
novodski izkazi (velja za letna obdobja od 1. julija 
2009)

Spremenjeni standard izraz "manjπinski deleæ" 
nadomeπËa z izrazom "neobvladujoË deleæ", ki ga 
definira kot "kapitalski deleæ v odvisnem podjetju, 
ki ni last obvladujoËega podjetja niti neposredno 
niti posredno". Standard spreminja obravnavanje 
neobvladujoËega deleæa, izgubo obvladovanja od
visnega podjetja in tudi razporeditev dobiËka ali 
izgube ter ostalega celotnega dobiËka med obvla
dujoËim in neobvladujoËim deleæem.

Spremenjeni MRS 27 za raËunovodske izkaze 
druæbe ni pomemben, saj po tem datumu v druæbi 
ni bilo dogodkov, na katere bi omenjeno dopolnilo 
vplivalo.

3. Dopolnila k MRS 32 FinanËni inπtrumenti: pred
stavitev — razvrstitev izdaj delniπkih pravic (v ve
ljavi za letna obdobja od 1. februarja 2010)
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V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakup
ni boni za pridobitev doloËenega πtevila lastnih 
kapitalskih inπtrumentov podjetja v zameno za 
doloËen znesek v kateri koli valuti kapitalski 
inπtrumenti, Ëe podjetje vsem svojim obstojeËim 
lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pra
vice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih 
kapitalskih inπtrumentov.

Dopolnila k MRS 32 za druæbo niso pomembna, saj 
v preteklosti ni izdala omenjenih inπtrumentov.

4. Dopolnila k MRS 39 FinanËni inπtrumenti: pripoz
navanje in merjenje — pred tveganjem upraviËeno 
varovane postavke (v veljavi za letna obdobja od 
1. julija 2010) 

Dopolnjeni standard podrobneje opisuje uporabo 
obstojeËih naËel, ki doloËajo, ali posebne oblike 
tveganja denarnih tokov ali deli denarnih tokov 
lahko odraæajo razmerja varovanja pred tveganji. 
Da bi se odraæalo razmerje varovanja pred tvega
nji, je treba tveganja ali dele loËeno pripoznati in 
izmeriti; vendar pa inflacije ne moremo doloËiti, 
razen v omejenih okoliπËinah.

Dopolnjeni MRS 39 za raËunovodske izkaze 
druæbe ni pomemben, saj druæba ne uporablja va
rovanj pred tveganji.

5. OPMSRP 12 Dogovori o koncesiji storitev (v veljavi 
za prvo letno obdobje od 1. aprila 2009)

Pojasnilo je namenjeno druæbam v zasebni lasti 
v zvezi s pripoznavanjem in merjenjem zadev, ki 
se pojavijo pri raËunovodskem obravnavanju do
govorov o koncesiji storitev na javnozasebnem 
podroËju.

OPMSRP 12 za poslovanje druæbe ni pomembno, 
saj druæba ni sklenila dogovora o koncesiji stori
tev.

6. OPMSRP 15 Pogodbe za gradnjo nepremiËnin (v 
veljavi za letna obdobja od 1. januarja 2010)

OPMSRP 15 podrobneje doloËa, da so prihodki, ki 
izhajajo iz pogodb za gradnjo nepremiËnin, pripoz
nani glede na stopnjo dokonËanosti pogodbene de
javnosti, Ëe:
• pogodba ustreza opredelitvi pogodbe o gradbe

nih delih v skladu z MRS 11.3,

• pogodba velja zgolj za izvedbo storitev v skladu 
z IAS 18 (npr. druæbi ni treba dobavljati gradbe
nega materiala),

• je pogodba namenjena prodaji blaga, prihodki 
pa se pripoznajo sproti med gradnjo v skladu z 
MRS 18.14.

V vseh ostalih primerih se prihodki pripoznajo 
takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji za pripoznanje 
prihodkov, kot doloËa MRS 18.14 (npr. po konËani 
gradnji ali po dobavi).

OPMSRP 15 za raËunovodske izkaze druæbe ni po
memben, saj druæba ne ponuja storitev gradnje ali 
prodaje nepremiËnin.

7. OPMSRP 16 Varovanje Ëistih finanËnih naloæb v 
poslovanje v tujini pred tveganji (v veljavi za letna 
obdobja od 1. julija 2009)

Pojasnilo podrobneje pojasnjuje vrsto tveganja, 
pred katerim se je treba zavarovati, katera druæba 
v druæbi sme posedovati naloæbo, varovano pred 
tveganjem, ali metoda konsolidacije vpliva na 
uËinkovitost varovanja, obliko, ki jo inπtrument 
varovanja zavzame, in zneske, ki se ob ukinitvi 
poslovanja v tujini prerazvrstijo iz kapitala v po
slovni izid.

OPMSRP 16 za raËunovodske izkaze druæbe ni po
membno, saj druæba nima in ne predvideva nobe
nih varovanj Ëistih finanËnih naloæb v tujini pred 
tveganji.

8. OPMSRP 17 IzplaËila nedenarnih sredstev lastni
kom (predvidoma v veljavi za letna obdobja od 
1. novembra 2009)

Pojasnilo velja za enostranska izplaËila nedenar
nih sredstev lastnikom. V skladu s pojasnilom 
se obveznost izplaËila dividende pripozna, ko je 
dividenda ustrezno odobrena in ni veË predmet 
presoje podjetja, ter se izmeri po poπteni vredno
sti izplaËanega sredstva. Knjigovodska vrednost 
dividende se ponovno izmeri na dan poroËanja, 
sprememba knjigovodske vrednosti pa se pripo
zna v kapitalu kot prilagoditev zneska izplaËila. 
Ko je obveznost izplaËila dividende poravnana, se 
morebitna razlika med knjigovodsko vrednostjo 
sredstva in knjigovodsko vrednostjo dividende 
pripozna v poslovnem izidu.
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3. DoloËanje poπtene vrednosti

Glede na raËunovodske usmeritve druæbe in zahte
vana razkritja je treba v πtevilnih primerih doloËi
ti poπteno vrednost tako finanËnih kot tudi nefi
nanËnih sredstev in obveznosti. Poπtene vrednosti 
posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja 
oziroma poroËanja je druæba doloËila po metodah, ki 
so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodat
na pojasnila v zvezi s predpostavkami za doloËitev 
poπtenih vrednosti, so ta navedena v razËlenitvah k 
posameznim postavkam sredstev oziroma obvezno
sti druæbe.

Naloæbe v lastniπke in dolæniπke vrednostne 
papirje
Poπtena vrednost finanËnih sredstev po poπteni vred
nosti skozi poslovni izid, finanËnih naloæb v posesti 
do zapadlosti v plaËilo in za prodajo razpoloæljivih 
finanËnih sredstev se za vrednostne papirje tujih 
izdajateljev doloËa glede na zakljuËno ceno (close 
price), za slovenske naloæbe pa po enotnem teËaju na 
dan poroËanja. Poπtena vrednost finanËnih naloæb v 
posesti do zapadlosti v plaËilo se doloËa samo za po
trebe poroËanja.

Poslovne in druge terjatve
Poπtena vrednost poslovnih in drugih terjatev se iz
raËuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih to
kov, razobrestenih po træni obrestni meri na datum 
poroËanja.

Izvedeni inπtrumenti
Poπtena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi 
ponujeni træni ceni na datum poroËanja, Ëe je ta na 
voljo. »e ta ni na voljo, se poπtena vrednost doloËi kot 
razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla 
in trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob 
upoπtevanju preostale dospelosti posla z obrestno 
mero brez tveganja (na podlagi dræavnih obveznic).

Poπtena vrednost obrestne zamenjave je enaka træni 
ceni na datum poroËanja.

Osnovne finanËne obveznosti
Poπtena vrednost se za potrebe poroËanja izraËu
na na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplaËil 
glavnice in obresti, diskontiranih po træni obrestni 
meri na datum poroËanja. 

4. Obvladovanje finanËnih tveganj

V nadaljevanju navajamo kratek povzetek politi
ke upravljanja s finanËnimi tveganji. Podrobnejπe 
obrazloæitve, podatki in kazalniki so vkljuËeni v 
poglavje Upravljanje s tveganji v poslovnem delu 
letnega poroËila ter v pojasnilo πt. 29 (FinanËni 
inπtrumenti) k raËunovodskim izkazom.

Kreditno tveganje 

Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenje
vanje kupcev, ki jim druæba na leto proda izdelke v 
vrednosti 100.000 EUR in veË, ter redno dinamiËno 
spremljanje plaËilne discipline kupcev. V sistem 
kreditne kontrole je vkljuËenih veË kot 400 kupcev 
druæbe Krka. 

Druæba ne izplaËuje nedenarnih sredstev lastni
kom.

9. OPMSRP 18 Prenosi sredstev od odjemalcev (pred
vidoma v veljavi za letna obdobja od 1. novembra 
2009)

V skladu s pojasnilom mora podjetje pripoznati 
preneseno sredstvo po njegovi poπteni vrednosti, 
Ëe to sredstvo kaæe znaËilnosti opredmetenega 

osnovnega sredstva v skladu z MRS 16 Opredme
tena osnovna sredstva. Prav tako mora podjetje 
pripoznati znesek prenosa kot prihodek. »asovni 
okvir za pripoznanje prihodka je odvisen od dej
stev in okoliπËin posameznega dogovora.

OPMSRP 18 za raËunovodske izkaze druæbe ni po
membno, saj druæba obiËajno ne prejema sredstev 
od odjemalcev.
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UËinki kreditne kontrole so pozitivni. Z rednim 
sprem ljanjem odprtih in zapadlih terjatev do kupcev, 
starostne strukture terjatev ter gibanja povpreËnih 
plaËilnih rokov kreditno izpostavljenost druæbe 
Krka ohranjamo v sprejemljivih okvirih. 

Podaljπanje plaËilnih rokov na posameznih prodaj
nih trgih se je odrazilo v postopni rasti skupnih ter
jatev do kupcev. Kazalci kreditne izpostavljenosti 
druæbe Krka so se zaradi zaostrenih trænih razmer 
glede na predhodno leto poslabπali. VeË informacij 
o izpostavljenosti kreditnemu tveganju je v raËuno
vodskih pojasnilih v poglavju FinanËni inπtrumenti.

V letu 2009 nismo zabeleæili vrednostno pomemb
nejπih odpisov terjatev zaradi neplaËil kupcev. Po
pravek vrednosti terjatev se je poveËal zaradi po
veËanega skupnega obsega terjatev in hkrati zaradi 
sploπnega zmanjπanja bonitetne ocene terjatev do 
kupcev kot posledice zaostrenih trænih in likvidnost
nih razmer na Krkinih kljuËnih prodajnih trgih.

Kreditno kontrolo centralizirano izvaja Sluæba za 
upravljanje s tveganji.

Likvidnostno tveganje 

Kljub ostrejπim razmeram na denarnih trgih je bilo 
likvidnostno tveganje druæbe Krka v preteklem letu 
majhno.

Likvidnostno tveganje obvladujemo z razliËnimi me
hanizmi. S podporo centralnega poslovnoinforma
cijskega sistema vsak teden ugotavljamo prihodnje 
potrebe po denarnih sredstvih. Pokritje morebitnih 
likvidnostnih primanjkljajev zagotavljamo z vnaprej 
dogovorjenimi kreditnimi linijami pri bankah, med
tem ko obËasne preseæke vlagamo v kratkoroËne de
pozite pri bankah. V letu 2009 je bil dostop do krat
koroËnih banËnih posojil za Krko nespremenjen.

Zaradi tradicionalno majhne zadolæenosti in visoke 
bonitete druæbe Krka so obveznosti iz naslova ser
visiranja dolgov tudi v preteklem letu predstavljale 
majhno likvidnostno obremenitev. V raËunovodskih 
pojasnilih v poglavju FinanËni inπtrumenti (Likvid
nostno tveganje) prikazujemo vrednosti pogodbenih 
denarnih tokov iz finanËnih obveznosti glede na rok 
zapadlosti.

VeËji denarni prilivi iz poslovanja v zadnjih treh me
secih leta 2009 so minimalizirali potrebe po kratko
roËnih virih financiranja, kar je omogoËalo dodatno 
likvidnostno rezervo v obliki neizkoriπËenih kratko
roËnih banËnih posojil.

Tveganje sprememb deviznih teËajev 

Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja je 
druæba Krka izpostavljena tveganju sprememb de
viznih teËajev ruskega rublja, hrvaπke kune, romun
skega leja, poljskega zlota, Ëeπke krone, madæarskega 
forinta, ukrajinske grivne in srbskega dinarja.

Odprto devizno pozicijo predstavlja bruto izpostav
ljenost izkaza finanËnega poloæaja druæbe v posa
mezni tuji valuti. V vseh navedenih valutah izka
zuje druæba v izkazu finanËnega poloæaja preseæek 
sredstev nad obveznostmi. VeË informacij o izpo
stavljenosti tveganju sprememb deviznih teËajev 
je v raËunovodskih pojasnilih v poglavju FinanËni 
inπtrumenti.

Za varovanje tveganja spremembe deviznih teËajev 
v letu 2009 nismo uporabljali izvedenih finanËnih 
inπtrumentov. Zaradi velikih obrestnih diferencia
lov med obrestnimi merami navedenih valut in evra 
na finanËnih trgih ni na voljo ustreznih izvedenih fi
nanËnih inπtrumentov, s katerimi bi lahko uËinkovi
to odpravili tveganje sprememb deviznih teËajev. De
vizne pozicije so bile zato v letu 2009 nezavarovane. 
V letu 2009 smo ustvarili negativne teËajne razli
ke. Te so posledica padcev deviznih teËajev na naπih 
kljuËnih prodajnih trgih v prvem Ëetrtletju. V na
daljevanju leta smo zaradi apreciacije posameznih 
valut ustvarjali pozitivne teËajne razlike, s katerimi 
smo deloma nevtralizirali negativne teËajne razlike 
iz prvega Ëetrtletja.

Tveganje sprememb obrestnih mer 

Druæba Krka je imela konec leta 2009 najetih pet 
dolgoroËnih posojil, ki so vezana na referenËno 
obrest no mero 6meseËni EURIBOR. V letu 2009 
smo dodatno najeli dve dolgoroËni posojili, s kateri
ma smo refinancirali obstojeËe kratkoroËne kredite. 
Izpostavljenost do spremembe vrednosti referenËne 
obrestne mere se je s tem v absolutnem znesku gle
de na predhodno leto poveËala. VeË informacij o iz
postavljenosti tveganju sprememb obrestnih mer 
je v raËunovodskih pojasnilih v poglavju FinanËni 
inπtrumenti.

V letu 2009 so bile referenËne obrestne mere zelo 
nizke in zaradi zaostrenih finanËnih razmer ni bilo 
nevarnosti, da bi se poveËale. Tveganja spremembe 
obrestne mere zato v letu 2009 nismo zavarovali.
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Upravljanje s kapitalom 

Uprava se je odloËila za ohranjanje velikega kapital
skega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje vseh 
deleænikov in nadaljnji razvoj druæbe Krka. Kot ene
ga od strateπkih kazalnikov je opredelila donosnost 
kapitala kot razmerje med doseæenim Ëistim do
biËkom veËinskih lastnikov in povpreËno vrednost
jo lastniπkega kapitala veËinskih last nikov. Tako 
izraËunana donosnost kapitala je v obdobju zadnjih 
petih let v povpreËju znaπala 21,0 %.

Druæba Krka sledi politiki zmernega poveËevanja 
viπine dividend, ki jih izplaËuje enkrat na leto. Pred
log viπine dividende oblikujeta uprava in nadzorni 
svet obvladujoËe druæbe. Dividende se izplaËujejo iz 

bilanËnega dobiËka druæbe, ki se oblikuje v skladu z 
veljavnimi predpisi v Sloveniji, sklep o njegovi upo
rabi pa sprejme skupπËina delniËarjev.

Druæba Krka ima v skladu s sklepom skupπËine 
delniËarjev lahko oblikovan sklad lastnih delnic do 
viπine 10 % osnovnega kapitala. Na dan 31. 12. 2009 
je bilo lastnih delnic 1.626.620, kar je 4,6 % osnovne
ga kapitala. 

Druæba Krka nima posebnih ciljev glede deleæa 
lastniπtva zaposlenih in nima nobenega progra
ma delniπkih opcij. V letu 2009 v skupini ni priπlo 
do spremembe v naËinu upravljanja s kapitalom. 
Druæba ni predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih do
loËili regulatorni organi.

5. PoroËanje po odsekih

Druæba poroËa po geografsko doloËenih odsekih. Prihodki odsekov so prikazani glede na geografsko lokacijo 
kupcev. 

PoroËanje po odsekih

 
 v tisoËih EUR

Evropska unija
Jugovzhodna 

Evropa
Vzhodna Evropa Ostalo Skupaj

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Prihodki od prodaje 558.640 504.705 80.179 80.362 198.378 225.289 12.922 15.804 850.119 826.160

Prihodki odprave dol
goroËnih rezervacij in 
drugi poslovni prihodki

93.103 2.551 0 0 0 0 3.552 0 96.655 2.551

DobiËek iz poslovanja 178.044 170.704 16.627 26.985 12.964 25.479 4.000 474 211.635 223.642

Prihodki od obresti 2.479 1.732 0 0 131 82 0 0 2.610 1.814

Odhodki od obresti 4.858 8.698 0 0 0 1 0 0 4.858 8.699

Neto finanËni prihodki/
odhodki

        2.021 −17.924

Davek iz dobiËka         −42.844 −44.588

»isti dobiËek poslovnega 
leta

                170.812 161.130

Sredstva skupaj 1.046.955 944.523 68.156 83.507 187.780 185.760 10.048 10.601 1.312.939 1.224.392

Obveznosti skupaj 250.321 260.972 35.927 41.553 88.891 116.492 5.790 8.172 380.929 427.189

Investicije 82.324 114.421 0 0 0 0 0 0 82.324 114.421

Amortizacija nepre
miËnin, naprav in opreme

42.390 36.099 2.697 3.145 7.462 6.935 396 392 52.945 46.571

Amortizacija neopred
metenih sredstev

3.844 3.151 552 502 1.365 1.406 89 99 5.850 5.158

Odseki v raËunovodskem poroËilu so drugaËni od 
prodajnih regij, po katerih druæba prikazuje prodajo 
v poslovnem delu letnega poroËila. Navedeni odseki 
so namenjeni poroËanju upravi in jih podpira tudi 
naËin vodenja v okviru druæbe Krka. V poslovnem 
delu poroËila pa je navedena prodaja po regijah in 

skupinah izdelkov, glede na vodenje v okviru prodaje 
in marketinga. 

Druæba z nobenim kupcem ni ustvarila 10 ali veË od
stotkov skupnih prihodkov od prodaje.
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6. Drugi poslovni prihodki

v tisoËih EUR 2009 2008
Odprava dolgoroËnih rezervacij ter dræavnih podpor in prejetih sredstev Evrop
ske unije 

90.080 244

DobiËek pri prodaji nepremiËnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev 373 1.509

Ostali poslovni prihodki 6.203 798

Drugi poslovni prihodki skupaj 96.656 2.551

Druæba je v letu 2009 odpravila dolgoroËne rezerva
cije v povezavi s toæbami na podroËju intelektualne 
lastnine v skupnem znesku 89.989 tisoË EUR. Med 
ostalimi poslovnimi prihodki je bila najveËja po

stavka odπkodnina v viπini 3.552 tisoË EUR, prejeta 
za πkodo, nastalo zaradi zaËasne prepovedi prodaje 
zdravil z uËinkovino losartan na Norveπkem.

7. Stroπki po naravnih vrstah

v tisoËih EUR 2009 2008

Stroπki blaga in materiala −208.535 −203.287

Stroπki storitev −205.882 −190.951

Stroπki dela −175.321 −164.640

Amortizacija −58.795 −51.729

Oblikovanje rezervacij za toæbe −47.500 −5.500

Drugi poslovni odhodki −20.436 −17.506

Stroπki skupaj −716.469 −633.613

Sprememba vrednosti zalog −18.671 28.544

Skupaj −735.140 −605.069

8. Stroπki dela

v tisoËih EUR 2009 2008

Stroπki bruto plaË in nadomestil 136.565 130.236

Stroπki prispevkov socialnih zavarovanj in davka na izplaËane plaËe 22.673 23.497

Odpravnine in jubilejne nagrade 8.333 4.396

Ostali stroπki dela 7.750 6.511

Stroπki dela skupaj 175.321 164.640

Ostali stroπki dela vkljuËujejo predvsem regres za 
letni dopust in stroπke za prevoz na delo.

V letu 2009 je prispevek za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (vkljuËeni so prispevki, ki 

jih plaËata tako delodajalec kot delojemalec) znaπal 
27.254 tisoË EUR. Prispevek za dodatno pokojninsko 
zavarovanje pa je znaπal 4.225 tisoË EUR.
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9. Drugi poslovni odhodki

v tisoËih EUR 2009 2008

Dotacije in pomoËi za humanitarne in druge namene 1.973 1.884

Izdatki za varstvo okolja 1.326 1.422

Ostale dajatve 3.771 3.079

Izguba pri prodaji in odpisi nepremiËnin, naprav in opreme ter neopredmetenih 
sredstev

1.776 1.944

Odpisi in popravki vrednosti zalog 7.464 6.350

Ostali poslovni odhodki 4.126 2.827

Drugi poslovni odhodki skupaj 20.436 17.506

10. FinanËni prihodki in odhodki

v tisoËih EUR 2009 2008

Prihodki od obresti 2.610 1.814

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid 101 0

DobiËki od prodaje vrednostnih papirjev 0 260

Prihodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov 0 2.076

— prilivi 0 1.886

— sprememba poπtene vrednosti 0 190

Prihodki iz dividend in drugih deleæev v dobiËku 9.449 703

Odprava popravka terjatev 0 3

FinanËni prihodki skupaj 12.160 4.856

Neto teËajne razlike −2.984 −6.781

Odhodki za obresti −4.857 −8.700

Sprememba poπtene vrednosti finanËnih naloæb skozi poslovni izid 0 −736

Odhodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov −1.225 −2.682

— odlivi −1.035 −1.099

— sprememba poπtene vrednosti −190 −1.583

Ostali odhodki −175 −176

Popravek vrednosti in odpisi terjatev −898 −3.705

FinanËni odhodki skupaj −10.139 −22.780

Neto finanËni izid 2.021 −17.924
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11. Davek iz dobiËka

Prilagoditev na efektivno davËno stopnjo

v tisoËih EUR 2009 2008

Davek 33.088 45.572

Odloæeni davek 9.756 −984

Davek iz dobiËka skupaj 42.844 44.588

DobiËek pred obdavËitvijo 213.656 205.718

Davek, obraËunan po 21odstotni (za leto 2008 22odstotni) davËni stopnji 44.869 45.258

Davek od davËno nepriznanih odhodkov 22.714 4.449

Davek od davËnih olajπav −3.993 −4.964

Davek od prihodkov, ki zmanjπujejo davËno osnovo −20.746 −155

Davek iz dobiËka skupaj 42.844 44.588

Efektivna davËna stopnja 20,1 % 21,7 %

NajveËji deleæ davËnih olajπav predstavljajo vlaganja 
v raziskave in razvoj, ostale olajπave pa so dodatno 

pokojninsko zavarovanje, donacije, del plaË zaposle
nih invalidov ipd.

12. NepremiËnine, naprave in oprema

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008
ZemljiπËa 17.228 17.108

Zgradbe 198.409 193.405

Oprema 222.710 220.872

NepremiËnine, naprave in oprema v pridobivanju 47.306 41.490

NepremiËnine, naprave in oprema skupaj 485.653 472.875

V letu 2009 so predujmi za nepremiËnine, naprave 
in opremo ter zaloge vkljuËeni v postavko terjatve. 
Ustrezno so popravljeni tudi primerljivi podatki za 
leto 2008 v vseh nadaljnjih tabelah, kjer so bili ti 
predujmi vkljuËeni.

V letu 2009 je bilo v druæbi Krka najveË izdatkov na
menjenih rekonstrukciji obrata v Brπljinu, in sicer 

16.265 tisoË EUR. Za gradnjo obrata za proizvodnjo 
trdnih farmacevtskih oblik je bilo namenjenih 9.540 
tisoË EUR, za naloæbo v poveËanje proizvodnih zmo
gljivosti za proizvodnjo kapsul 5.846 tisoË EUR in za 
πirjenje skladiπËnih zmogljivosti na lokaciji Gotna 
vas v Novem mestu 4.694 tisoË EUR.
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Tabela gibanja nepremiËnin, naprav in opreme (NNO) 

v tisoËih EUR
ZemljiπËa Zgradbe Oprema NNO v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2008 13.662 300.579 402.060 67.447 783.748

Nabava 0 0 0 105.562 105.562

Aktiviranje — prenos s sredstev v pridobivanju 3.509 37.550 90.460 −131.519 0

Odtujitve, manki, viπki −77 −5.224 −13.376 0 −18.677

Prenosi znotraj nepremiËnin, naprav in opreme 14 −17 3 0 0

Stanje 31. 12. 2008 17.108 332.888 479.147 41.490 870.633

Stanje 1. 1. 2009 17.108 332.888 479.147 41.490 870.633

Nabava 0 0 0 74.909 74.909

Aktiviranje — prenos s sredstev v pridobivanju 371 20.980 47.742 −69.093 0

Odtujitve, manki, viπki −251 −460 −20.282 0 −20.993

Prenosi na neopredmetena sredstva 0 0 −2 0 −2

Stanje 31. 12. 2009 17.228 353.408 506.605 47.306 924.547

          

Popravek vrednosti          

Stanje 1. 1. 2008 0 −128.217 −236.310 0 −364.403

Amortizacija 0 −14.613 −31.958 0 −46.571

Odtujitve, manki, viπki 0 3.347 9.993 0 13.340

Stanje 31. 12. 2008 0 −139.483 −258.275 0 −397.758

Stanje 1. 1. 2009 0 −139.483 −258.275 0 −397.758

Amortizacija 0 −15.696 −37.249 0 −52.945

Odtujitve, manki, viπki 0 180 11.629 0 11.809

Stanje 31. 12. 2009 0 −154.999 −283.895 0 −438.894

      

Neodpisana vrednost          

Stanje 1. 1 . 2008 13.662 172.362 165.750 67.447 419.345

Stanje 31. 12 . 2008 17.108 193.405 220.872 41.490 472.875

Stanje 1. 1. 2009 17.108 193.405 220.872 41.490 472.875

Stanje 31. 12. 2009 17.228 198.409 222.710 47.306 485.653

Na osnovi sklenjenih pogodb, ki so povezane z na
daljevanjem investicij v teku, je bilo konec leta 
2009 stanje znanih prihodnjih obveznosti, poveza
nih s pridobitvijo nepremiËnin, naprav in opreme, 
23.710 tisoË EUR.

V letu 2009 nepremiËninam, napravam in opremi ni 
bilo pripisanih stroπkov izposojanja.
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13. Neopredmetena sredstva

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËne premoæenjske pravice 25.871 25.019

Neopredmetena sredstva v pridobivanju 3.812 3.118

Neopredmetena sredstva skupaj 29.683 28.137

Neopredmetena sredstva vsebujejo programsko opremo in registracijsko dokumentacijo za nova zdravila. 

Gibanje neopredmetenih sredstev

v tisoËih EUR
DolgoroËne 

premoæenjske pravice
Neopredmetena sred-

stva v pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost      

Stanje 1. 1. 2008 37.828 4.208 42.036

Nabava 0 8.859 8.859

Prenos s sredstev v pridobivanju 9.949 −9.949 0

Odtujitve −31 0 −31

Stanje 31. 12. 2008 47.746 3.118 50.864

Stanje 1. 1. 2009 47.746 3.118 50.864

Nabava 0 7.415 7.415

Prenosi s sredstev v pridobivanju 6.721 −6.721 0

Odtujitve −22 0 −22

Prenosi iz nepremiËnin, naprav in opreme 2 0 2

Stanje 31. 12. 2009 54.447 3.812 58.259

    

Popravek vrednosti    

Stanje 1. 1. 2008 −17.570 0 −17.570

Amortizacija −5.158 0 −5.158

Odtujitve 1 0 1

Stanje 31. 12. 2008 −22.727 0 −22.727

Stanje 1. 1. 2009 −22.727 0 −22.727

Amortizacija −5.850 0 −5.850

Odtujitve −1 0 −1

Prenosi med sredstvi v pridobivanju 2 0 2

Stanje 31. 12. 2009 −28.576 0 −28.576

      

Neodpisana vrednost      

Stanje 1. 1. 2008 20.258 4.208 24.466

Stanje 31. 12. 2008 25.019 3.118 28.137

Stanje 1. 1. 2009 25.019 3.118 28.137

Stanje 31. 12. 2009 25.871 3.812 29.683
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14. Naloæbe v odvisne druæbe

Gibanje naloæb v odvisne druæbe v letu 2009 

v tisoËih EUR Naloæbe v odvisne druæbe
Nabavna vrednost 1. 1. 2009 225.054

Ustanovitev novih druæb 20

Naknadna vplaËila 2.511

Stanje 31. 12. 2009 227.585

»ista vrednost 1. 1. 2009 225.054

»ista vrednost 31. 12. 2009 227.585

Gibanje naloæb v odvisne druæbe v letu 2008

v tisoËih EUR Naloæbe v odvisne druæbe
Nabavna vrednost 1. 1. 2008 218.178

Naloæba v druæbo, pridobljeno s prevzemom 1.294

Ustanovitev novih druæb 20

Naknadna vplaËila 5.562

Stanje 31. 12. 2008 225.054

»ista vrednost 1. 1. 2008 218.178

»ista vrednost 31. 12. 2008 225.054

Deleæi v odvisnih druæbah

v tisoËih EUR

Deleæ lastniπtva
31. 12. 2009

Osnovni kapital
31. 12. 2009

Vrednost deleæev v odvisnih 
druæbah

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 100 % 14.753 45.407 45.407

KRKAFARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka 100 % 19.575 19.738 19.738

KRKA ROMANIA S. R. L., Bukareπta, Romunija 100 % 9 10 10

KRKAFARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 100 % 1 1.279 42

KRKAFARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 100 % 790 802 802

KRKA FARMA, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina 100 % 10 10 0

OOO KRKARUS, Istra, Ruska federacija 100 % 25.549 33.019 33.019

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 100 % 89 492 492

KRKAPOLSKA, Sp. z o. o., Varπava, Poljska 100 % 4.240 18.697 18.697

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika 100 % 4 3.403 3.403

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska 100 % 165 1.473 1.658

KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava, Slovaπka 100 % 10 1.610 1.610

UAB KRKA LIETUVA, Vilna, Litva 100 % 10 10 0

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija 100 % 6.650 97.000 97.000

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska 100 % 15 16 18

KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 100 % 37 2.344 1.294

KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 100 % 10 2.266 1.855

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 100 % 1 1 1

KRKA USA, LLC, Wilmington, ZDA 100 % 7 8 8

Skupaj   227.585 225.054



Letno poroËilo 2009 | RaËunovodski izkazi

164

V letu 2009 se je predstavniπtvo druæbe v Vilni preob
likovalo v odvisno druæbo UAB KRKA LIETUVA, Vil
na, Litva, ki je v 100odstotni lasti druæbe Krka.

Sredi januarja 2009 je bila registrirana druæba KRKA 
FARMA, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina, ki je 
v 100odstotni lasti druæbe Krka. V Bosni in Hercego

vini poleg novoustanovljene druæbe πe naprej deluje 
tudi predstavniπtvo obvladujoËe druæbe.

Druæba ALTERNOVA Arzneimittel GmbH se je pre
imenovala v druæbo KRKA Pharma GmbH, Dunaj, 
Avstrija.

15. Dana posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna dana posojila 17.080 4.633

— odvisnim druæbam 13.272 1.069

— drugim 3.808 3.564

KratkoroËna dana posojila 34.711 31.832

— odvisnim druæbam 33.678 30.581

— drugim 778 1.002

— kratkoroËne terjatve za obresti 255 249

Dana posojila skupaj 51.791 36.465

DolgoroËna posojila drugim vsebujejo posojila 
zapos lenim, ki jih druæba Krka daje v skladu z inter
nimi akti in so namenjena nakupu ali obnovi stano
vanj. Letna obrestna mera je enaka obrestni meri, 
priznani v Ëasu sklenitve pogodbe. DoloËi jo mini

ster za finance na podlagi zakona, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb za potrebe doloËanja obresti 
med povezanimi osebami. V letu 2009 se je gibala od 
2,016 do 3,805 %. OdplaËilna doba posojil je najveË 
15 let.

Dana posojila odvisnim druæbam, vkljuËno s pripadajoËimi kratkoroËnimi terjatvami 
za obresti

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna dana posojila odvisnim druæbam 13.416 1.154

KRKA ROMANIA S. R. L., Bukareπta, Romunija 2.506 160

KRKAFARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 0 938

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 2.612 0

UAB KRKA LIETUVA, Vilna, Litva 50 0

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija 8.248 0

KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 0 56

KratkoroËna dana posojila odvisnim druæbam 33.785 30.743

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 33.785 30.743

Dana posojila odvisnim druæbam skupaj 47.201 31.897
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16. FinanËne naloæbe

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËne finanËne naloæbe 5.449 6.134

— finanËna sredstva na razpolago za prodajo 5.449 6.134

KratkoroËne finanËne naloæbe, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti 654 743

— delnice in deleæi za trgovanje 145 128

— izvedeni finanËni inπtrumenti 0 190

— druge kratkoroËne finanËne naloæbe 509 425

FinanËne naloæbe skupaj 6.103 6.877

Med finanËnimi sredstvi na razpolago za prodajo, je 
bilo za 761 tisoË EUR naloæb v Sloveniji, za 4.688 ti
soË EUR pa naloæb v tujini.

Druge kratkoroËne finanËne naloæbe sestavljajo 
toËke slovenskih vzajemnih skladov v vrednosti 241 

tisoË EUR (konec leta 2008 192 tisoË EUR) ter sred
stva v upravljanju v vrednosti 268 tisoË EUR (konec 
leta 2008 233 tisoË EUR). Sprememba poπtene vred
nosti se evidentira skozi izkaz poslovnega izida.

Gibanje dolgoroËnih finanËnih naloæb — finanËnih sredstev na razpolago za prodajo

v tisoËih EUR

FinanËna sredstva 
na razpolago za prodajo

Stanje 1. 1. 2008 10.513

Nakup 1.085

Zmanjπanje −30

Prilagoditev na træno vrednost −5.434

Stanje 31. 12. 2008 6.134

Stanje 1. 1. 2009 6.134

Nakup 1

Zmanjπanje 0

Prilagoditev na træno vrednost −686

Stanje 31. 12. 2009 5.449

Prilagoditev vrednosti dolgoroËnih finanËnih na
loæb — finanËnih sredstev na razpolago za prodajo na 
træno oziroma poπteno vrednost je v celoti priznana 

v vseobsegajoËem donosu (rezerva za poπteno vred
nost), ker vrednosti niso manjπe od prvotne nabavne 
vrednosti.
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17. Odloæene terjatve in obveznosti za davek

v tisoËih EUR

Terjatve Obveznosti Terjatve − obveznosti

2009 2008 2009 2008 2009 2008

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 0 0 526 696 −526 −696

Zaloge 0 0 0 0 0 0

Terjatve 557 597 0 0 557 597

Rezervacije za toæbe 9.800 19.460 0 0 9.800 19.460

Rezervacije za odpravnine 8.620 8.675 0 0 8.620 8.675

Skupaj 18.977 28.732 526 696 18.451 28.036

v tisoËih EUR

Stanje  
1. 1. 2008

Pripoznano 
v izkazu 

poslovnega 
izida

Pripoznano 
v vseobse-

gajoËem 
donosu

Stanje  
31. 12. 

2008

Pripoznano 
v izkazu 

poslovnega 
izida

Pripoznano 
v vseobse-

gajoËem 
donosu

Stanje  
31. 12. 

2009

FinanËna sredstva na razpolago za 
prodajo −1.925 0 1.229 −696 0 170 −526

Zaloge 135 −135 0 0 0 0 0

Terjatve 168 429 0 597 −40 0 557

Rezervacije za toæbe 19.177 283 0 19.460 −9.660 0 9.800

Rezervacije za odpravnine 9.173 407 −905 8.675 −55 0 8.620

Skupaj 26.728 984 324 28.036 −9.755 170 18.451

18. Zaloge

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Material 47.744 57.476

NedokonËana proizvodnja 41.677 49.867

KonËni izdelki 42.399 56.731

Trgovsko blago 6.792 5.865

Zaloge skupaj 138.612 169.939

Popravek vrednosti zalog na neto iztræljivo vrednost 
je znaπal 1.163 tisoË EUR (1.821 tisoË EUR v letu 
2008), odpisi zalog pa 6.301 tisoË EUR (4.529 tisoË 

EUR v letu 2008). Popravek vrednosti in odpisi zalog 
so vkljuËeni med druge poslovne odhodke.
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19. Terjatve do kupcev in druge terjatve 

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËne terjatve do odvisnih druæb 171.298 128.650

KratkoroËne terjatve do kupcev 155.310 112.821

KratkoroËne terjatve do drugih 20.273 14.240

Terjatve skupaj 346.881 255.711

KratkoroËne terjatve do odvisnih druæb

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

KRKAFARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka 31.586 44.566

KRKAFARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 6.062 7.531

KRKAFARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 4.672 3.373

OOO KRKARUS, Istra, Ruska federacija 24.601 11.273

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 64.688 46.183

KRKAPOLSKA Sp. z o. o., Varπava, Poljska 31.980 12.432

TAD Pharma Gmbh, Cuxhaven, NemËija 3.004 2.299

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska 3.443 328

KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 492 445

KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 716 111

Terjatve do drugih druæb v skupini 54 109

KratkoroËne terjatve do odvisnih druæb skupaj 171.298 128.650

KratkoroËne terjatve do kupcev

v tisoËih EUR

Bruto
vrednost

Slabitve za spor-
ne in dvomljive 

terjatve

 »ista vrednost
31. 12. 2009

 »ista vrednost
31. 12. 2008

KratkoroËne terjatve do kupcev zunaj skupine v dræavi 9.651 132 9.519 10.003

KratkoroËne terjatve do kupcev zunaj skupine v tujini 150.959 5.168 145.791 102.818

KratkoroËne terjatve do kupcev skupaj 160.610 5.300 155.310 112.821

Izvrπeni odpisi in slabitve terjatev, ki so izkazani v 
finanËnih odhodkih, so v letu 2009 znaπali 898 tisoË 
EUR, v letu 2008 pa 3.705 tisoË EUR.

Zavarovanih je 14 % terjatev do kupcev zunaj skupi
ne Krka.

KratkoroËne terjatve do drugih 

KratkoroËne terjatve do drugih v skupni viπini 20.273 
tisoË EUR v veËini predstavljajo terjatve do dræave, 

nastale preteæno iz naslovov davka na dobiËek in 
davka na dodano vrednost. 

Predujmov za osnovna sredstva je bilo 31. 12. 2009 
za 1.666 tisoË EUR (31. 12. 2008 2.949 tisoË EUR), 
predujmov za storitve za 637 tisoË EUR (31. 12. 2008 
1.397 tisoË EUR), predujmov za zaloge pa za 116 tisoË 
EUR (na dan 31. 12. 2008 267 tisoË EUR).
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20. Denar in denarni ustrezniki

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Gotovina v blagajni in prejeti Ëeki 10 10

Denarna sredstva v banki 7.477 284

Denar in denarni ustrezniki skupaj 7.487 294

21. Kapital

Osnovni kapital 

Osnovni kapital druæbe sestavlja 35.426.120 navad
nih kosovnih imenskih delnic. Imamo le en razred 
delnic. Prva in edina izdaja delnic je potekala v letu 
1995. 

Lastne delnice 

Na dan 31. 12. 2009 je imela druæba 1.626.620 lastnih 
delnic, kar je 4,6 % osnovnega kapitala. Njihovo 
πtevilo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2008 
ostalo nespremenjeno. 

14. skupπËina delniËarjev druæbe Krka, ki je bila 2. 7. 
2009, je upravo druæbe pooblastila za pridobivanje 
lastnih delnic, vendar skupni deleæ vseh pridoblje
nih lastnih delnic, skupaj s tistimi, ki jih druæba æe 
ima, ne sme preseËi 10 % osnovnega kapitala druæbe 
oziroma 3.542.612 delnic druæbe. Lastne delnice lah
ko pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokrat ni 
træni ceni. Druæba lahko lastne delnice pridobiva 
tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. 
Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na ne
organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna 
cena delnic ne sme biti niæja od knjigovodske vred
nosti delnice, izraËunane na podlagi zadnjih javno 
objavljenih revidiranih raËunovodskih izkazov sku
pine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme 
biti viπja od 30kratnika Ëistega dobiËka veËinskih 
lastnikov na delnico, izraËunanega na podlagi zad
njih javno objavljenih revidiranih raËunovodskih iz
kazov skupine Krka. Pooblastilo velja 36 mesecev od 
dneva skupπËine.

Rezerve 

Rezerve druæbe Krka sestavljajo kapitalske rezerve, 
zakonske rezerve, statutarne rezerve in rezerva za 
poπteno vrednost. 

Kapitalske rezerve so 31. 12. 2009 znaπale 120.992 ti
soË EUR, njihova vrednost se v letu 2009 ni spremeni
la. Kapitalske rezerve vkljuËujejo sploπni prevredno
tovalni popravek kapitala v viπini 90.659 tisoË EUR, 
ki je bil ob prehodu na MSRP vkljuËen v kapitalske 
rezerve, 19.489 tisoË EUR rezerv za lastne delnice in  
10.844 tisoË EUR kapitalskih rezerv, oblikovanih v 
skladu s posebno uredbo v postopku lastninskega 
preoblikovanja druæbe.

Zakonske rezerve, ki so 31. 12. 2009 znaπale 14.990 
tisoË EUR, se v letu 2009 niso spremenile. 

Statutarne rezerve so 31. 12. 2009 znaπale 22.184 ti
soË EUR in so se glede na konec leta 2008 poveËale 
za 5.000 tisoË EUR. PoveËanje rezerv je na osnovi 
statutarnih doloËil odobrila uprava druæbe. 

Rezerva za poπteno vrednost se je v primerjavi z 
letom 2008 zmanjπala za 516 tisoË EUR in je 31. 12. 
2009 znaπala 2.104 tisoË EUR. Skupna sprememba je 
posledica zmanjπanja poπtene vrednosti finanËnih 
sredstev na razpolago za prodajo za 686 tisoË EUR 
in poveËanja za 170 tisoË EUR za vpliv odloæenih dav
kov v povezavi s spremembo vrednosti teh naloæb.

Zadræani dobiËki 

Na poveËanje zadræanih dobiËkov je vplival Ëisti 
dobiËek poslovnega leta v viπini 170.812 tisoË EUR. 
Zmanjπanje zadræanih dobiËkov je bilo posledica 
uporabe bilanËnega dobiËka za dividende po sklepu 
14. skupπËine delniËarjev, ki je bila 2. 7. 2009, v viπini 
35.489 tisoË EUR in dodatnega oblikovanja statutar
nih rezerv v viπini 5.000 tisoË EUR .
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Znesek izplaËanih dividend, prikazan v izkazu denar
nih tokov, se od zneska, ki ga je potrdila skupπËina 
in je vkljuËen v izkaz gibanja kapitala, razlikuje za 
znesek spremembe med zaËetnim in konËnim sta
njem obveznosti za izplaËilo dividend v viπini 162 
tisoË EUR (88 tisoË EUR v letu 2008). 

Dividende na delnico 

V letu 2009 je bruto dividenda na delnico znaπala 
1,05 EUR, v letu 2008 pa 0,91 EUR. 

Ugotovitev bilanËnega dobiËka

v tisoËih EUR 2009 2008

Obvezna uporaba Ëistega dobiËka   

»isti dobiËek poslovnega leta 170.812 161.130

— kritje prenesene izgube 0 0

— oblikovanje zakonskih rezerv 0 0

— oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0

— oblikovanje statutarnih rezerv −5.000 −3.000

»isti dobiËek po obvezni uporabi 165.812 158.130

— oblikovanje drugih rezerv iz dobiËka po sklepu uprave in nadzornega sveta −62.000 −50.000

Preostanek Ëistega dobiËka 103.812 108.130

Ugotovitev bilanËnega dobiËka    

— preostanek Ëistega dobiËka 103.812 108.130

— preneseni Ëisti dobiËek preteklih let 57.937 43.233

BilanËni dobiËek 161.749 151.363

22. »isti dobiËek na delnico

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je v letu 2009 
znaπal 5,05 EUR, kar je za 5,9 % veË kot v letu 2008, 
ko je znaπal 4,77 EUR. Pri izraËunu je bil upoπtevan 
Ëisti dobiËek v viπini 170.812 tisoË EUR (161.130 tisoË 
EUR v letu 2008). Za obe leti je bilo upoπtevano teh
tano povpreËje πtevila delnic, in sicer 33.799.500 del

nic, 1.626.620 lastnih delnic pa je bilo pri izraËunu 
izkljuËenih. ©tevilo delnic je bilo v obeh letih enako. 
Vse delnice, ki jih je druæba izdala, so navadne imen
ske delnice, zato je kazalnik popravljeni Ëisti do
biËek na delnico enak osnovnemu Ëistemu dobiËku 
na delnico.

23. Posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna posojila 103.836 81.209

— dolgoroËna posojila, prejeta pri domaËih bankah 103.836 81.209

KratkoroËna posojila 49.458 88.752

— del dolgoroËnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 37.373 28.073

— kratkoroËna posojila, prejeta pri odvisnih druæbah 42 131

— kratkoroËna posojila, prejeta pri domaËih bankah 10.000 57.000

— kratkoroËna posojila, prejeta od podjetij 379 372

— kratkoroËne obveznosti za obresti 1.664 3.176

Posojila skupaj 153.294 169.961
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Prejeta dolgoroËna posojila

v tisoËih EUR

Valuta Leto 
dospelosti

31. 12. 2009 31. 12. 2008
Nominalna 

vrednost
Knjigovodska 

vrednost
Nominalna 

vrednost
Knjigovodska 

vrednost

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2011 40.000 10.909 40.000 18.182

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2012 25.000 15.000 25.000 20.000

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2012 79.000 55.300 79.000 71.100

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2014 30.000 30.000 0 0

Posojilo, prejeto pri domaËi banki EUR 2014 30.000 30.000 0 0

Prejeta dolgoroËna posojila skupaj     204.000 141.209 144.000 109.282

V letu 2009 je druæba pri dveh domaËih bankah za 
dobo petih let najela dve dolgoroËni posojili, vsako v 
nominalni vrednosti 30.000 tisoË EUR. 

DolgoroËna posojila, dobljena pri bankah, niso zava
rovana s hipoteko ali z banËno garancijo.

KratkoroËna posojila so bila najeta v evrih za dobo 
do enega leta in niso bila posebej zavarovana. 

24. Rezervacije 

v tisoËih EUR

Stanje
31. 12. 2008

Oblikovanje KoriπËenje Odprava
Stanje

31. 12. 2009

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 45.120 8.333 −2.374 0 51.079

Druge rezervacije 94.011 47.521 −2.500 −90.010 49.022

— rezervacije za toæbe 93.989 47.500 −2.500 −89.989 49.000

— ostale rezervacije 22 21 0 −21 22

DolgoroËno odloæeni prihodki 178 0 −35 0 143

Rezervacije skupaj 139.309 55.854 −4.909 −90.010 100.244

Viπina rezervacij za toæbe s podroËja intelektual
ne lastnine je doloËena glede na viπino πkodnega 
zahtevka ali ocenjena glede na priËakovano moæno 
viπino, Ëe dejanski zahtevek πe ni znan. Pri doloËitvi 
priËakovane moæne viπine uprava sodeluje tudi z zu
nanjimi strokovnjaki za toæbe na podroËju intelektu
alne lastnine in vsako leto preveri izraËunani znesek 
rezervacije za posamezno toæbo, ki πe teËe.

Druæba je v letu 2009 odpravila rezervacije v pove
zavi s toæbami na podroËju intelektualne lastnine v 
skupnem znesku 89.989 tisoË EUR. Hkrati je obli
kovala nove rezervacije v viπini 47.500 tisoË EUR za 
morebitne obveznosti v povezavi s postopkom, ki ga 
vodi Evropska komisija v zvezi z domnevno krπitvijo 
pravil konkurenËnega prava pri prodaji zdravila pe
rindopril na trgih Evropske unije.

IzraËun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz 
naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na 
aktuarskem izraËunu, v katerem so bile upoπtevane 
naslednje predpostavke:

• 4,25odstotna diskontna stopnja v letu 2009 
(4,70odstotna v letu 2008), ki predstavlja harmo
nizirano donosnost dolgoroËnih dræavnih obveznic 
v evroobmoËju (vir Evropska centralna banka);

• trenutno veljavne viπine odpravnin in jubilejnih 
nagrad, doloËene v internih aktih;

• fluktuacija zaposlenih, ki je odvisna predvsem od 
njihove starosti;

• smrtnost na osnovi zadnjih razpoloæljivih tablic 
smrtnosti lokalne populacije;

• rast plaË zaradi uskladitve z inflacijo v viπini 1,6 % 
(2 % v letu 2008) in zaradi kariernega napredova
nja v viπini 2 % (2 % v letu 2008).

Predpostavke odraæajo dejansko stanje v Ëasu pri
prave aktuarskega izraËuna. IzraËun je bil narejen z 
uporabo projicirane enote. Za jubilejne nagrade in za 
odpravnine so nastali aktuarski primanjkljaji, ki so 
bili v izkazu poslovnega izida takoj pripoznani kot 
odhodki.
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25. Dræavne podpore in sredstva Evropske unije 

v tisoËih EUR

Stanje
31. 12. 2008

Prejete dræavne 
podpore in 

sredstva EU

Odprava 
dræavnih podpor 

in sredstev EU

Stanje
31. 12. 2009

Sredstva, prejeta iz proraËuna za proizvodni obrat Beta v 
©entjerneju

214 0 −45 169

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada za regionalni razvoj 34 0 −4 30

Sredstva, prejeta iz evropskega sklada — razvoj novih teh
nologij (projekt FBD)

0 395 −10 385

BrezplaËno pridobljene nepremiËnine, naprave in oprema 605 1 −11 595

Dræavne podpore in sredstva EU skupaj 853 396 −70 1.179

Operacijo (projekt) FBD delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potenci
alov za obdobje 20072013, 1. razvojne prioritete: 
KonkurenËnost podjetij in raziskovalna odliËnost; 

26. Poslovne obveznosti 

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008
KratkoroËne poslovne obveznosti do odvisnih druæb 24.679 14.074

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v dræavi 29.781 33.066

KratkoroËne obveznosti do dobaviteljev v tujini 33.805 25.970

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 269 127

Poslovne obveznosti skupaj 88.534 73.237

KratkoroËne poslovne obveznosti do odvisnih druæb

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008
Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 91 86

KRKAFARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka 2.617 508

KRKA ROMANIA S. R. L., Bukareπta, Romunija 1.080 0

KRKAFARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 204 0

KRKAFARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 409 457

KRKA FARMA, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina 34 0

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 62 0

KRKAPOLSKA, Sp. z o. o., Varπava, Poljska 10.264 7.502

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska 2.127 1.100

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika 3.258 2.889

KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava, Slovaπka 1.514 1.002

TAD Pharma Gmbh, Cuxhaven, NemËija 1.691 14

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska 883 0

KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 137 0

KRKA USA, LLC, Wilmington, ZDA 3 4

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 305 512

KratkoroËne poslovne obveznosti do odvisnih druæb skupaj 24.679 14.074

prednostne usmeritve 1.1.: Izboljπanje konkurenËnih 
sposobnosti podjetij in raziskovalna odliËnost. 

Vrednost dræavnih podpor in sredstev Evropske uni
je se knjigovodsko zmanjπuje za znesek amortizaci
je osnovnih sredstev, za katere so bila prejeta.
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27. Ostale kratkoroËne obveznosti

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

VraËunani pogodbeni popusti na prodane izdelke drugim kupcem 12.910 14.897

Obveznosti do delavcev — bruto plaËe, drugi prejemki in dajatve 20.970 16.783

Ostalo 3.272 2.348

Ostale kratkoroËne obveznosti skupaj 37.152 34.028

28. Pogojne obveznosti

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Dane garancije 5.086 4.666

Ostalo 620 620

Pogojne obveznosti skupaj 5.706 5.286

Med danimi garancijami predstavljata najveËjo po
stavko garancija za terjatve TAD Pharma v viπini 
3.000 tisoË EUR in garancija Carinski upravi Re

publike Slovenije v viπini 865 tisoË EUR. Postav
ka ostalo v celoti predstavlja vrednost odvzetega 
premoæenja v Srbiji.

29. FinanËni inπtrumenti

Stabilnost poslovanja na daljπi rok zagotavljamo 
z aktivnim upravljanjem s tveganji, ki je podrobno 
opisano v poglavju poslovnega poroËila Upravljanje 
s tveganji. Zaradi mednarodne razvejanosti izvoznih 
in uvoznih poslov smo izpostavljeni predvsem tvega
nju zaradi sprememb deviznih teËajev in obrestnih 
mer ter kreditnemu tveganju. V letu 2009 za varova
nje pred tveganjem zaradi sprememb deviznih teËa
jev in obrestnih mer nismo uporabljali izvedenih fi
nanËnih inπtrumentov.

Kreditno tveganje 

Kreditno izpostavljenost obvladujemo s pomoËjo bo
nitetnega ocenjevanja kupcev in z aktivno izterjavo 
terjatev.

Izpostavljenost kreditnemu tveganju
Vrednost finanËnih sredstev predstavlja najveËjo iz
postavljenost kreditnemu tveganju in je bila na da
tum poroËanja naslednja: 

v tisoËih EUR Pojasnila 31. 12. 2009 31. 12. 2008

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 16 5.449 6.134

FinanËna sredstva za trgovanje po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 16 654 553

Dana posojila 15 51.791 36.465

Terjatve 19 346.881 255.711

— terjatve do kupcev (vkljuËno z odvisnimi druæbami) 326.608 241.471

Denar in denarni ustrezniki 20 7.487 294

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti (sredstva) 16 0 190

Skupaj 412.262 299.347
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v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Slovenija 65.066 54.269

Jugovzhodna Evropa 71.721 76.520

Vzhodna Evropa 142.080 110.949

Srednja Evropa 50.164 23.484

Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa 69.641 26.954

Skupaj 398.672 292.176

Med finanËnimi sredstvi, izpostavljenimi kreditne
mu tveganju, sta po vrednosti najveËji postavki dana 
posojila in terjatve. Njihova izpostavljenost kredi

tnemu tveganju je bila po geografskih regijah nasle
dnja:

Zavarovanih je 14 % terjatev do kupcev zunaj skupine Krka.

Analiza starosti danih posojil in terjatev na datum poroËanja

v tisoËih EUR

Bruto vrednost 
2009

Popravek  
2009

Bruto vrednost
2008

Popravek
2008

Nezapadlo 346.351 1.916 245.182 306

Æe zapadlo do 20 dni 13.066 8 2.219 11

Æe zapadlo od 21 do 50 dni 11.097  7 7.048 692

Æe zapadlo od 51 do 180 dni 21.355 89 24.693 2.493

Æe zapadlo veË kot 180 dni 12.175 3.352 17.866 1.330

Skupaj 404.044 5.372 297.008 4.832

Gibanje popravka danih posojil in terjatev 

v tisoËih EUR 2009 2008

Stanje 1. 1. 4.832 1.608

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 876 3.307

Odpis terjatev v breme popravkov −177 −56

Odprava popravka vrednosti 0 −3

Izterjane odpisane terjatve −157 −32

UËinek teËajnih razlik −2 8

Stanje 31. 12. 5.372 4.832

Likvidnostno tveganje 

Zaradi ustreznega naËrtovanja denarnih tokov, 
majhne zadolæenosti in vnaprej dogovorjenih krat
koroËnih posojilnih linij je bilo likvidnostno tve
ganje v letu 2009 kljub teæavam na finanËnih trgih 
majhno.

Zapadlost finanËnih obveznosti 

V tabelah v nadaljevanju so prikazane finanËne 
naloæbe glede na rok zapadlosti.
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Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2009

v tisoËih EUR

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni denarni tokovi

Skupaj Do pol leta Pol leta do 
1 leto 1−2 leti 2−5 let

Neizvedene finanËne obveznosti       

Prejeta dolgoroËna banËna posojila 142.807 150.116 18.952 21.909 39.514 69.741

Prejeta kratkoroËna banËna posojila 10.062 10.042 10.042 0 0 0

Prejeta ostala kratkoroËna posojila 425 431 240 191 0 0 

Poslovne in druge obveznosti 125.686 125.686 125.686 0 0 0

Neizvedene finanËne obveznosti skupaj 278.980 286.275 154.920 22.100 39.514 69.741

Izvedena finanËna sredstva skupaj 0 0 0 0 0 0

Skupaj 278.980 286.275 154.920 22.100 39.514 69.741

Zapadlost finanËnih obveznosti na dan 31. 12. 2008

v tisoËih EUR

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni denarni tokovi

Skupaj Do pol leta
Pol leta do 

1 leto
1−2 leti 2−5 let

Neizvedene finanËne obveznosti       

Prejeta dolgoroËna banËna posojila 112.254 123.745 17.162 16.756 32.334 57.493

Prejeta kratkoroËna banËna posojila 57.196 58.490 25.624 32.866 0 0

Prejeta ostala kratkoroËna posojila 511 513 284 229 0 0

Poslovne in druge obveznosti 116.370 116.370 116.370 0 0 0

Neizvedene finanËne obveznosti skupaj 286.331 299.118 159.440 49.851 32.334 57.493

Izvedena finanËna sredstva            

Ostale terminske pogodbe za zavarovanje 
prilivov

−190 −190 −190 0 0 0

Izvedena finanËna sredstva skupaj −190 −190 −190 0 0 0

Skupaj 286.141 298.928 159.250 49.851 32.334 57.493

Tveganje sprememb deviznih teËajev 

Izpostavljenost tveganju sprememb deviznih teËajev

 
v tisoËih EUR

31. 12. 2009

EUR USD PLN RUB
Terjatve do kupcev 136.759 25.914 32.441 112.860

BanËna posojila −153.294 0 0 0

Poslovne obveznosti −64.943 −10.914 −10.248 0

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega poloæaja −81.478 15.000 22.193 112.860

     

Ocenjena prodaja 567.856 46.608 103.412 138.569

Ocenjeni nakupi −426.800 −122.100 −42.900 −12.800

Bruto izpostavljenost 141.056 −75.492 60.512 125.769

        

Izvedeni finanËni inπtrumenti 0 0 0 0

        

Neto izpostavljenost 59.578 −60.492 82.705 238.629
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v tisoËih EUR

31. 12. 2008

EUR USD PLN RUB

Terjatve do kupcev 183.848 43.375 13.072 0

BanËna posojila −169.961 0 0 0

Poslovne obveznosti −55.207 −7.911 −7.490 0

Bruto izpostavljenost  izkaza finanËnega 
poloæaja

−41.320 35.464 5.582 0

     

Prodaja 543.008 42.435 104.993 129.108

Nakupi −402.649 −115.256 −40.518 −12.100

Bruto izpostavljenost 140.359 −72.821 64.475 117.008

     

Izvedeni finanËni inπtrumenti 0 −22.698 0 0

        

Neto izpostavljenost 99.039 −60.055 70.057 117.008

Ocenjena prodaja in nakupi v tabeli za leto 2009 
temeljijo na planu poslovanja druæbe za leto 2010, 
prodaja in nakupi v tabeli za leto 2008 pa vsebujejo 

dejansko vrednost prodaje in nakupov druæbe v letu 
2009. 

Pomembni devizni teËaji

PovpreËni teËaj* KonËni teËaj*

2009 2008 2009 2008

USD 1,39 1,47 1,43 1,41

PLN 4,33 3,51 4,12 4,15

RUB 44,13 36,45 43,50 41,28

* πtevilo enot nacionalne valute za en evro

Navedeni so teËaji, ki so uporabljani pri preraËunu 
bilanËnih postavk na dan 31. 12. in so enaki teËaju 
Banke Slovenije za dan 30. 12. 

Analiza obËutljivosti 

PoveËanje vrednosti EUR za 1 % glede na navedene 
valute na dan 31. 12. 2009 oziroma 31. 12. 2008 bi 
Ëisti poslovni izid poveËalo/zmanjπalo za navedene 
vrednosti. Analiza za leto 2008 je narejena na enak 
naËin, saj predpostavlja, da ostanejo vse ostale spre
menljivke, predvsem obrestne mere, nespremenjene.

v tisoËih EUR

Vpliv na poslovni izid

2009 2008

USD 599 595

PLN −819 −694

RUB −2.363 −1.158

Zmanjπanje vrednosti EUR za 1 % glede na navede
ne valute na dan 31. 12. 2009 oziroma 31. 12. 2008 bi 
povzroËilo enak uËinek v nasprotno smer, ob predpo

stavki, da vse ostale spremenljivke ostanejo nespre
menjene.
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Tveganje sprememb obrestnih mer 

Izpostavljenost tveganju sprememb obrestnih mer

v tisoËih EUR 2009 2008

FinanËni inπtrumenti po fiksni obrestni meri 55.040 29.563

FinanËna sredstva 55.419 35.066

FinanËne obveznosti −379 −5.503

FinanËni inπtrumenti po variabilni obrestni meri −148.770 −160.126

FinanËna sredstva 2.481 1.156

FinanËne obveznosti −151.251 −161.282

Analiza obËutljivosti poπtene vrednosti finanËnih 
inπtrumentov po fiksni obrestni meri
Druæba nima finanËnih inπtrumentov po fiksni 
obrest ni meri, opredeljenih po poπteni vredno
sti skozi poslovni izid, in izpeljanih finanËnih 
inπtrumentov, opredeljenih za πËitenje poπtene vred
nosti pred tveganjem. Sprememba obrestne mere na 
datum poroËanja tako ne bi vplivala na Ëisti poslovni 
izid.

Analiza obËutljivosti denarnega toka pri inπtrumen
tih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 100 baziËnih toËk bi Ëi
sti poslovni izid za leto 2009 poveËala/zmanjπala za  
1.488 tisoË EUR (za leto 2008 za 1.601 tisoË EUR). 
Analiza je za obe leti narejena na enak naËin, saj 
predpostavlja, da vse spremenljivke, predvsem deviz
ni teËaj, ostanejo nespremenjene. 

Podrobnejπi pregled dolgoroËnih in kratkoroËnih po
sojil je prikazan v naslednjih tabelah.

DolgoroËna posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna posojila 141.209 109.282

— kratkoroËni del 37.373 28.073

PovpreËno stanje dolgoroËnih posojil 125.246 120.560

Obresti v poslovnem letu 3.403 6.440

Drugi stroπki najemanja dolgoroËnih posojil 68 67

PovpreËni efektivni stroπki dolgoroËnih posojil (poslovno leto) 2,77 % 5,40 %

Zapadlost do vkljuËno treh let 82 % 65 %

Zapadlost nad tremi leti 18 % 35 %

Valutna struktura dolgoroËnih posojil   

— EUR 100 % 100 %

Sestava dolgoroËnih posojil glede na vrsto obrestne mere   

— spremenljiva 100 % 100 %
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KratkoroËna posojila

v tisoËih EUR 31. 12. 2009 31. 12. 2008
KratkoroËna posojila, vkljuËno s kratkoroËnim delom dolgoroËnih posojil 47.794 85.576

 — banËna posojila 47.373 85.073

 — druga posojila 421 503

KratkoroËna posojila brez kratkoroËnega dela dolgoroËnih posojil 10.421 57.503

PovpreËno stanje kratkoroËnih posojil (poslovno leto) 33.962 36.664

Obresti v poslovnem letu 1.355 2.244

Drugi stroπki najemanja kratkoroËnih posojil 34 35

PovpreËni efektivni stroπek kratkoroËnih posojil (poslovno leto) 4,09 % 6,22 %

Valutna struktura kratkoroËnih posojil   

— EUR 100 % 100 %

Sestava kratkoroËnih posojil glede na vrsto obrestne mere   

— spremenljiva 96 % 90 %

— fiksna 4 % 10 %

Poπtena vrednost

v tisoËih EUR

2009 2008
Knjigovodska 

vrednost Poπtena vrednost Knjigovodska 
vrednost Poπtena vrednost

Dana dolgoroËna posojila 17.080 17.874 4.633 4.712

FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 5.449 5.449 6.134 6.134

Dana kratkoroËna posojila 34.711 34.711 31.832 31.832

KratkoroËne finanËne naloæbe 654 654 553 553

— delnice in deleæi za trgovanje 145 145 128 128

— druge kratkoroËne finanËne naloæbe 509 509 425 425

Terjatve do kupcev in druge terjatve 346.881 346.881 255.711 255.711

Denar in denarni ustrezniki 7.487 7.487 294 294

Devizni izvedeni finanËni inπtrumenti 0 0 190 190

— sredstva 0 0 190 190

Posojila −153.294 −158.521 −169.961 −180.517

Poslovne in ostale obveznosti −125.686 −125.686 −116.370 −116.370

Skupaj 133.282 128.849 13.016 2.539

V nadaljevanju je naveden naËin ocenitve 
poπtene vred nosti za posamezne vrste finanËnih 
inπtrumentov.

Dana in prejeta posojila 

Poπtena vrednost danih in prejetih posojil je izraËu
nana na osnovi diskontiranega denarnega toka glav
nice in obresti. Za diskontno obrestno mero je vzeta 
donosnost dræavnih vrednostnih papirjev v Evropi 
za roËnost dveh let, ki je bila razvidna iz poroËila 
Abanke o stanju na finanËnih trgih 31. 12. 2009. Do
nosnost do dospetja teh papirjev je bila 1,360odstot
na (konec leta 2008 pa 1,796odstotna).

FinanËni inπtrumenti 

Tabela prikazuje razvrstitev finanËnih inπtrumentov 
glede na izraËun njihove poπtene vrednosti. 
UvrπËamo jih v tri ravni:
• raven 1 − sredstva ali obveznosti po træni ceni;
• raven 2 − sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrπËajo v 

raven 1, njihova vrednost pa je doloËena neposred
no ali posredno na podlagi primerljivih trænih po
datkov;

• raven 3 − sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti 
ni mogoËe pridobiti iz trænih podatkov.
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v tisoËih EUR

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Raven 1 Raven 2 Raven 3 Raven 1 Raven 2 Raven 3
FinanËna sredstva na razpolago za prodajo 4.067 0 1.382 4.740 0 1.394

Delnice in deleæi za trgovanje 145 0 0 128 0 0

Druge kratkoroËne finanËne naloæbe (toËke 
vzajemnih skladov in sredstva v upravljanju)

509 0 0 425 0 0

Izvedeni finanËni inπtrumenti 0 0 0 0 190 0

Skupaj 4.721 0 1.382 5.293 190 1.394

Vrednostni papirji za trgovanje 

Poπtena vrednost je izraËunana na osnovi borznega 
teËaja na datum poroËanja brez zmanjπanja za more
bitne stroπke pri prodaji oziroma nakupu vrednost
nih papirjev.

Terjatve in obveznosti 

KratkoroËne terjatve in obveznosti so izkazane po 
knjigovodski vrednosti, ki se upoπteva kot poπtena 
vrednost.

Opcije, terminski posli in obrestne 
zamenjave 

Poπtene vrednosti kupljenih in prodanih opcij, ter
minskih poslov in obrestnih zamenjav nam na zad
nji dan vsakega Ëetrtletja relevantnega poslovnega 
leta posreduje banka, pri kateri smo kupili ali pro
dali posamezen inπtrument, oziroma druga banka, s 
katero imamo sklenjeno krovno pogodbo za poslova
nje z izvedenimi finanËnimi inπtrumenti.

30. Posli s povezanimi osebami

Povezave z druæbami v skupini 

V tabeli so prikazani medsebojni odnosi (promet) z odvisnimi druæbami v letu 2009.

v tisoËih EUR
Prodaja Nakupi Prejeta 

posojila Dana posojila

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto* 241 1.009 42 16.541

KRKAFARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaπka 36.570 12.098 0 0

KRKA ROMANIA S. R. L., Bukareπta, Romunija 0 7.862 0 2.287

KRKAFARMA DOO BEOGRAD, Beograd, Srbija 6.120 1.685 0 0

KRKAFARMA DOOEL, Skopje, Makedonija 10.133 1.513 0 0

KRKA FARMA, d. o. o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina 4 117 0 0

OOO KRKARUS, Istra, Ruska federacija 24.364 8 0 0

OOO KRKA FARMA, Sergijev Posad, Ruska federacija 60.598 266 0 2.595

KRKAPOLSKA, Sp. z o. o., Varπava, Poljska 103.013 40.061 0 0

KRKA »R, s. r. o., Praga, »eπka republika 71 15.969 0 0

KRKA Magyarország Kft, Budimpeπta, Madæarska 0 12.839 0 0

KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava, Slovaπka 0 6.740 0 0

UAB KRKA LIETUVA, Vilna, Litva 0 0 0 50

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, NemËija 6.101 6.293 0 12.000

KRKA Sverige AB, Stockholm, ©vedska 9.687 996 0 0

KRKA Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija 822 768 0 0

KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda., Estoril, Portugalska 387 1 0 0

KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED, Dublin, Irska 0 335 0 0

KRKA USA, LLC, Wilmington, ZDA 0 8 0 0

Skupaj 258.111 108.568 42 33.473

* skupaj z odvisno druæbo Golf Grad OtoËec, d. o. o.
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Druæbe v skupini so z obvladujoËo druæbo poslovale 
na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri Ëe
mer so bile uporabljene træne cene izdelkov in sto
ritev.

Stanje posojil, danih druæbam v skupini, je opisano 
v pojasnilu 15, stanje posojil, prejetih od odvisnih 
druæb, v pojasnilu 23, stanje terjatev do druæb v sku
pini v pojasnilu 19 in stanje kratkoroËnih poslovnih 
obveznosti do druæb v skupini v pojasnilu 26.

Podatki o skupinah oseb
 
Konec leta 2009 so imeli Ëlani uprave druæbe Krka 
v lasti 58.990 delnic druæbe Krka, kar predstavlja 
0,167 % celotnega kapitala druæbe in 0,175 % glaso
valnih pravic. 

»lani nadzornega sveta so imeli konec leta 2009 
v las ti 5137 delnic druæbe Krka, kar predstavlja 
0,015 % celotnega kapitala druæbe in 0,015 % glaso
valnih pravic.

Lastniπki deleæi Ëlanov uprave in nadzornega sveta v druæbi Krka in njihovi deleæi
v glasovalnih pravicah 

31. 12. 2009 31. 12. 2008

 
©tevilo 
delnic

Deleæ v 
kapitalu 

v %

Deleæ v glaso-
valnih pravicah 

v %

©tevilo 
delnic

Deleæ v 
kapitalu 

v %

Deleæ v glaso-
valnih pravicah 

v %

»lani uprave       

Joæe ColariË 22.500 0,0635 0,0666 22.500 0,0635 0,0666

Janez Poljanec 22.060 0,0623 0,0653 22.060 0,0623 0,0653

Aleπ Rotar 12.770 0,0360 0,0378 12.770 0,036 0,0378

Zvezdana Bajc 1.660 0,0047 0,0049 1.660 0,0047 0,0049

Danica Novak Malnar 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 0,0000

»lani uprave skupaj 58.990 0,1665 0,1746 58.990 0,1665 0,1746

»lani nadzornega sveta       

Gregor GomiπËek 320 0,0009 0,0009 320 0,0009 0,0009

Mateja BoæiË 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 0,0000

Anton Rous 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 0,0000

Draπko VeselinoviÊ 60 0,0002 0,0002 60 0,0002 0,0002

Alojz ZupanËiË 3.265 0,0092 0,0097 3.490 0,0099 0,0103

Mojca Osolnik Videmπek 452 0,0013 0,0013 452 0,0013 0,0013

Franc ©aπek 540 0,0015 0,0016 540 0,0015 0,0016

Tomaæ Sever 500 0,0014 0,0015 500 0,0014 0,0015

Mateja VreËer 0 0,0000 0,0000 0 0,0000 0,0000

»lani nadzornega sveta skupaj 5.137 0,0145 0,0152 5.362 0,0151 0,0159

»lani uprave in ostali vodstveni in vodilni delavci 
vsako leto izpolnijo vpraπalnik o povezanih stran
kah, s katerim druæba preverja obstoj morebitnih 

drugih poslovnih povezav med druæbo in zaposleni
mi. V letu 2009 takπnih povezav ni bilo.
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Bruto prejemki skupin oseb

v tisoËih EUR 2009 2008

»lani uprave 2.235 2.032

»lani nadzornega sveta druæbe 38 115

Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 19.463 19.094

Bruto prejemki skupin oseb skupaj 21.736 21.241

Prejemki Ëlanov uprave v letu 2009

v tisoËih EUR

PlaËa − fiksni del PlaËa − variabilni del Skupaj

Bruto Neto
izplaËilo

Neto bonitete 
in ostali

prejemki*
Bruto Neto Bruto Neto

Joæe ColariË 337 165 9 295 136 632 310

Janez Poljanec 286 138 14 244 112 530 264

Aleπ Rotar 271 129 14 230 106 501 249

Zvezdana Bajc 233 109 15 194 89 427 213

Danica Novak Malnar 137 63 7 8 4 145 74

»lani uprave skupaj 1.264 606 57 971 447 2.235 1.110

 
v tisoËih EUR

Neto bonitete in ostali prejemki v letu 2009

Menedæersko 
zavarovanje

Dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

Ostale
bonitete

PovraËila 
stroπkov

Regres za 
letni dopust Skupaj

Joæe ColariË 5,354 2,604 0,130 0,220 0,596 8,904

Janez Poljanec 4,276 2,604 5,241 0,677 0,599 13,397

Aleπ Rotar 4,285 2,604 5,263 0,805 0,599 13,556

Zvezdana Bajc 4,316 2,604 6,404 0,805 0,601 14,730

Danica Novak Malnar 1,856 2,604 0,942 0,763 0,617 6,782

»lani uprave skupaj 20,087 13,020 17,980 3,270 3,013 57,370

Prejemki Ëlanov uprave v letu 2008

v tisoËih EUR

PlaËa − fiksni del PlaËa − variabilni del Skupaj

Bruto Neto  
izplaËilo

Neto bonitete 
in ostali 

prejemki*
Bruto Neto Bruto Neto

Joæe ColariË 322 144 9 253 117 575 270

Janez Poljanec 274 118 15 205 96 479 229

Aleπ Rotar 262 112 15 197 91 459 218

Zvezdana Bajc 218 95 12 163 76 381 183

Danica Novak Malnar 129 60 6 9 4 138 70

»lani uprave skupaj 1.205 529 55 827 384 2.032 968

* neto bonitete in ostali prejemki v neto vrednosti 55 tisoË EUR so v naslednji tabeli prikazani v tisoËih EUR in na tri decimalna mesta

* neto bonitete in ostali prejemki v neto vrednosti 57 tisoË EUR so v naslednji tabeli prikazani v tisoËih EUR in na tri decimalna mesta
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Ostale bonitete vkljuËujejo boniteto, povezano z 
uporabo sluæbenega osebnega vozila tudi v zaseb
ne namene in morebitne druge bonitete. PovraËila 
stroπkov vkljuËujejo povraËila za stroπke prevoza na 
delo in za prehrano med delom. Za opravljanje funk
cije v upravnih ali nadzornih odborih odvisnih druæb 
Ëlani uprave ne prejemajo sejnin ali drugih plaËil.

Prejemki Ëlanov nadzornega sveta obvladujoËe 
druæbe vkljuËujejo prejemke za opravljanje funkcije 
v okviru nadzornega sveta.

»lani nadzornega sveta nagrado za udeleæbo na se
jah nadzornega sveta in njegovih komisijah preje
majo sejnino. 

Prejemki Ëlanov nadzornega sveta druæbe v letu 2009

v tisoËih EUR

Sejnine Potni stroπki, dohodnina Skupaj

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto

Gregor GomiπËek, predsednik 7 5 0 0 7 5

Mateja BoæiË 1 1 0 0 1 1

Sonja Kermc 4 3 0 0 4 3

Anton Rous 5 4 1 1 6 5

Mojca Osolnik Videmπek 1 1 0 0 1 1

Franc Saπek 1 1 0 0 1 1

Tomaæ Sever 4 3 0 0 4 3

Draπko VeselinoviË 4 3 0 0 4 3

Mateja VreËer 4 3 0 0 4 3

Alojz ZupanËiË 5 4 1 0 6 4

Prejemki Ëlanov nadzornega sveta skupaj 36 28 2 1 38 29

Posojila skupinam oseb 

v tisoËih EUR

Stanje OdplaËila v letu

31. 12. 2009 31. 12. 2008 2009 2008

»lani uprave 4 7 3 3

»lani nadzornega sveta druæbe (predstavniki zaposlenih) 0 0 0 1

Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del 

kolektivne pogodbe
230 278 59 62

Posojila skupinam oseb skupaj 234 285 62 66

Posojila tem osebam so bila namenjena za reπevanje stanovanjskih vpraπanj.

 
v tisoËih EUR

Neto bonitete in ostali prejemki v letu 2008

Menedæersko 
zavarovanje

Dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

Ostale 
bonitete

PovraËila 
stroπkov

Regres za 
letni dopust Skupaj

Joæe ColariË 5,333 2,526 0,075 0,192 0,559 8,685

Janez Poljanec 4,263 2,526 6,321 0,628 0,561 14,299

Aleπ Rotar 4,263 2,526 6,491 0,763 0,562 14,605

Zvezdana Bajc 4,316 2,526 3,591 0,782 0,564 11,779

Danica Novak Malnar 1,856 2,526 0,000 0,750 0,564 5,696

»lani uprave skupaj 20,031 12,630 16,478 3,115 2,810 55,064
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2009 2008

©tevilo zaposlenih Deleæ v % ©tevilo zaposlenih Deleæ v %

Doktorji znanosti 73 1,4 66 1,3

Magistri znanosti 163 3,1 149 2,9

Univerzitetna izobrazba 2299 44,2 2236 43,9

Visokostrokovna izobrazba 390 7,5 382 7,5

Viπjeπolska izobrazba 168 3,2 161 3,2

Srednjeπolska izobrazba 978 18,8 945 18,6

Kvalificirani delavci 1031 19,8 1033 20,3

Nekvalificirani delavci 103 2,0 120 2,3

Skupaj (povpreËje leta) 5205 100,0 5092 100,0

31. Izobrazbena struktura zaposlenih

32. Posli z revizorsko druæbo

Pogodbena vrednost storitev revidiranja, ki jih je za 
druæbo v letu 2009 opravila revizorska druæba KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., je bila 130 

tisoË EUR. Revizijska druæba za druæbo Krka v letu 
2009 ni opravila nobene druge storitve.

33. Dogodki po zakljuËku obraËunskega obdobja

V nadaljevanju navajamo dogodka, ki sta se zgodila 
od zakljuËka obraËunskega obdobja do 15. 3. 2010.

Nadzorni svet druæbe je na seji 20. 1. 2010 imenoval  
nominacijski odbor kot komisijo nadzornega sveta. 
Nominacijski odbor se je sestal 27. 1. 2010 in sprejel 
sklep o zaËetku postopka priprave predloga za ime
novanje Ëlanov nadzornega sveta druæbe, ki mora 
biti konËan do konca aprila 2010. Sejo je vodil pred
sednik odbora mag. Tomaæ KuntariË. 

Dne 24. 2. 2010 je priπlo do zunajsodne poravnave 
patentnega spora med druæbo Krka in njeno odvisno 
druæbo Krka Sverige AB kot toæenima strankama 

ter Eisai Co., Ltd., in Pfizer AS kot toæeËima stran
kama glede zdravila Donepezil Krka na Okroænem 
sodiπËu v Oslu. Skladno z doloËili poravnave Krka 
od Eisai Co., Ltd., prejme 1,55 milijona EUR ter na
daljuje s prodajo donepezila na Norveπkem. Krka 
je obvestilo o zaËasni odredbi proti Krka Sveri
ge AB zaradi domnevne krπitve patenta za proiz
vodnjo donepezil tablet na Norveπkem objavila  
19. 11. 2008, obvestilo o razveljavitvi pa 13. 3. 2009.

Navedena dogodka nista vplivala na raËunovodske 
izkaze druæbe Krka v letu 2009.
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Revizorjevo poroËilo
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Podpis letnega poroËila za leto 2009
in njegovih sestavnih delov 

Predsednik in Ëlani uprave druæbe Krka, d. d., Novo mesto smo seznanjeni z vsebino sestavnih delov letnega 
poroËila druæbe in skupine Krka za leto 2009 in s tem tudi s celotnim letnim poroËilom druæbe in skupine 
Krka za leto 2009. Z njim se strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom. Letno poroËilo podpisuje uprava 
v sestavi, v kakrπni je delovala v letu 2009.

Joæe ColariË,
predsednik uprave in generalni direktor

Janez Poljanec,
Ëlan uprave

dr. Aleπ Rotar,
Ëlan uprave

Zvezdana Bajc,
Ëlanica uprave

Danica Novak Malnar,
Ëlanica uprave — delavska direktorica
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Kdo je kdo v druæbi Krka

Naziv Ime in priimek Telefon E-poπta

predsednik uprave in generalni direktor Joæe ColariË 07 / 332 16 50 joze.colaric@krka.biz 

Ëlan uprave in direktor Oskrbe z izdelki Vinko ZupanËiË 07 / 331 78 20 vinko.zupancic@krka.biz 

Ëlan uprave in direktor Razvoja in raziskav Aleπ Rotar 07 / 331 25 07 ales.rotar@krka.biz 

Ëlanica uprave in direktorica Sektorja za ekonomiko in 
informatiko Zvezdana Bajc 07 / 331 78 17 zvezdana.bajc@krka.biz 

Ëlanica uprave in delavska direktorica Danica Novak Malnar 07 / 331 25 70 danica.malnar@krka.biz 

namestnik generalnega direktorja in vodja Pravne 
sluæbe Borut Lekπe 01 / 475 15 06 borut.lekse@krka.biz 

namestnik generalnega direktorja Janez Poljanec 01 / 475 15 05 janez.poljanec@krka.biz 

viπji svetovalec generalnega direktorja Duπan Dular 07 / 331 21 86 dusan.dular@krka.biz 

pomoËnica generalnega direktorja Joæica ©tamcar 07 / 331 25 60 jozica.stamcar@krka.biz 

tehniËni direktor, ki vodi Inæeniring in tehniËne storitve Peter MiklavËiË 07 / 331 25 00 peter.miklavcic@krka.biz 

direktorica Marketinga in direktorica programa
Farmacevtika Elizabeta Suhadolc 01 / 475 13 81 elizabeta.suhadolc@krka.biz 

namestnica direktorice Marketinga in direktorice
programa Farmacevtika Alenka Jerman 01 / 475 13 37 alenka.jerman@krka.biz 

medicinska direktorica in direktorica strateπkega
marketinga Breda BarbiË Æagar 01 / 475 13 39 breda.zagar@krka.biz 

direktor programa Samozdravljenje in kozmetika Samo Komel 01 / 475 13 77 samo.komel@krka.biz 

direktor programa Veterina Joæe Primc 07 / 331 23 71 joze.primc@krka.biz 

direktor Prodaje in direktor regije Vzhodna Evropa Damjan Moæina 01 / 475 13 52 damjan.mozina@krka.biz 

namestnik direktorja Prodaje in direktor regije Srednja 
Evropa Tomaæ Sever 01 / 475 13 56 tomaz.sever@krka.biz 

direktor Regije Slovenija in kljuËnega trga Slovenija Stane Jarc 07 / 332 22 42 stane.jarc@krka.biz 

namestnik direktorja Prodaje za Rusko federacijo in
direktor kljuËnega trga Ruska federacija Miran Bevec 01 / 475 11 85 miran.bevec@krka.biz 

direktor Regije Jugovzhodna Evropa Zdravko »uk 07 / 331 27 78 zdravko.cuk@krka.biz

direktor Regije Zahodna Evropa in Ëezmorska træiπËa in 
kljuËnega trga Zahodna Evropa Boπtjan Koroπec 01 / 475 12 71 bostjan.korosec@krka.biz 

direktor kljuËnega trga Hrvaπka Hrvoje HudiËek + 385 1 631 21 00 hrvoje.hudicek@krka.biz 

direktor kljuËnega trga Poljska David Bratoæ + 48 22 573 75 00 david.bratoz@krka.biz 

direktorica Sektorja za nove izdelke Suzana Kolenc 07 / 331 20 23 suzana.kolenc@krka.biz 

direktorica Sektorja za proizvodnjo zdravil Vesna VoÊanec 07 / 331 35 47 vesna.vocanec@krka.biz 

direktor Sektorja za proizvodnjo uËinkovin Andrej Bavdek 07 / 331 78 16 andrej.bavdek@krka.biz 

namestnik tehniËnega direktorja in direktor Sektorja za 
tehniËno oskrbo in energetiko Marko Lampret 07 / 331 26 20 marko.lampret@krka.biz 

direktor FinanËnega sektorja Brane Kastelec 07 / 331 29 14 brane.kastelec@krka.biz 

direktorica Sektorja za upravljanje kakovosti Ljubica Mikπa 07 / 331 26 77 ljubica.miksa@krka.biz 

direktor Kadrovskega sektorja Boris Dular 07 / 331 26 95 boris.dular@krka.biz 

direktor Sektorja za informacijske tehnologije in
telekomunikacije Miran Kapπ 07 / 331 24 70 miran.kaps@krka.biz 

vodja Sluæbe za odnose z javnostmi Elvira Medved 07 / 332 10 02 elvira.medved@krka.biz 

vodja Sluæbe za industrijsko lastnino Mihael FlorjaniË 07 / 331 27 87 miha.florjanic@krka.biz 

vodja Sluæbe za varnost in zdravje pri delu Andrej ©kulj 07 / 332 22 05 andrej.skulj@krka.biz 

vodja Sluæbe za druæbeni standard Darja ColariË 07 / 331 25 82 darja.colaric@krka.biz 

vodja Sluæbe notranje revizije Mira Rataj SiroËiÊ 07 / 331 27 22 mira.ratajsirocic@krka.biz 

vodja Sluæbe podjetij in predstavniπtev v tujini Mojca Vidmar Berus 07 / 331 24 02 mojca.vidmarberus@krka.biz 
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Krka, d. d., Novo mesto
©marjeπka cesta 6 
8501 Novo mesto
Slovenija
 
Telefon: 07 331 21 11
Enaslov: info@krka.biz 
 
www.krka.si

 
Izdala in zaloæila: Krka, d. d., Novo mesto
Oblikovanje in produkcija: Mayer McCann, d. o. o.
Besedilo: Krka, d. d., Novo mesto
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