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OSNOVNI PODATKI 
 

 

 

Ime podjetja TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d. d. 

Skrajšano ime podjetja TT OKROGLICA d. d. 

Naslov podjetja Dombrava 1 

 5293 Volčja Draga, Slovenija 

 tto@ttokroglica.si 

Predsednik uprave MILAN FORŠTNER 

Matična številka podjetja 5033837000 

Davčna številka podjetja SI 19783221 

Transakcijski računi SI56 0451 5000 2212 981 - Nova KBM d. d . 

 SI56 2900 0005 1373 385 - Unicredit banka Slovenija d. d. 

 SI56 3000 0001 0035 947 - Sberbank d. d. 

 SI56 1010 0004 3448 332 - Banka Intesa Sanpaolo d. d. 

 SI56 1010 0005 0246 674 - Banka Intesa Sanpaolo d. d. 

 SI56 0510 0801 0754 867 - Abanka d. d. 

 SI56 3300 0000 2291 519 - Addiko Bank d. d. 

 SI56 0224 1025 4396 270 - NLB d. d. 

Standardna klasifikacija dejavnosti 13.960 – proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 
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Sektorska pripadnost (SKIS) S.11002 (Nacionalne zasebne nefinančne družbe) 

Velikost družbe Srednje podjetje 

Višina osnovnega kapitala 684.685,36 EUR 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŽBE na dan 31.12.2017 
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POSLANSTVO IN VIZIJA DRUŽBE 
 
  
 
 
 
 
 

POSLANSTVO 

 
Z vrhunskimi tehnologijami laminiranja kreiramo ponudbo širokega portfelja produktov tehničnega tekstila, uspešno odgovarjamo in sledimo 

potrebam naših kupcev v avtomobilski in kabelski industriji in osvajamo kupce v ostalih segmentih uporabe laminiranih proizvodov tehničnega tekstila. 

Zadovoljstvo kupcev in prepoznavnost na svetovnem trgu zagotavljamo z odličnim obvladovanjem vseh tehnologij kaširanja, s kat erimi proizvajamo 

kakovostne, konkurenčne in okolju prijazne izdelke. Z razvojem novih in visoko kakovostnih izdelkov ter s proaktivnim in inovativnim pristopom naše 

kupce navdušujemo. Smo globalno orientirani, organizirani in pozicionirani in tako vedno za korak pred konkurenco, željami kupcev, lastnikov, 

zaposlenih in okolja. 

 
 

 

VIZIJA 

 
Smo najpomembnejši dobavitelj tehničnega tekstila ključnim 1st Tier in OEM proizvajalcem v panogi avtomobilske industrije in ključnim svetovnim 

proizvajalcem v panogi proizvodnje energetskih kablov. V svetovnem merilu smo prepoznavni med najzanesljivejšimi, najkakovostnejšimi in najbolj 

konkurenčnimi dobavitelji, ki s svojo vizijo konstantno prispevajo k razvoju v panogi in plemenitijo supply – chain verigo svojih kupcev in dobaviteljev. 
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TEMELJNI POKAZATELJI  POSLOVANJA 
 

                                                   

2015 2016 2017

5.029.441 € 
5.619.419 € 

6.491.552 € 

GIBANJE KAPITALA

2015 2016 2017

4.653.226 € 

5.614.643 € 

6.459.734 € 

GIBANJE POSLOVNIH OBVEZNOSTI

2015 2016 2017

14.234.601 € 
15.389.098 € 

16.979.147 € 

VREDNOST AKTIVE

2015 2016 2017

4.093.288 € 

3.649.222 € 3.506.135 € 

GIBANJE FINANČNIH OBVEZNOSTI
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2015 2016 2017

20.618.488 € 19.430.274 € 19.370.776 € 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

2015 2016 2017

765.918 € 

592.218 € 

852.758 € 

ČISTI POSLOVNI IZID

2015 2016 2017

2.455.247 € 2.594.187 € 
2.841.434 € 

EBITDA

2015 2016 2017

50.643 € 
53.278 € 54.019 € 

DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA
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               KOLEDAR DOGODKOV V LETU 2017    
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                                                                                                                            Pismo predsednika uprave 

 
Za nami je poslovno leto 2017. Kljub temu, da vsi zelo 

ambiciozno postavljeni cilji niso bili doseženi, ga z vidika 

poslovanja TTO lahko ocenimo kot uspešnega. 

 
Prihodki od prodaje so ostali na isti ravni kot v predhodnem 

letu, 19,4 mio EUR realizacije. Čisti dobiček je presegel 

doseženega v predhodnem letu, dodana vrednost na 

zaposlenega se je nekoliko zvišala. Nenehno aktivno 

upravljanje stroškovne učinkovitosti in stalna racionalizacija 

poslovanja sta tako prinesla pozitiven rezultat in bosta ena 

osrednjih nalog tudi za prihajajoče obdobje. 

 
V letu 2017 smo: 

- realizirali 19.370.776 EUR prihodkov od prodaje 

- ustvarili čisti dobiček v višini 852.758  EUR 

- realizirali 54.019 EUR dodane vrednosti na zaposlenega 

 
Tudi za leto 2017 lahko uporabimo znan izrek, da so edina 

stalnica spremembe. Tudi v letu 2017 smo se soočali s 

precejšnjo rastjo cen osnovnih surovin za naše proizvode, s 

katerim smo se soočali preko celega leta. Ta bo vplivala na 

strateške in poslovne odločitve TTO v prihajajočem letu. 

 
Nadaljevali smo dolgoročno strateško orientiranost na 

vzhajajoče trge BRIC, CEE, Turčije in Bližnjega vzhoda. 

Nadalje smo širili že tako močno nabavno verigo na trgih 

Azije, kar nam je prineslo dodatno stroškovno učinkovitost in 

konkurenčno sposobnost. 

 
   



10 
 

Glavna strategija nastopanja TTO na trgu preko stalnih stikov z obstoječimi in potencialnimi partnerji, se je tudi v letu 2017 realizirala preko aktivnega 

sodelovanja na pomembnih sejmih in specializiranih konferencah v tujini. Tako smo kot aktivni razstavljalci sodelovali na sejmih CAR INTERIOR expo, 

TECHTEXTIL, , IEE 2017 Iran, INTERWIRE ATLANTA 2017 ZDA, ASTANA 2017 KAZAHSTAN, CABEX 2017 RUSIJA, MEE Dubai  ter bili 

prisotni še na številnih drugih. Udeležili smo se CEE konference.Neposredni kontakt je še vedno prepoznan kot najpomembnejši način za širitev 

kroga naših partnerjev, tako na prodajni kot na nabavni strani. 

 
Izrazito ključnega pomena postaja intenzivna vpetost v Skupino Fori ter izkoriščanje vseh možnih sinergij, saj preko sodelovanja vseh članic skupine lahko 

ponudimo trgu kompletnejše proizvode s še višjo dodano vrednostjo, ne da bi pri tem trpela cenovna konkurenčnost. V tem smislu smo že v letu 2016 

pričeli z vključevanjem v projekte, ki so v letu 2017 že zaživeli. 

 
Ostajamo zavezani spoštovanju zahtev in principov standardov, ki veljajo za našo industrijo. V letu 2017 smo uspešno prestali vse zunanje presoje 

po standardih ISO 9001, ISO 14001 in IATF 16949, ter se že aktivno pripravljamo na redne recertifikacije po teh standardih, ki nas čakajo v letu 2018. 

 
V letu 2017 smo nadaljevali s procesom konsolidacije na področju kadrov in organiziranosti podjetja in sicer po eni strani z racionalizacijo in 

optimizacijo delovne intenzivnosti, po drugi strani pa z angažiranjem visoko strokovnih kadrov. To je proces, ki se stalno izvaja skozi leta. Zaposlene 

nenehno spodbujamo k izražanju kreativnosti, strmenju k odličnosti ter skupaj z njimi razvijamo občutek pripadnosti podjetju. Zavedamo se, da so ljudje 

najpomembnejši element in predpogoj uspešnega delovanja in razvoja podjetja. 

 
 Pred  nami  je veliko izzivov s katerimi se bomo soočali,  vendar  verjamemo, da se z njimi lahko uspešno soočimo in s tem omogočimo            nadaljnji 
razvoj TTO kot priznanega partnerja na področju vseh proizvodnih programov 

 

 

                                                                                                                                Predsednik uprave: Milan Forštner 
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ORGANI VODENJA IN NADZORA 
 
Organi družbe so: 

 
Uprava 

Nadzorni svet 

Skupščina delničarjev 

 

UPRAVA 

Predsednik uprave: MILAN FORŠTNER, podelitev pooblastila 01.06.2016 
 

NADZORNI SVET 

 
Delovanje nadzornega sveta družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. temelji na zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe 

in poslovniku o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet izvaja naloge nadzorovanja vodenja poslov družbe (vključno z izbiro in imenovanjem uprave) in 

naloge v zvezi s pristojnostmi skupščine. 

 
Nadzorni svet družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. po statutu sestavljajo trije člani, ki so izvoljeni za dobo največ 4 let z avtomatičnim 

podaljšanjem, razen, če jim iz kateregakoli razloga že prej preneha mandat. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega 

namestnika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave. 

 
Člani nadzornega sveta družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. v letu 2017 so bili: 
 
MARTIN FORŠTNER, predstavnik delničarjev 

Predsednik nadzornega sveta; Zaposlen v Elvel d. o. o. 

Imenovanje na funkcijo predsednika nadzornega sveta na 37. seji nadzornega sveta dne 16.05.2016. 

 
MITJA FORŠTNER, predstavnik delničarjev  
Član nadzornega sveta; Zaposlen v Fori d. o. o. 
Imenovanje na funkcijo člana nadzornega sveta na 23. skupščini delničarjev dne 30.08.2016. 
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Fori Skupina 
d. o. o.
76,24%

Martin 
Forštner
17,59%

Mali delničarji
6,17%

 
 

PATRICIJA GULIČ, predstavnica delavcev 

Članica nadzornega sveta; Zaposlena v Tekstilni tovarni Okroglica d. d. 

Za štiriletno mandatno obdobje je bila imenovana na 14. seji Sveta delavcev dne 22.05.2017. 
 
Nadzorni svet je v letu 2017 opravil tri seje. 

 

 

SKUPŠČINA DELNIČARJEV 

 
Vse delnice družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. so navadne imenske kosovne delnice.  Vse delnice so delnice enega razreda (razred A) in so izdane 

v nematerializirani obliki. Pripadajoči znesek ene delnice je 39,56 EUR (knjigovodska vrednost). Vse delnice družbe Tekstilna tovarna Okroglica d. d. 

so prosto prenosljive. 

V letu 2017 je bila izvedena 24. Skupščina delničarjev in sicer dne 25.08.2017. 

 
Pregled delničarjev družbe Tekstilna tovarna Okroglica d. d. na dan 31.12.2017. 
  

Delničar Število delnic Delež v % 

Fori Skupina d. o. o. 125.099 76,244 

Martin Forštner 28.861 17,590 

Mali delničarji 10.118 6,166 

Skupaj: 164.078 100,00 
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REVIZIJA 

 
Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 je izvedla revizijska hiša AUDIT & CO, Družba za revizijo in svetovanje d. o. o., Lendavska 

18, Murska Sobota, ki je za revizijo bila izbrana na 24. skupščini delničarjev družbe Tekstilna tovarna Okroglica d. d. dne 25.08.2017. 

 

 
 
Zunanji revizor o svojih ugotovitvah poroča upravi in nadzornemu svetu družbe ter poda pisno mnenje k računovodskim izkazom, ki je 

sestavni del računovodskega poročila v Letnem poročilu družbe za leto 2017. 

 

 

 
 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI DRUŽBE 

 
Uprava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe v letu 2017. 

 
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov družbe Tekstilna tovarna Okroglica d. d. uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da 

so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi družbe predstavljajo resnično in pošteno 

sliko premoženjskega stanja in izidov njenega poslovanja v letu 2017. 

 
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno računovodenje, za sprejem ustreznih sklepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da 

so računovodski izkazi družbe Tekstilna tovarna Okroglica d. d. skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o njenem nadaljnjem poslovanju ter v 

skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
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Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da 

daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe. 

 
Predsednik uprave sem seznanjen z vsebino sestavnih delov letnega poročila družbe Tekstilna tovarna Okroglica d. d. za leto 2017 in s tem tudi z njenim 

celotnim letnim poročilom. Z njim se strinjam in to potrjujem s svojim podpisom. 
 

 
                                                                                                                     Milan Forštner, predsednik uprave 
 
 

 

Velenje, 21.05.2018 

 

RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – PRODAJA in RAZVOJ 
 

Program kabelske industrije  
                     
Program avtomobilske industrije  
                                                     

Program absorptivnih produktov ter produktov za višji nivo bivanja   
 
Razvoj Hi-tec tehnologij in obiski sejmov ter potencialnih dobaviteljev za nove produktne skupine artiklov  
 

 
 
 
 
Na skupini Fori smo multiplicirali prodajno stran. Prodajne aktivnosti izvajamo kljub zahtevnosti komercialnih trgov in nelojalne konkurence, brez 
zunanjih agentov.  
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Skupina Fori v vseh svojih podjetjih izvaja multiplikacijo in išče sinergije med podjetji v svoji skupini. Skupno vstopamo v razvojne projekte, ki so 
pomembni za TT Okroglico za obstoj na tržišču danes in na dolgi rok. Raziskujemo možnost zagona novih tehnologij. Aktivno potekajo vzorčenja 
materialov in definiranje novih produktnih skupin. S tem si Okroglica širi portfolijo svojih artiklov in zagotavlja konkurenčnost ter inovativnost na 
mednarodnem trgu. 
 
Na prodajni strani imamo večje stroške direktno in indirektno. V okviru skupine imamo zaposlene ljudi, kjer je njihova narava dela razvoj projektov 
za skupino in direktno za Okroglico. Udeležujemo se mednarodnih velikih sejmov kot razstavljalci in kot obiskovalci. Prav tako smo prisotni kot 
sogovorniki in kot poslušalci na mednarodnih konferencah, kjer si utrjujemo položaj na trgu in prodiramo na višji nivo po nabavni verigi, kjer imamo 
tudi za nas velike možnosti razvoja. Seveda pa so s tem povezani visoki direktni in indirektni stroški tako na materialnem delu, kot na delu, ki je 
potrebno za vzorčenje in pridobivanju informacij na trgu, pri kupcih ter njihovih razvojnih centralah kot tudi na prezentacijskem materialu s katerim 
se predstavljamo kot blagovna znamka Fori brez katere bi težko sledili trendom. 
 
Vstop v razvojne projekte in razvoj ter prodor inovativnih produktov pomeni za nas velik strošek tudi zato, ker vzorčenja potekajo v celoti na naše 
stroške in se vzorci kupcem v glavnem ne zaračunajo. Udeležba na  sejmih ter obiski kupcev so neizbežni, da smo in ostajamo prepoznaven 
dobavitelj v avtomobilski in kabelski industriji. Postopno prehajamo iz dobavitelja Tier 3 in 2 na Tier 1, kjer smo kompatibilen sogovornik OEM-om 
in njihovim razvojnim centrom. To pa hkrati pomeni veliko prednost na dolgi rok, na kratki rok pa težko financiranje takih projektov. Razvoj 
inovativnih produktov pomeni istočasno tudi razvoj repromaterialov pri dobaviteljih in stroške povezane z njimi. 
 
Brez koriščenja blagovne znamke Fori in sinergij med podjetji nam ne bi uspelo proaktivno izvajati  sourcinga na svetovnem trgu." Sourcing" 
izvajamo globalno, iščemo alternativne materiale s katerimi dosegamo dva pomembna zadetka. Enega na nivoju podjetja in skupine, ker se s tem 
razvijamo, drugega pa do kupcev, ki pričakujejo od nas fleksibilnost, inovativnost in podporo pri njihovem razvoju. Vzorčenja potekajo tako v 
Okroglici kot na ostalih podjetjih skupine na področju materialov in tehnologij. Z vzorčenji tudi uveljavljamo produktne skupine, blagovne znamke. 
Zato imamo več direktnih in indirektnih stroškov, ki pa so nujno potrebni za dolgoročni obstoj in razvoj podjetja. 
 
Kakovost in celovitost storitve  pomeni, da se na kupčeve zahteve odzivamo hitro, učinkovito, predvsem pa s celovitimi tehničnimi rešitvami celotne 

skupine Fori v vseh njegovih podjetjih. 

 

Cenovna konkurenčnost - naše cene so primerljive vsem konkurenčnim proizvajalcem, s politiko stroškovne učinkovitosti variacij se lahko 

učinkovito odzivamo na spreminjanje tržnih razmer in pritiske trga. 

 
Fleksibilnost, zanesljivost in partnerski odnosi v sklopu celovitosti skupine Fori in vseh podjetij, se na kupčeve zahteve glede dobavnih rokov, ponudb 

novih izdelkov ali individualnih rešitev lahko odzovemo v bistveno krajšem času kot konkurenca. Z sinergijami podjetji v skupini Fori delujemo 

učinkovitejše kar je naša velika prednost. Naša ponudba zajema končne izdelke za vgradnjo v avtomobil kot tudi le posamezne dele ter trakove 
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za vgradnjo v energetske kable v največji meri. Glede dobavnih rokov smo na nivoju skupine učinkovitejši, saj sinergije pomenijo veliko prednost 

pri zadovoljevanju potreb in želja naših kupcev. 

Na globalni ravni zaradi sinergij vseh podjetij in blagovne znamke Fori vstopamo v projekte direktno z OEM-i. To dosegamo z proaktivim 
delovanjem, učinkovitim sodelovanjem z razvojniki in hitro odzivnostjo pri razvoju materialov in vzorčenjih produktov. Preskok po dobaviteljski 
verigi zahteva od nas višji nivo znanja kadra v tehničnih službah kot tudi na področju prodaje in nabave. 
 
Skladno z zahtevami trga in našo strategijo se tudi organizacijsko v podjetju razvijamo in spreminjamo tako, da dosegamo maksimum z trenutnimi 
viri , ki jih imamo na razpolago in hkrati iščemo vedno nove.  

                                                                

 
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

 
Na programu avtomobilske industrije so se prihodki od prodaje nekoliko zmanjšali zaradi počasnega okrevanja globalnega avtomobilskega trga. 

Kljub analizi globalnih trendov, kjer vidimo priložnost za nadaljnjo rast avtomobilskega programa, se istočasno soočamo z upadom prodaje na zrelih 

trgih EU. Tempo rasti bodo  narekovali novi trgi, kjer bomo nadaljevali s strategijo pozicioniranja kot zanesljiv sistemski dobavitelj ter z intenzivnim 

razvojem, znanjem in izkušnjami krepili svojo pozicijo na globalnem trgu avtomobilske industrije. Strateško se usmerjamo v sledenje kupcem, njihovim 

alokacijam proizvodnje ter v investicije, pridobivanje novih kupcev ter s ponudbo celovitih integriranih rešitev v največji možni meri izkoriščamo 

sinergije na nivoju skupine. V letu 2017 planirane  rasti prihodkov od prodaje sicer nismo dosegli, smo pa pridobili nove kupce, kjer se bo učinek 

povečanja prodaje izrazil v 2018 in vzpostavili smo pomembne strateške stike s potencialnimi kupci, s katerimi potekajo intenzivna pogajanja in  

nominacije v letu 2018. 

 

 Zaradi obstoja na zahtevnem avtomobilskem in kabelskem trgu vse bolj prehajamo na horizontalno prodajo celostnih rešitev Fori    
 blagovne znamke in s tem pridobivamo tudi projekte za laminacijo za podjetje TT Okroglica.  
 
Z zanesljivimi dobavami, kakovostjo in inovativnimi prodajnimi pristopi krepimo stike z našimi kupci in gradimo odnose vzajemnega   
partnerstva in zaupanja. Ključnega pomena je prodor v razvojne procese kupcev in partnerstva na področju razvoja. 
Proaktivne aktivnosti potekajo na Vzhodnem trgu, kjer je tržni potencial velik. Soočamo se z viškom kapacitet laminacije na zrelem   
evropskem trgu, kjer je bila sicer zabeležena rast v panogi, vendar se nekateri obstoječi kupci pri novih projektih  odločajo za in-sourcing    
poleg tega pa je vdor konkurence iz azijskega trga izredno velik.  
   
 

Razlogi za odstopanje realizacije prodaje od plana so tudi v zamiku pričetka projektov na avtomobilskem programu tekom leta     
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2017 kot tudi v 2018 kot tudi letni bonusi, ki jih kupci zahtevajo, pritisk na nižanje cen na prodajni strani ter hkrati na nabavni strani pritisk za dvig 

cen  repromaterialov zaradi dviga ceno snovnih surovin / poliolov , TDI-jev /.  

Ena izmed krovnih aktivnost za dvig realizacije prodaje novih produktov je vsakoletna aktivna udeležba na svetovno znanih sejmih  in konferencah in s tem 

pridobivanje novih kupcev ter utrjevanje prepoznavnosti na svetovnem trgu: 

CAR INTERIOR EXPO STUTTGART, TECHTEXTILE Frankfurt, CEE konferenca Praga 

 

Na sejmih in konferencah vzpostavljamo  in krepimo povezave s 1st TIER kupci , OEM-i, razvojnimi centri, kar nam odpira možnosti za vključitev 
v razvojne projekte že v začetni fazi razvoja novih programov in modelov in je strateškega pomena za obstoj in prihodnost.  
 
 
KABELSKA INDUSTRIJA 
 
Na kabelskem programu smo se v letu 2017 in se še vedno srečujemo z izrednim pritiskom na prodajne cene zaradi vdora azijske konkurence 
na EU trg in Bližnji vzhod, katere moramo dodatno nižati če želimo kupca obdržati. Prihodki so bili nižji od planiranih iz tega razloga kot tudi zaradi 
dolgega procesa potrjevanja produktov pri kupcih in bodo rezultati vidni šele v letu 2018. Razlog je tudi zamik zagona novih projektov ali 
zaustavitev obstoječih. Blagovna znamka FORI se je v letu 2017 pričela uveljavljati. Z sinergijami vseh podjetij v skupini ohranjamo trg in ga 
širimo na daljši rok. 
V 2017 smo se soočali z novimi izzivi. Če je bil v preteklih obdobjih cilj utrditi položaj blagovne znamke in položaja pri kupcih, smo se v letu 2017 soočili z 
izrazitim pritiskom na nižanje prodajnih cen.  Ukvarjali smo se tudi z  povpraševanji novih kupcev in povpraševanji po novih proizvodih kar pa se bo 
odrazilo šele v letu 2018. V letu 2017 smo krepili že prepoznavno blagovno znamko Top tapes na trgu. Tudi v prihodnje ostaja naš dolgoročni cilj ostati 
primarni dobavitelj kabelskim proizvajalcem. 
Zavedamo se konkurence, težav s katerimi se soočajo kabelski proizvajalci, zato dvigujemo nivo sinergij med podjetji v skupini Fori znotraj divizije 
tehničnega tekstila. Poznamo trende, ki jih svetovni proizvajalci napovedujejo in jim z razvojem novih produktov znamo slediti. Program kabelske 
industrije ostaja program, ki je za podjetje strateškega pomena, zato so naše aktivnosti intenzivno usmerjene k iskanju vedno novih tehnoloških rešitev, 
trženjskih pristopov, pri tem pa ne pozabljamo na nenehno pridobivanje novih znanj in kompetenc. 
 

Sodelovali smo na mednarodnih sejmih, kar se odraža v vse večji prepoznavnosti povsod v svetu: 

Razstavljali smo na sejmu IEE 2017 Iran, na sejmu INTERWIRE ATLANTA 2017 ZDA, na sejmu ASTANA 2017 KAZAHSTAN, na sejmu 

CABEX 2017 RUSIJA, na sejmu MEE Dubai. 
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RAZVOJ MATERIALOV IN PRODUKTOV 

 

V razvoju smo v letu 2017 sledili razvojnim smernicam, tako na področju proizvodnih procesov in novih izdelkov, kakor tudi smernicam specifičnih 
zahtev avtomobilske in kabelske industrije. Avtomobili postajajo vse lažji, varčnejši in okolju prijaznejši, zato se razvojno pojavljajo potrebe po novih 
alternativnih vgradnih materialih. Prav področje novih alternativnih materialov in tehnologij, ki se pričenjajo uporabljati tako v avtomobilski kot kabelski 
industriji, vidimo kot našo priložnost za nadaljnji razvoj naših kompetenc. Pri kupcih smo pozicionirani kot zanesljiv sistemski dobavitelj, vendar se 
moramo konstantno plasirati tudi kot partner pri razvoju novih izdelkov in tehnoloških rešitev. Razvojno smo usmerjeni v lastne produkte kot tudi v 
celostne rešitve, ki jih ponujamo kot skupina Fori. Intenzivno se izvaja multiplikacija in iščemo sinergije med podjetji v svoji skupini. Skupno 
vstopamo v razvojne projekte, ki so pomembni za TT Okroglico za obstoj na tržišču danes in na dolgi rok. Raziskujemo možnost zagona novih 
tehnologij. Aktivno potekajo vzorčenja materialov in definiranje novih produktnih skupin. S tem si Okroglica širi portfolijo svojih artiklov in zagotavlja 
konkurenčnost ter inovativnost na mednarodnem trgu. 

 
V letu 2017 smo bili uspešni pri iskanju alternativnih materialov. Novi inovativni produkti zahtevajo raziskavo materialov na trgu, dodatno 

pridobivanje znanja na predhodno omenjenih področjih ter povezovanje strokovnega tehničnega kadra s tehničnim kadrom dobaviteljev. Na 

razvoju inovativnih produktov je  poleg prodaje, velik poudarek tudi na področju nabave. Komercialiste obeh področij je potrebno tehnično 

usposobiti za prodajo in nabavo omenjenih produktov. 
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RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – PROIZVODNJA 
 

Implementiranje načel vitke proizvodnje smo v letu 2017 definirali kot temeljni cilj in vodilo, kako z organiziranostjo proizvodnje ustvarjati 

konkurenčno prednost. Rezultati v letu 2017 kažejo, da zmoremo uspešno odgovarjati na zahteve poslovnega okolja in z vhodnimi resursi narediti 

večji output, kar je osnovno načelo učinkovitosti. 

 

 
Tako kot v letu 2016, smo tudi v letu 2017 proizvodnje cilje dosegali: 
 

z natančnim in fleksibilnim planiranjem proizvodnje po metodi JIT                          

z optimiranjem porabe energentov 

z zmanjševanjem nadnormativne porabe materialov – čim manjše 

razhajanje med optimalnimi in dejanskimi porabami z optimiranjem 

kosovnic 

z zmanjševanjem deleža izgub (nepotrebnih zastojev) 

z optimiranjem pretočnosti materialov in gotovih proizvodov – 

optimalni lay-out  proizvodnje 

z učinkovitejšo komunikacijo med oddelki 

z optimiranjem zalog 

z razvojem veščin in kompetenc zaposlenih 

z zmanjševanjem deleža potrebnih popravil lastnih produktov 

z nadgradnjo proizvodnih linij MP1 in HM in razvojem proizvodnih 

tehnologij 
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RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – UPRAVLJANJE IN VODENJE KAKOVOSTI 
 

Plan kakovosti je del procesa stalnih izboljšav in zajema: 

 
V letu 2017 smo nadaljevali z izboljšavami vsakega posameznega procesa skladno z zahtevami standarda za kakovost ISO 9001 avtomobilskega 

standarda IATF 16949 in okoljskega standarda ISO 14001. 

 
Doseganje planiranega kazalnika kakovosti – skupnega stroška nekakovosti, doseganje planiranih presoj, doseganje planiranih korektivnih in 

preventivnih ukrepov, doseganje kazalnika procesa obvladovanja dokumentacije in zapisov, doseganje kazalnika procesa merilne opreme, analizo 

potencialnih odpovedi in ostalih ciljev s področja kakovosti in ravnanja z okoljem 

 
Preskok v zavedanju razmišljanja zaposlenih o pomembnosti vseh procesov in medsebojnih vplivov, kar bomo dosegli s korenito spremenjenimi 
internimi presojami 

 
Plan kakovosti obsega tudi razširitev aktivnosti sistema kakovosti na področju presoj pri dobaviteljih ter izvajanja planov aktivnosti, vezanih na 

tehnološke procese naših dobaviteljev. 

 
Intenzivnejše zniževanje stroškov kakovosti z vpeljavo orodij avtomobilske industrije na mestu nastanka stroškov v povezavi z KPI /OEE proizvodnega 

procesa po resursih in TEE 

 
Razširitev sistema kakovosti v smislu spremljanja učinkovitosti KU in PU ukrepov 
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NEUSTREZNA KAKOVOST – KAZALNIK KAKOVOSTI 

 

Neustrezno kakovost predstavljata interna nekakovost, kot so: tehnološki škart (odgorek), interni škart (odpadek), bonifikacija ter zunanja nekakovost, ki 

se spremlja na podlagi reklamacij kupcev. Neustrezno kakovost spremljamo po posameznih programih in je izračunana iz količine nekakovosti 

glede na izdelano količino, izražena v odstotkih ter preračunana v % od ČPP. 

 

 

KAKOVOST NA IZHODU – REKLAMACIJE KUPCEV 

 
Kakovost na izhodu predstavljajo reklamacije in pripombe kupcev na vseh programih. Kakovost na izhodu spremljamo s stroški zunanjih izgub in 

številom PPM točk. 

 
V letu 2017 kljub navedenim preseženim številom PPM-ov z vidika kakovosti nismo ogrožali kupcev, ampak smo rezultate glede na predhodnje 

leto spremenili na bolje. Ciljni PPM-i so bili preseženi zaradi pospešenega uvajanja novih materialov, novih dobaviteljev. Proces razvoja 

materialov in dobaviteljev se nadaljuje tudi v letu 2018 s pridobivanjem novih dobaviteljev iz EU in LCC. 

 

IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN POSPEŠEVANJE RAZVOJA DOBAVITELJEV 

 
Dobavitelje ocenjujemo po standardu kakovosti IATF 16949. V primeru ocene »C« zahtevamo Plan akcij za prehod v oceno »B« ter izvedbo 

korektivnih in preventivnih ukrepov, za tem sledi takojšen obisk dobavitelja in izvedba presoje po VDA 6.3. standardu. S tem bomo izboljševali naše 

vhodne inpute, naše procese in izhodne outpute ter izpolnjevali zahtevo standarda kakovosti, po kateri smo zavezani skrbeti tudi za razvoj svojih 

dobaviteljev. 

 

IZOBRAŽEVANJA QS 

 
V letu 2017 so bila izvedena zunanja izobraževanja v kakovosti zaradi uveljavitve novih izdaj standardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ter IATF 

16949:2016. Planirana so bila tudi preostala izobraževanja, ki smo jih morali prestaviti na leto 2018 
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Ciljiv vzdrževanja sistema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem so: 

Strokovno izvajanje presoj 

Učinkovito odpravljanje neskladnosti notranjih in zunanjih 

presoj 

Učinkovito odpravljanje neskladnosti eksternih in internih 

reklamacij in preventivno ukrepanje 

Strokovna obdelava reklamacij kupcev in dobaviteljev 

Interno in eksterno izobraževanje s področja kakovosti in 

ravnanja z okoljem 
 

Po sistemu kakovosti in standardih v letu 2017 so bile 

izvedene naslednje presoje: 
 

Zunanje presoje sistema kakovosti po IATF 16949, ISO 9001  

Notranje presoje: presojo sistema, presoja proizvoda, 

presojo procesov TT ter presoja reda in čistoče (ARIČ) 

Presoje dobaviteljev 

Presoje druge stranke/kupcev, ki niso terminsko določen  
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  RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – NABAVA 

 
V letu 2017 smo v nabavni službi posvetili največjo pozornost obvladovanju stroškov materialov, ker se zavedamo, da so stroški materiala največja postavka v 

naših stroških poslovanja. Tako smo po eni strani nižali cene repro materialov, sočasno pa tudi odvisne stroške nabave - predvsem prevoze. 

 
Realizacijo ciljev smo dosegli tudi z iskanjem in uvajanjem novih alternativnih materialov in dobaviteljev na nivoju skupine v okviru strateške nabave. 

 

Aktivnosti, ki smo jih v okviru nabavne službe izvajali v letu 2017, so bile: 

 
✓ Letni razgovori z najpomembnejšimi dobavitelji 

✓ Redni sestanki in izvajanje auditov pri dobaviteljih 

✓ Ocenjevanje in razvoj dobaviteljev v skladu z zahtevami ISO standarda 

✓ Pridobivanje novih strateških dobaviteljev iz Europe 

✓ Poznavanje proizvodnih procesov pri dobaviteljih in z dodatnimi zahtevami po optimizaciji proizvodnih procesov skupno oblikovati 

predloge za zniževanje dobaviteljevih proizvodnih stroškov 

✓ Globalno izvajanje bench-marking analiz in konstantno optimiranje supply baze v našem sistemu. Z obiski vseh večjih svetovnih sejmov 

tehničnega tekstila bomo vzdrževali širok nabor potencialnih dobaviteljev 

✓ Povezovanje materialnih resursov na nivoju skupine za doseganje boljših nabavnih pogojev 

✓ Nadaljevanje optimiranja nabavne logistike, kjer bomo prav tako iskali in izkoriščali sinergije na nivoju skupine 
 

 
Ključnim blagovnim skupinam bomo posvetili posebno pozornost tudi v letu 2018, ne le z vidika kakovosti in izpolnjevanja naših zahtev - 

kot pomembnima elementoma, temveč tudi z vidika cenovne politike. V skladu s standardom ISO/TS 16949 in novimi spremembami standarda 

ter s sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 kot tudi dodatnimi zahtevami naših kupcev. 

 
Aktivnosti nabave v letu 2017 so  bile  usmerjene v zadrževanju dviga  cen, kjer  cene  surovin na svetovnem trgu rastejo v izboljševanje ostalih 

nabavnih pogojev (predvsem plačilni pogoji), v zmanjševanje ostalih stroškov nabave in v iskanje novih alternativnih materialov in dobaviteljev iz 

Evrope in ne le iz držav LCC, ki zaradi nestabilnega tečaja dolarja postajajo nezanimivi. 
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI – ODGOVORNOST  DO  POSLOVNEGA  IN  FINANČNEGA  

OKOLJA 

 
POSLOVNA TVEGANJA 

 
Sprejemanje in spremljanje tveganj je sestavni del procesa odločanja v podjetju. Tveganje opredelimo kot možnost, da se bo dogodek zgodil in 

neugodno vplival na doseganje ciljev podjetja, priložnost pa je možnost, da se bo dogodek zgodil in ugodno vplival na doseganje ciljev. Pomembno 

tveganje je tudi neizkoriščanje priložnosti in nepripravljenost za sprejemanje in ustrezno obvladovanje sprememb. Tehnološke in druge spremembe 

se odvijajo izredno hitro, obdobja prebojnih tehnologij pa se vedno bolj skrajšujejo, zato bodo podjetja, ki ne bodo znala zaznati in dovolj hitro izkoristiti 

priložnosti, izgubljala prednost na trgu. 

 
Med poslovna tveganja uvrščamo tista, ki so povezana s sposobnostjo ustvarjanja poslovnih prihodkov, obvladovanjem poslovnih procesov in ohranjanjem 

vrednosti sredstev. 

 
V podjetju in v okviru skupine Fori,  usmerjamo svoje moči v poznavanje tržnega okolja, prilagajamo se individualnim potrebam kupcev in s tem 

zmanjšujemo poslovna tveganja. Pomembno je, da smo v podjetju že pred vstopom na nove trge pripravljeni svoje izdelke prilagajati in razvijati glede na 

potrebe novih kupcev. Prav tako se s časom lahko pojavi tveganje poslabšanja kvalitete novih proizvodov in slabe prilagoditve na nove zahteve 

dosedanjih kupcev. Za preprečevanje težav nenehno spremljamo kvaliteto izdelkov in vpeljujemo izboljšave, skupaj z uvajanjem novih predlogov. 

 

 

Zunanje tveganje 

 
Zunanje tveganje je povezano s spremembami makroekonomskih pogojev poslovanja na ključnih trgih. Od nastopa svetovne finančne krize se 

je izpostavljenost omenjenim tveganjem močno povečala. Zunanje tveganje omejujemo s posvečanjem pozornosti okolju, s širino asortimenta 

in s poznavanjem tržnega okolja, cen energije in ostalih ključnih surovin. 

 
V podjetju ocenjujemo, da je izpostavljenost tovrstnim tveganjem zmerna. 
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Prodajno tveganje 

 
Prodajno tveganje je povezano s konkurenčnostjo pri prodaji izdelkov in storitev. Obsega tveganje ustrezne trženjske strategije, naraščanje pogajalske 

moči velikih kupcev in kakovosti naših izdelkov in storitev. S prodajnimi tveganji se spopadamo na različne načine: z ustreznimi trženjskimi 

aktivnostmi (nastopi na sejmih...) različnostjo izdelkov in storitev, razpršenostjo kupcev ter nenehnim razvojem izdelkov in storitev. To tveganje je 

povezano tudi s tveganjem neplačil s strani kupcev, ki je vedno prisotno in ga obvladujemo z zagotavljanjem ustreznih zavarovanih limitov kot tudi z 

nelojalno konkurenco. Vse naštete aktivnosti morajo biti približane končnim uporabnikom. 

 
Prodajna tveganja ocenjujemo kot srednja oziroma velika. 

 

Nabavno tveganje 

 
Nabavno tveganje je povezano z nihanjem cen surovin, gibanjem tečaja dolarja, kakovostjo in nepredvidljivostjo surovinskega trga. Trenutno še  

vedno  prevladuje trend dvigovanja cen. Tveganja omejujemo s sklepanjem dolgoročnih partnerstev z dobavitelji. Tako dosegamo optimalne cene 

in nemoteno dobavo, kar je za nas velikega pomena, da lahko nemoteno oskrbujemo naše kupce. Neustrezno voden proces nabave bi lahko namreč vplival 

na višje stroške nabave, na neustrezen obseg zalog ter na izvajanje tudi drugih poslovnih procesov. V podjetju skrbimo za to, da imamo več alternativnih 

odobrenih dobaviteljev, s čemer zagotavljamo nemoten proces nabave, ustrezno stopnjo kakovosti in sprejemljivo ceno. Nabavno tveganje je povezano 

tudi s tveganjem neplačil s strani kupcev in posledično poravnavanjem obveznosti do dobaviteljev. 

 
Ocenjujemo, da je izpostavljenost nabavnega tveganja od dobaviteljev zmerna. 
 

 

Produktno tveganje 

 
Produktna tveganja lahko nastanejo zaradi masovne odpovedi in produktne odgovornosti proizvajalca. Ta tveganja omejujemo s sistemi 

zagotavljanja kakovosti v okviru proizvodnih in prodajnih procesov ter z zavarovanjem produktne odgovornosti. 

 
Ocenjujemo, da je tovrstno tveganje zmerno. 
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Kadrovsko tveganje 

 
V podjetju se zavedamo pomembnosti človeških virov v podjetju, pomembnosti organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Kadrovsko tveganje 

je povezano z izgubo ključnih kadrov ter tveganjem pomanjkanja strokovno usposobljenih kadrov. V skrbi za zagotavljanje ustreznih kadrov bomo 

nadaljevali politiko izobraževanja in motiviranja za sprejemanje novih izzivov ter možnost variabilnega nagrajevanja. Nenehno se iščejo tudi 

sinergijski učinki v okviru skupine Fori. 

 
Ocenjujemo, da je izpostavljenost kadrovskim poslovnim tveganjem majhno. 

 

Tveganje delovanja informacijskega sistema 

 
Ta tveganja so povezana z delovanjem informacijskega sistema in s tem povezane informacijske infrastrukture, ter podpore na nivoju storitev in razvoja 
na nivoju informacijskih sistemov. 

 
Ocenjujemo, da je izpostavljenost tveganjem delovanja informacijskega sistema zmerno. 

 
FINANČNA TVEGANJA 

 
V podjetju posvečamo veliko pozornost področju obvladovanja tveganj, saj je poslovno okolje vse bolj nepredvidljivo in spremenljivo. Glavni cilji 
upravljanja finančnih tveganj so doseganje stabilnosti poslovanja, povečanje vrednosti podjetja, povečanje finančnih prihodkov, zmanjšanje finančnih 
odhodkov ter zmanjšanje učinka izjemnih škodnih dogodkov. 

 
Finančna tveganja nadalje delimo na finančna tveganja, na katera ne moremo vplivati (obrestne mere, devizni tečaji, cene surovin) in na finančna tveganja, 

na katera lahko vplivamo in so posledica poslovnih odločitev v podjetju. 

 
Izpostavljenost podjetja posameznim vrstam finančnih tveganj presojamo na podlagi njihovih učinkov na denarne tokove. Za varovanje pred njimi izvajamo 
aktivnosti na poslovnem, naložbenem in finančnem področju. 

 
V nadaljevanju predstavljamo ključna finančna tveganja ter ukrepe za njihovo upravljanje. Za podjetje so ključne vrste finančnih tveganj likvidnostno, 

kreditno, valutno in obrestno tveganje. 
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Likvidnostno tveganje 

 
Likvidnostno tveganje oziroma tveganje plačilne sposobnosti zajema tveganja, povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in posledično 

z nesposobnostjo družbe, da v dogovorjenih rokih poravna svoje poslovne obveznosti in ali ustvarja dovolj velik denarni tok za poravnavo obveznosti 

iz financiranja. Plačilna sposobnost je odvisna predvsem od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja. Veliko pozornosti smo 

namenili pripravi in spremljavi plana denarnih tokov. 

 
V letu 2017 so nastala likvidnostna tveganja ostala na enaki ravni kot v predhodnem letu saj je bil nivo prodaje približno enak kot v letu 2016. 

Podjetje se ves čas dogovarja z bankami upnicami, da bi zmanjšalo likvidnostno tveganje in posledično zagotovilo  poravnavanje vseh svojih 

poslovnih obveznosti v dogovorjenem roku in finančnih obveznosti v skladu s podpisanimi reprogrami. 

 
Ocenjujemo, da je izpostavljenost tveganja plačilne sposobnosti zmerna,  zato so vse aktivnosti na tem področju visoko prioritetna naloga. 

 

Kreditno tveganje 

 
Kreditna tveganja zajemajo vsa tveganja, pri katerih se zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti poslovnih partnerjev zmanjšajo gospodarske koristi 

podjetja. Razpršenost kupcev po državah je velika in zaradi tega je večji tudi vpliv makroekonomskega okolja, ki lahko povzroči hitre spremembe v 

plačilni sposobnosti posameznega poslovnega partnerja in njegovi boniteti. V izogib tem tveganjem redno nadziramo finančno stanje novih in obstoječih 

poslovnih partnerjev. Postavili smo omejitve največje izpostavljenosti po posameznem partnerju, ki smo jih določili na osnovi odobrenih limitov pri 

zavarovalnici, kjer smo imeli zavarovane tako domače, kot tudi tuje terjatve. Redno spremljamo odprte in zapadle terjatve do kupcev, starostno 

strukturo terjatev in redno skrbimo za izterjavo. To se je v letu 2017 tudi pokazalo, saj nismo imeli nobenega škodnega zahtevka. 

 
Izpostavljenost kreditnim tveganjem je zmerna. 
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Valutno tveganje 

 
Valutno tveganje ne pomeni le spremembo tečaja posamezne valute, ampak predstavlja tudi tveganje spremembe medsebojnega gibanja valut, 

torej korelacije med njima. V podjetju smo posebno pozornost namenili obvladovanju valutnih tveganj z uravnavanjem prodaje in nabave v domači 

valuti. Negativne efekte spremembe tečaja USD  kompenziramo z vzpostavljanjem nove supply baze v Evropi in ob tem skušamo doseči najboljše 

možne nakupne cene vhodnih surovin. 

 
V podjetju ocenjujemo valutno tveganje kot zmerno. 

 

Obrestno tveganje 

 
Obrestno tveganje spada med cenovna tveganja, saj tvegamo spremembo cene posojilnega denarja. Podjetje pri zadolževanju po fiksni obrestni meri tvega, 

da se bodo obrestne mere znižale in bodo s tem konkurenti lahko z ugodnejšimi krediti še bolj konkurenčni na trgu, v primeru zadolževanja po 

variabilni obrestni meri pa podjetje tvega porast obrestnih mer in s tem vpliv na rezultat. Podjetje se je v letu 2015 s sklenitvijo MRA sporazuma z bankami 

dogovorila za obrestno mero financiranja, ki temelji na variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR in pribitku. 

 
V letu 2017 je variabilna obrestna mera beležila trend padanja, zato ocenjujemo, da je izpostavljenost obrestnim tveganjem nizka. 
 
 

 

CILJI NA PODROČJU UPRAVLJANJA S TVEGANJI 

 
Cilji upravljanja s tveganji je pravočasno prepoznavanje in odzivanje na potencialne nevarnosti s pripravo ustreznih ukrepov za zavarovanje pred njimi oz. 

za znižanje izpostavljenosti tveganjem. Ukrepi za obvladovanje tveganj morajo biti vgrajeni v vsakodnevno poslovanje podjetja. Tveganja 

spremljamo in obvladujemo z vidika več strokovnih področij kot tudi z nivoja skupine Fori, kjer deluje centralni kontroling. V letu 2017 smo temu področju 

posvetili dodatno pozornost za njihovo obvladovanje in sprejemanje ukrepov, ki bodo zniževali stopnjo verjetnosti nastanka dogodka ali pa poskrbeli, 

da bo tveganje še sprejemljivo. 
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TRAJNOSTNI RAZVOJ – ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH 
 

Gibanje kadrov                                                                                                  

 

V letu 2017 je na podlagi opravljenih ur povprečno število zaposlenih znašalo 92,45 in je primerjalno po letih prikazano  
v naslednji tabeli.        
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  Izobrazbena struktura kadrov 

 

Uresničevanje strateških ciljev podjetja ter zahteven tehnološki razvoj zahtevata obsežno in usmerjeno vlaganje v znanje in sposobnost delavcev. 

Zato smo v letu 2017 še posebno skrb posvetili človeškim virom in organizirali številna izobraževanja, tako zunanja kot notranja. Strošek 

izobraževanja, ki smo ga namenili za zaposlenega, je v letu 2017 znašal 150,00 EUR na zaposlenega. 

 
Strošek izobraževanja bomo povečevali tudi v prihodnjih letih in s tem pripomogli k boljši kvaliteti izdelkov in posledično zmanjšanju števila 

reklamacij. V grafu prikazujemo izobrazbeno strukturo zaposlenih na dan 31.12.2017. 
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Zmanjševanje bolniške odsotnosti 

 

Eden od pomembnejših ciljev podjetja in s tem tudi  kadrovske službe je zmanjševanje bolniške odsotnosti in s tem tudi skrb za zdravje    sodelavcev. 
Kazalci gibanja bolniške odsotnosti v podjetju TTO kažejo, da smo pri zmanjševanju skupne bolniške odsotnosti v letu 2017 bili uspešni. 
 

 
 
V  letu 2017 smo delavce motivirali k zmanjševanju bolniške odsotnosti in povečanju skrbi za njihovo zdravje.  
Zmanjševanje bolniškega staleža bomo še naprej vzpodbujali z akcijo Zanesljivi delavec ter s podelitvijo plaket. 

Organizacijska klima 
 

V podjetju se zavedamo, da je samo zadovoljen delavec lahko uspešen in učinkovit, zato prav posebno skrb namenjamo zadovoljstvu zaposlenih. 

Letno izvajamo anketo zadovoljstva zaposlenih in nato pripravimo ukrepe za izboljšanje le tega. V prihodnjem letu bomo temu področju namenjali 

posebno skrb, saj želimo doseči še višji cilj kot v letu 2017. 

  

 V letu 2017 smo uspešno izpeljali projekt TOP IDEJA, kjer so zaposleni predlagali vrsto izboljšav. Zmagovalna ideja je bila nagrajena s televizorjem. 
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TRAJNOSTNI RAZVOJ – SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 

V letu 2017 smo na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter 

varstva okolja izvajali naslednje aktivnosti: 

 
uvajalno izobraževanje in usposabljanje novih delavcev na področjih VZD,  
VPP in SRO 

obdobno usposabljanje delavcev za varno izvajanje del in nalog na določeno 

obdobje v oceni tveganja na dve leti 

izvajanje predhodnih in periodičnih - preventivnih zdravstvenih pregledov 

delavcev 

izvajanje periodičnih in kontrolnih pregledov in preizkusov delovne opreme v 

skladu z veljavno zakonodajo s strani družb z dovoljenji za izvajanje to vrstnih del in 

storitev 

izvajanje pregledov opreme za varstvo pred požarom (gasilniki, hidranti, javljalniki 

požara, elektro instalacije, strelovodi, zasilna razsvetljava) 

izvajanje potrebnih monitoringov 

 
Z aktivno dejavnostjo na področju varnosti in zdravja pri delu poskušamo zmanjšali 

število poškodb pri delu. 
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TRAJNOSTNI RAZVOJ – ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA 
 

V okviru delovanja povezanih družb znotraj Skupine FORI se močno zavedamo potreb in skrbi za varovanje 

okolja, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu naših delavcev in ukrepov varstva pred požarom, s katerimi 

varujemo premoženje  lastnikov. 

 
Vodstvo posameznih družb si je zadalo zavezo, da te temeljne usmeritve varnosti vključimo v vse procese 

delovanja družbe. Tako je vodstvo družbe TTO v svojem dokumentu Poslovnik vodenja kakovosti podalo 

zavezo vodstva in politiko okoljskega ravnanja, ki je naslednja: 

 
sproti bomo prepoznavali in upoštevali vse zahteve odjemalcev, domače zakonodaje ter zakonodaje držav 

poslovnih partnerjev ter standardov 

poslovna politika bo vedno prilagojena trenutnim razmeram na trgu 

letno bomo določali merljive cilje lastnikom procesov in letne okoljske cilje s programi ter stalno izvajali 

aktivnosti za njihovo doseganje 

najmanj enkrat letno bomo izvajali vodstveni pregled za ugotavljanje učinkovitosti delovanja sistema vodenja 
kakovosti in ravnanja z okoljem in uspešnost poslovanja družbe z lastniki procesov 

zagotovili bomo sredstva in vire, ki omogočajo izvajanje sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z 

okoljem 

najmanj enkrat letno bomo preverjali izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zahtev ter predpisov s področij, ki 

vplivajo na delovanje družbe 

 
Vodstvo se tudi zavezuje, da bodo cilji kakovosti in ravnanja z okoljem vključeni v poslovno načrtovanje in da 

bodo v primeru ugotovljenih odstopanj od načrtovanih kakovostnih in okoljskih ciljev pravočasno vpeljani 

ustrezni ukrepi. Doseganje vseh poslovnih ciljev je zavezujoče in služi kot merilo uspešnosti vseh vodilnih in 

vodstvenih delavcev Skupine Fori. 
 

V zavezi vodstva Skupine Fori smo zapisali, da želimo med drugim biti prepoznavni tudi po stalni skrbi za zmanjševanje obremenjevanja okolja. Ta cilj 

smo nadgradili še s temeljno strategijo na področju delovanja Sistema ravnanja z okoljem in zavezo, da bomo varnost in zdravje delavcev ter varstvo 

pred požarom stalno vključevali v vse poslovne procese. Velik poudarek bomo namenjali celoviti preventivni dejavnosti na področju varnosti in zdravja 

delavcev, varstva okolja in varovanja premoženja. 

 

Za realizacijo tega bomo skupaj z zaposlenimi, poslovnimi partnerji in javnostjo vse aktivnosti usmerjali v izvajanje okoljske in druge zakonodaje 
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ter posameznih kupčevih zahtev in s tem vplivali na zmanjševanje negativnih vplivov dejavnosti na okolje. 

Vodstvo podjetja z vsemi zaposlenimi spoštuje in spremlja okoljske cilje, ki smo si jih zastavili. 
 
 

DOGODKI PO PRETEKU POSLOVNEGA LETA 2017 

 

Po  preteku poslovnega leta 2017 v Tekstilni tovarni Okroglica d.d. ni bilo dogodkov, ki bi vplivale na izkaze  družbe na dan 
31.12.2017. 
 
V maju 2018 je družba podpisala novo pogodbo MRA z datumom učinkovanja 01.04.2018. 

Nove razmejene obresti se v celoti odpišejo, če do 31.12. 2019 odplačamo oziroma refinanciramo celotne obveznosti.  

MRA so podpisale banke upnice in družbe Skupine FORI  z veljavnostjo do konca leta 2021. Finančne obveznosti družb Skupine FORI do upnikov 

so prestrukturirane pod pogoji, ki omogočajo normalno  poslovanje družb in  nujno potrebne investicije za nadaljnji razvoj.  
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
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1. POVZETEK KLJUČNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK 
 

1.1. Osnove za sestavo računovodskih izkazov 

 
Računovodski izkazi za poslovno leto 1.1. – 31.12.2017 oziroma na dan 31.12.2017 so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki so 

pričeli veljati s 1.1.2016 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih izkazih za obdobje 1.1. – 31.12.2017 oziroma na dan 

31.12.2017 so izkazani v EUR brez centov. 

 
Pri pripravi računovodskih izkazov so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje 

časovne neomejenosti delovanja. 

Prva predpostavka pomeni, da so računovodski izkazi sestavljeni na podlagi računovodenja, ki je zasnovano na temeljnih poslovnih dogodkih. Navedeno 

pomeni, da se poslovni dogodki pripoznajo, ko se pojavijo in ne šele ob plačilu, zapisujejo se v računovodske razvide in o njih se poroča v 

računovodskih izkazih obdobja, na katero se nanašajo. 

 
Druga predpostavka pomeni, da je treba računovodske izkaze sestavljati, kot da bo družba nadaljevala poslovanje v dogledni prihodnosti in kot da nima 

niti namena niti potrebe, da bi ga povsem ustavila ali pomembno skrčila. 

 
Računovodski izkazi družbe predstavljeni v tem poročilu so: 

bilanca stanja 

izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa 

izkaz denarnih tokov 

izkaz gibanja kapitala 
 

1.2. Preračun tujih   valut 

 
Uporabljeno je načelo izvirnih vrednosti. Pri postavkah, ki se izvirno glasijo  na  tujo valuto, je pri preračunavanju poslovnih dogodkov med letom 

upoštevan referenčni tečaj Evropske centralne banke (ECB). Sredstva in dolgovi, ki glasijo na tujo valuto, so izkazani v preračunani vrednosti po 

referenčnem tečaju ECB na dan bilance stanja. 

Prevrednotenje sredstev in dolgov, ki glasijo na tujo valuto, je bilo opravljeno, učinki pa so izkazani med prevrednotovalnimi finančnimi prihodki in 
odhodki. 
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1.3. Pregled ključnih računovodskih politik 

 
a.) Bilanca stanja 

 
NEOPREDMETENA SREDSTVA 

 
Družba med neopredmetenimi sredstvi izkazuje premoženjske pravice povezane z uporabo računalniških programov ter dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve. 

 
Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo 

tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju trgovinskih in drugih popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva 

za nameravano uporabo. Nabavno vrednost lahko sestavljajo tudi obresti do nastanka neopredmetenega sredstva. 

 
Za neopredmeteno sredstvo se v knjigovodskih razvidih izkazujejo posebej nabavna vrednost oziroma prevrednotena nabavna vrednost, 

posebej amortizacijski popravek vrednosti in posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost, ki je znesek, s 

katerim se sredstvo pripozna po odštetju vseh nabranih amortizacijskih popravkov in nabranih izgub zaradi oslabitve. Zmanjševanje vrednosti 

dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu. 

 
Ocenjujemo, da neopredmetenih sredstev ni potrebno slabiti. 

 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v 

najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. 

 
Opredmetena osnovna sredstva družbe so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema in druga oprema. 

 
Opredmeteno osnovno sredstvo, razen zemljišč in zgradb, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. 

Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi 

za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne 

dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. 
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Za opredmeteno osnovno sredstvo, razen zemljišč in zgradb, se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna oziroma prevrednotena 

nabavna vrednost, posebej amortizacijski popravek vrednosti in posebej nabrana izguba zaradi oslabitve, v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost, 

ki je znesek, s katerim se sredstvo izkaže po odštetju vseh nabranih amortizacijskih popravkov vrednosti in nabranih izgub zaradi oslabitve. 

 
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, razen zemljišč in zgradb, ne sme presegati njihove nadomestljive vrednosti. Samo če 

je nadomestljiva vrednost opredmetenega osnovnega sredstva manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se njegova knjigovodska vrednost zmanjša 

na njegovo nadomestljivo vrednost. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve. Izguba zaradi oslabitve opredmetenega osnovnega sredstva, ki se 

meri po modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida. 

 
Sredstvo se preneha amortizirati, ko je opredeljeno kot ne-kratkoročno sredstvo za prodajo ali uvrščeno v skupino za odtujitev za prodajo ali ko se 

odpravi pripoznanje, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Takšno ne-kratkoročno sredstvo ali skupina za odtujitev za prodajo se izmeri po knjigovodski 

vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša. 

 
Za vrednotenje zemljišč in zgradb uporablja družba tako model nabavne vrednosti kot model prevrednotenja. 

 

FINANČNE NALOŽBE 

 
Dolgoročna finančna naložba je finančna naložba, ki jo ima družba naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in s katero naj bi dolgoročno 
dosegala donos, in ne trgovala. Vsaka druga finančna naložba se v bilanci stanja izkazuje kot kratkoročna finančna naložba. 
 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo in izmerijo: 

finančne naložbe v druge delnice in deleže so izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in po nabavni vrednosti 

finančne naložbe v posojila so izmerjena po odplačni vrednosti po metodi dogovorjenih obresti 

finančne naložbe v kapitalske instrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče izmeriti, to so 

naložbe v družbe v skupini, se izmerijo po nabavni vrednosti. 

 
Finančne naložbe mora družba ob začetnem pripoznanju izmeriti po pošteni vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna sredstva, 

izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje 

finančnega sredstva. 

Na vsak dan bilance stanja je treba oceniti, ali obstaja kak nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti finančne naložbe ali skupine finančnih naložb. Če 

tak dokaz obstaja, je treba finančno naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. Ob koncu obračunskega obdobja je bilo ocenjeno, da finančnih naložb ni 

potrebno slabiti. 
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ZALOGE 

 
Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za 

prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja. 

 
Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. Kot material se lahko šteje 

tudi drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni. Ob začetnem pripoznanju se vrednotijo po nabavni ceni, ki je nakupna cena povečana za prevozne 

stroške, uvozne dajatve in druge neposredne stroške. Ob koncu obračunskega obdobja se za vrednotenje zaloge materiala uporablja metoda zaporednih 

cen FIFO. 

 
Zaloga v postopku proizvajanja zajema nedokončano proizvodnjo in polproizvode. Nedokončana proizvodnja lahko obsega tudi opravljanje storitev. 

 
Zaloga, namenjena prodaji, zajema dokončane proizvode in trgovsko blago v skladišču ter količine na poti do kupca, dokler jih ne prevzame, trgovsko 
blago pa tudi količine na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. 

 
Količinska enota proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po proizvajalnih stroških, ki jih sestavljajo neposredni 

stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposredni stroški amortizacije in splošni proizvajalni stroški. 

 
Če knjigovodska vrednost zalog presega njihovo čisto iztržljivo vrednost, jo je treba odpisati do čiste iztržljive vrednosti. Zmanjšanje vrednosti zalog surovin, 

materiala in drobnega inventarja obremenjuje stroške materiala, zmanjšanje vrednosti zalog nedokončane proizvodnje, proizvodov in blaga pa 

ustrezne poslovne odhodke. 

 
Zaloge je treba v celoti odpisati, če je njihova prodaja za vedno ustavljena ali uporaba prepovedana. Zaloge ob koncu obračunskega obdobja niso bile 

slabljene. 

 

TERJATVE 

 
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali 
opravljanje kake storitve. 

 
Terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev ali drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev, lahko pa tudi do dobaviteljev prvin 

poslovnega procesa, do zaposlencev, do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida (do države), do financerjev in do uporabnikov finančnih 

naložb. 
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Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in če 

je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 

 

Presežek iz prevrednotenja se nanaša na povečanje knjigovodske vrednosti sredstev po modelu prevrednotenja. Glede na njegov prehodni nastanek gre za 

presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi. 

 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.  Prvotne terjatve 
se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo  za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 

 
Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo pri terjatvi, izkazani po odplačni vrednosti, do izgube zaradi oslabitve, je treba knjigovodsko vrednost terjatve 

zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti. Izguba bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami. 

 
Družba določa popravke vrednosti po posamičnih terjatvah, kadar dvomi o njihovi poravnavi, kadar ima podatke o slabem finančnem stanju kupca ali 

o postopkih prisilne poravnave oziroma stečaja, uvedenega pri njem. 

 
Dolgoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. 

Kratkoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju, krajšem od leta dni. 

Dvomljiva terjatev je terjatev, za katero se domneva, da ne bo poravnana oziroma ne bo poravnana v celotnem znesku. 

Sporna terjatev je terjatev, ki sproži med upnikom in dolžnikom spor, ki ga rešuje sodišče. 

 

DENARNA SREDSTVA 

 
Denar so gotovina, knjižni denar in denar na poti. 

 
Denarno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se preračuna v 

domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema. 
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KAPITAL 

 
Celotni kapital družbe je njena obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene 

lastne delnice ter dvigi (izplačila). 

 
Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, druge rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja in prehodno 

še ne razdeljeni čisti dobiček. 

 
Osnovni kapital je kapital, ki je razdeljen na delnice. 
 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni 

z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. 

 
Med rezervacijami družba izkazuje: 

rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 

prejete državne podpore – subvencije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev, namenjene so za pokrivanje stroškov amortizacije teh sredstev oziroma 

določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke 

dolgoročne pasivne časovne razmejitve. 

 
Rezervacije se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripoznajo z vračunavanjem ustreznih stroškov oziroma odhodkov, če je verjetno, da bodo 

v prihodnosti nastajali takšni stroški oziroma odhodki in je zanje potrebno rezerviranje pokrivanja. 

 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v zvezi z državnimi podporami in donacijami, prejetimi za pridobitev osnovnih sredstev, se oblikujejo za 
zneske državnih podpor ali donacij, s katerimi so bila osnovna sredstva nepovratno oziroma brezplačno pridobljena. 

 
Po koncu obdobja, za katero je bila oblikovana rezervacija, se njen celotni neporabljeni del prenese med ustrezne prihodke. 
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DOLGOROČNI DOLGOVI 

 
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, 

zlasti v denarju. 

 
Dolgoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni. 

 
Dolgoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če je verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, 

ki omogočajo gospodarske koristi, in če je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. 

 
Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani), in dolgoročni dolgovi, ki bodo zapadli v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja izkazujejo kot 

kratkoročni dolgovi. 

 

 

KRATKOROČNI DOLGOVI 

 
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti 

v denarju. 

 
Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. 

 
Kratkoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če je verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali 
dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi, in če je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. 

 
Pripoznanja kratkoročnih dolgov v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravijo, če je obveznost, določena v pogodbi ali drugem pravnem aktu, 

izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. 

 
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku. 
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KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je 

verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena; terjatve in obveznosti se nanašajo na znane ali še ne znane pravne oziroma fizične osebe, do katerih bodo 

tedaj nastale prave terjatve in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve, ki jih bodo bremenile. 

 
Usredstvene (aktivne) kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke. 

Udolgovljene (pasivne) kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke. 

 
b.) Izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa – različica I. 

Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali bremenijo družbo. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu 

obračunane realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). 

Izkaz poslovnega izida  je sestavljen v obliki, ki je SRS 25 prikazana kot različica I. Členitev postavk v  poslovnem izidu je skladna s SRS in drugimi 

davčnimi predpisi. 

 

Izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane sestavine izkaza poslovnega izida za obdobja, 
za katera se sestavlja, ter drugega vseobsegajočega donosa. 

 
Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost          lastniškega 
kapitala. Celotni vseobsegajoči donos so spremembe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki.  
 

STROŠKI AMORTIZACIJE 

 
Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v 

posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. 

 
Za lastne potrebe se samostojno določijo metoda amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev; letne amortizacijske stopnje 

ter razporeditev letne amortizacije na posamezna obračunska obdobja. 

 
Ob sestavljanju končnih obračunov amortizacije za vsako poslovno leto je treba pri pomembnejših postavkah preverjati dobo koristnosti opredmetenih 
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osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračunati. 

 

ODHODKI 

 
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov 

(na primer zaradi zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 

 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. 

 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to 

zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se torej pripoznajo hkrati s pripoznanjem zmanjšanja sredstev oziroma povečanja dolgov. 

 

PRIHODKI 

 
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali 

zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 

 

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. 

 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to 

povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznajo hkrati. 

 
c.) Izkaz denarnih tokov – različica II. 

 
Izkaz denarnih tokov prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Sestavljen je po posredni metodi iz podatkov v 
dveh zaporednih bilancah stanja in izkaza (celotnega) vseobsegajočega donosa ter nekaterih dodatnih podatkov iz poslovnih knjig. V izkazu denarnih tokov so 
kot denarna sredstva upoštevana denar v blagajni in denar na računih. 
 
Zaradi upoštevanja načela približevanja pritokov prejemkom in odtokov izdatkom v izkazu denarnih tokov niso zajeti stroški amortizacije, prevrednotovalni poslovni 

in finančni prihodki, prevrednotovalni poslovni in finančni odhodki ter druge postavke, ki ne predstavljajo denarnega toka. 

 
Finančni prihodki in odhodki se nanašajo na denarne tokove pri poslovanju, investiranju in financiranju. Drugi prihodki in drugi odhodki so zajeti v postavkah 

denarnih tokov pri poslovanju. 
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d.)Izkaz gibanja kapitala 
 

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala v skladu s SRS. 

 
Izkaz gibanja kapitala prikazuje spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki, celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja in spremembe v 

kapitalu. 

 

1.4 Ključne računovodske  ocene 
 
Podjetje je v skladu z zakonskimi predpisi zavezano k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane 
dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 

 
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na datum poročanja. V izračunu 

so upoštevani stroški odpravnin ob upokojitvi in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. 

 

 

1.5. Predpisi, na katerih temelji predstavitev računovodskih izkazov 

 
Sestavitev in predstavitev računovodskih izkazov za leto 2017 temelji na Slovenskih računovodskih standardih, predpisih držav e Slovenije in internih 

aktih podjetja. 

 

a.) Računovodska načela 
 
V računovodskih izkazih družbe so v skladu z zakonodajo uporabljena naslednja računovodska načela: 

 
načelo dvostavnega knjigovodstva, 

načelo merjenja postavk, ki jih je moč ovrednotiti, 
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načelo nabavne vrednosti, 

načelo previdnosti, kjer se izkazujejo izgube čim so možne in dobički, ki so verjetni, 

načelo dosledne uporabe izbranih metod, 

načelo vzročnosti prihodkov in odhodkov. 

 
b.) Temeljne računovodske  predpostavke 

 
Družba pri svojem poslovanju upošteva temeljne računovodske predpostavke, ki so: 

 
časovna neomejenost delovanja, 

resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen, ne pa tudi hiperinflacije, 

strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka. 

 
c.) Pregled pomembnejših računovodskih politik 

 
Osnovne računovodske politike uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov v navedenem obdobju in spremembe v primerjavi z njimi so prikazane 

v nadaljevanju. 

 

d.) Računovodske usmeritve 

Ko poslovodstvo izbira računovodske usmeritve in se odloča o njih uporabi ter pripravlja računovodske izkaze, upošteva tri zahteve: 

 
previdnost, 

prednost vsebine pred obliko in 

pomembnost. 

 
Računovodske usmeritve družbe se v letu 2017 niso spremenile. 

 
Pri izkazovanju in vrednotenju ekonomskih kategorij se neposredno uporabljajo določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih dajejo 
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SRS družbi možnost izbire med različnimi načini oziroma je to predpisano z zakonom. 

 

 

2. BILANCA STANJA 
 

(v 
EUR) Postavka Pojasnila 31.12.2017 % 31.12.2016 % 

  SREDSTVA        16.979.147     15.389.098    

              

A. Dolgoročna sredstva 2.1.      11.323.684       66,69   10.018.122  
    

65,10  

 I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  2.1.1.             82.590  
       0,49  

      339.999        
2,21  

   1. Dolgoročne premoženjske pravice                      - -             -                
            

-  

   2. Dobro ime                       - -                              -  
            

-  

   3. Predujmi za neopredmetena sredstva                          -  -                              -  
            

-  

   4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja                          -  -                               -  
            

-  

   5. Druga neopredmetena sredstva                29.494         0,17          40.443  
      

0,26  

   6. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve                 53.096         0,31        299.555  
      

1,95  

 II.   Opredmetena osnovna sredstva   2.1.2.         7.120.248       41,94     6.889.580  
    

44,77  

   1. Zemljišča in zgradbe           3.889.189       22,91     3.495.382  
    

22,71  

   a)   Zemljišča           1.302.008         7,67     1.302.008  
      

8,46  

   b)   Zgradbe           2.587.182       15,24     2.193.374  
    

14,25  

   2. Proizvajalne naprave in stroji                          -              -                   -  
            

-  

   3. Druge naprave in oprema           1.381.386         8,14     1.427.096  
      

9,27  

   4. Biološka sredstva                          -             -                   -  
            

-  

   5. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo           1.849.672       10,89     1.967.102  
    

12,78  
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   a)   Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi           1.849.672       10,89     1.967.102  
    

12,78  

   b)   Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev                          -              -                   -  
            

-  

 III.   Naložbene nepremičnine                          -              -                   -  
            

-  

 IV.   Dolgoročne finančne naložbe   2.1.3.         4.009.825       23,62     2.288.452  
    

14,87  

   1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil                42.833         0,25          40.234  
      

0,26  

     a)   Delnice in deleži v družbah v skupini                29.655         0,17          29.655  
      

0,19  

   b)   Delnice in deleži v pridruženih družbah                          -                                 -  
            

-  

     c)   Druge delnice in deleži                13.178         0,08          10.579  
      

0,07  

    č)   Druge dolgoročne finančne naložbe                          -                                 -  
            

-  

   2. Dolgoročna posojila           3.966.992       23,36     2.248.217  
    

14,61  

     a)   Dolgoročna posojila družbam v skupini           3.966.992       23,36     2.248.217  
    

14,61  

     b)   Dolgoročna posojila drugim                          -                                 -  
            

-  

   c)   Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital                          -                                  -  
            

-  

 V.   Dolgoročne poslovne terjatve   2.1.4.              93.765         0,55        487.417  
      

3,17  

   1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini                       -                  
            

-  

   2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev                          -                                -  
            

-  

   3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih                93.765         0,55        487.417  
      

3,17  

 VI.   Odložene terjatve za davek   2.1.5.              17.256         0,10          12.675  
      

0,08  

                        
            

-  

 B.   Kratkoročna sredstva   2.2.         5.574.237       32,83     5.346.748  
    

34,74  

 I.   Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo                          -                                  -  
            

-  

 II.   Zaloge   2.2.1.         1.760.806       10,37     1.509.481  
      

9,81  

   1. Material              953.457         5,62        862.697  
      

5,61  
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   2. Nedokončana proizvodnja                91.317         0,54        120.313  
      

0,78  

   3. Proizvodi in trgovsko blago              716.033         4,22        526.471  
      

3,42  

   4. Predujmi za zaloge                          -                                  -  
            

-  

 III.   Kratkoročne finančne naložbe   2.2.2.                        -                     593.205  
      

3,85  

   1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil                          -              -                    -  
            

-  

     a)   Delnice in deleži v družbah v skupini                          -        -                         -  
            

-  

     b)   Druge delnice in deleži                          -            -                     -  
            

-  

     c)   Druge kratkoročne finančne naložbe                          -            -                     -  
            

-  

   2. Kratkoročna posojila                          -              -       593.205  
      

3,85  

     a)   Kratkoročna posojila družbam v skupini                          -              -        593.205  
      

3,85  

     b)   Kratkoročna posojila drugim                          -              -                   -  
            

-  

   c)   Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital                          -              -                   -  
            

-  

 IV.   Kratkoročne poslovne terjatve   2.2.3.         3.785.345       22,29     3.241.453  
    

21,06  

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini          228.991        1,35        222.680  
      

1,45  

   2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev       1.830.856      10,78     1.446.642  
      

9,40  

   3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih       1.725.497      10,16     1.572.131  
    

10,22  

 V.   Denarna sredstva   2.2.4.              28.085         0,17            2.609  
      

0,02  

                        
            

-  

 C.   Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   2.3.              81.226         0,48          24.228  
      

0,16  
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(v 
EUR) Postavka Pojasnila 31.12.2017 % 31.12.2016 % 

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         16.979.147     15.389.098    

              

A.  Kapital   2.4.         6.491.552       38,23     5.619.419  
    

36,52  

 I.   Vpoklicani kapital              684.685         4,03        684.685  
      

4,45  

     1.  Osnovni kapital              684.685         4,03        684.685  
      

4,45  

     2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)                          -              -                   -  
            

-  

 II.   Kapitalske rezerve           1.565.871         9,22     1.565.871  
    

10,18  

 III.   Rezerve iz dobička           1.133.704         6,68     1.133.704  
      

7,37  

     1.  Zakonske rezerve                68.468         0,40          68.468  
      

0,44  

     2.  Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže                          -              -                   -  
            

-  

     3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)                        -           -                 -  
            

-  

     4.  Statutarne rezerve                          -             -                   -  
            

-  

     5.  Druge rezerve iz dobička           1.065.236         6,27     1.065.236  
      

6,92  

 IV.   Revalorizacijske rezerve           1.454.066         8,56     1.454.066  
      

9,45  

 V.   Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti               (20.345)       (0,12)        (13.336) 
     

(0,09) 

 VI.   Preneseni čisti poslovni izid              820.813         4,83        202.210  
      

1,31  

 VII.   Čisti poslovni izid poslovnega leta              852.758         5,02        592.218  
      

3,85  

                         
            

-  

 B.   Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve    2.5.            216.247         1,27        200.335  
      

1,30  

   1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti                90.820         0,53          74.557  
      

0,48  

   2. Druge rezervacije                     33.250  
      

0,22  

   3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve              125.427        0,74          92.528  
      

0,60  

                       
            
-  
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 C.   Dolgoročne obveznosti   2.6.         2.901.682       17,09     3.534.877  
    

22,97  

 I.   Dolgoročne finančne obveznosti           2.611.115       15,38     2.633.989  
    

17,12  

     1.  Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini                          -              -                   -  
            

-  

     2.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank           2.477.348       14,59     2.582.391  
    

16,78  

     3.  Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic                          -              -                   -  
            

-  

     4.  Druge dolgoročne finančne obveznosti              133.767         0,79          51.598  
      

0,34  

 II.   Dolgoročne poslovne obveznosti                          -              -       610.322  
      

3,97  

     1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini                       -  -         -       
            

-  

     2.  Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev                          -              -                   -  
            

-  

     3.  Dolgoročne menične obveznosti                          -              -                   -  
            

-  

     4.  Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov                          -              -                   -  
            

-  

     5.  Druge dolgoročne poslovne obveznosti                          -              -        610.322  
      

3,97  

 III.   Odložene obveznosti za davek              290.567         1,71        290.567  
      

1,89  

                    -   
            

-  

 Č.   Kratkoročne obveznosti   2.7.         7.354.754       43,32     6.019.555  
    

39,12  

 I.   Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev                          -             -                   -  
            

-  

 II.   Kratkoročne finančne obveznosti              895.020         5,27     1.015.233  
      

6,60  

     1.  Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini                          -             -         20.880  
      

0,14  

     2.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank              706.365         4,16        755.864  
      

4,91  

     3.  Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic                          -             -                   -  
            

-  

     4.  Druge kratkoročne finančne obveznosti              188.655         1,11        238.489  
      

1,55  

 III.   Kratkoročne poslovne obveznosti           6.459.734       38,05     5.004.322  
    

32,52  

     1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini    106.142 0,57    213.092  
      

1,38  
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     2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev    4.535.808      26,77     3.450.085  
    

22,42  

     3.  Kratkoročne menične obveznosti                          -              -                   -  
            

-  

     4.  Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov                     521         0,00               521  
      

0,00  

     5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti           1.817.263       10,70     1.340.625  
      

8,71  

                       
            

-  

 D.   Kratkoročne pasivne časovne razmejitve   2.8.              14.912         0,09          14.912  
      

0,10  

       

       

 

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2017 in obveznosti do njihovih virov. Sestavljena in razčlenjena je v sk ladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi, vrednosti pa so prikazane za tekoče in preteklo obdobje. 

 
Vrednost sredstev je v bilanci stanja prikazana po neodpisani vrednosti. 

 
Bilanco stanja je družba sestavila, potem ko je uskladila promet in stanje glavne knjige z dnevnikom, stanje pomožnih knjig z glavno knjigo in knjigovodsko 

stanje z ugotovljenim dejanskim stanjem po popisu. 
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3. IZKAZ (CELOTNEGA) VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA – RAZLIČICA I. 
 

(v EUR)   Postavke   Pojasnila   2017   2016  

          

1.  Čisti prihodki od prodaje   3.1.          19.370.776          19.430.275  

   a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu                 301.349               403.605  

   do družb v skupini                 142.280               153.466  

   do pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb    -                           -  

   do drugih družb                 159.068               250.139  

   b) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu            18.659.413          18.404.584  

   do družb v skupini    -               118.304  

   do pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb    -  -  

   do drugih družb            18.659.413          18.286.280  

   c) Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu                   15.462                   1.311  

   do družb v skupini                   15.462                           -  

   do pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb    -                           -  

   do drugih družb    -                   1.311  

   č) Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu                 394.552               620.774  

   do družb v skupini                   -                20.222  

   do pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb    -                           -  

   do drugih družb    394.552               600.552  

2.  Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje                 139.387               109.505  

3.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve                             -                           -  



54 
 

4.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)                 218.127                 78.177  

5.  Stroški blaga, materiala in storitev   3.2.          14.560.839          14.669.957  

   a)  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega mat.   3.2.1.          11.537.028          11.888.995  

   b)  Stroški storitev   3.2.2.            3.023.811            2.780.962  

6.  Stroški dela   3.2.3.            2.298.604            2.330.416  

   a)  Stroški plač              1.667.613            1.704.587  

   b)  Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj                 270.355               275.158  

   c)  Drugi stroški dela                 360.636               350.671  

7.  Odpisi vrednosti   3.2.4.               511.484               614.149  

   a)  Amortizacija                 511.479               606.798  

   b)  Prevrednot. posl. odhodki pri neopr..sred., opr. osn. sredstvih in nal. nepr.                             5                      634  

   c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                             -                   6.716  

8.  Drugi poslovni odhodki   3.2.5.                 27.407                 23.397  

9.  Finančni prihodki iz deležev   3.3.                   3.735                   1.142  

   a)  Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini                             -                           -  

   b)  Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah                             -                           -  

   c)  Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah                     3.735                   1.140  

   č)  Finančni prihodki iz drugih naložb                            -                          2  

10.  Finančni prihodki iz danih posojil   3.3.                 37.134                 16.859  

   a)  Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini                   34.846                 16.859  

   b)  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim                          2.288                           -  

11.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev   3.3.                 39.931                 36.632  

   a)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini                             -                           -  
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   b)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih                   39.931                 36.632  

12.  Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb                             -                      137  

13.  Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   3.4.                 84.588                 86.617  

   a)  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini                             -                           -  

   b)  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank                   83.839                 85.560  

   c)  Finančni odhodki iz izdanih obveznic                             -                           -  

   č)  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti                        749                   1.057  

14.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   3.4.               204.789               129.333  

   a)  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini                             -                           -  

   b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti                 203.936               127.081  

   c)  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                        853                   2.252  

15.  Drugi prihodki   3.5.                 23.021                      603  

16.  Drugi odhodki   3.6.            1.168.356            1.199.819  

17.  Davek iz dobička                 127.866                 28.197  

18.  Odloženi davki                    (4.581)                 (1.045) 

19.  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                 852.758               592.217  

20. 
 Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev                             -                           -  

21.  Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti                             -                           -  

22.  Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih 

tečajev)                             -                           -  

23.  Druge sestavine vseobsegajočega donosa   3.7.                   (8.011)                  (2.241)          

24.  Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja    844.747               589.976  
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    2017 2016 2017/2016 

1. Poslovni prihodki 19.728.289 19.617.957 100,56 

2. Poslovni odhodki 17.398.334 17.637.918 98,64 

3. Razlika (1 – 2) 2.329.955 1.980.039 117,67 

4. Finančni prihodki 80.800 54.633 147,90 

5. Finančni odhodki 289.377 216.087 133,92 

6. Razlika (4 – 5) -208.577 -161.454 129,19 

7. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (3 + 6) 2.121.377 1.818.585 116,65 

8. Drugi prihodki 23.021 603 3817,71 

9. Drugi odhodki 1.168.356 1.199.818 97,38 

10. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (8 – 9) -1.145.335 -1.199.215 95,51 

11. Davek iz dobička 127.866 28.197 453,47 

12. Odloženi davki -4.581 -1.045 438,39 

13. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (7 + 10 – 11 ± 12) 852.758 592.217 143,99 
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4. IZKAZ DENARNIH TOKOV  – RAZLIČICA II. 
 

v EUR 2017 2016 

Denarni tokovi pri poslovanju     

Postavke izkaza poslovnega izida 1.407.961  1.275.119  

Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 19.791.241  19.655.192  

Posl. odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz posl. obv. 18.259.995  (18.352.921) 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 123.285  (27.152) 

Spremembe čistih obratnih sredstev 644.316  1.905.246  

Začetne manj končne poslovne terjatve (150.242) 100.517  

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 189.461  867.267  

Začetne manj končne odložene terjatve za davek (4.581) (1.046) 

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0  0  

Začetne manj končne zaloge (251.325) (67.836) 

Končni manj začetni poslovni dolgovi 845.091  961.416  

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 15.912  44.928  

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0  0  

Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju 2.052.277  3.180.365  

      

Denarni tokovi pri investiranju     

Prejemki pri investiranju 3.061.142  18.001  

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 40.869  18.001  

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0  0  

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 13.556  0  

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0  0  
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Prejemki od odtujitve finančnih naložb 3.006.714  0  

Izdatki pri investiranju (4.879.645) (2.668.737) 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0  0  

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (744.758) (920.867) 

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0  0  

Izdatki za pridobitev finančnih naložb (4.134.884) (1.747.870) 

Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (1.818.503) (2.650.736) 

      

Denarni tokovi pri financiranju     

Prejemki pri financiranju 0  0  

Prejemki od vplačanega kapitala 0  0  

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 0  0  

Izdatki pri financiranju (208.299) (530.683) 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (84.588) (86.617) 

Izdatki za vračila kapitala 0  0  

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti (123.711) (444.066) 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0  0  

Dividende manjšinskim lastnikom 0  0  

Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (208.299) (530.683) 

      

Končno stanje denarnih sredstev 28.085  2.610  

Denarni izid v obdobju  25.475  (1.054) 

Začetno stanje denarnih sredstev 2.610  3.664  
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5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
 

 

    

Vpoklicani kapital Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Revalorizacijs
ke rezerve 

Rezerve, 
nastale 
zaradi 
vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

SKUPAJ 
KAPITAL 

  

  Osnovni 
kapital 

Nevpoklicani 
kapital 
(odbitna 
postavka) 

  Zakonske 
rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice in 
lastne 
poslovne 
deleže 
deleže 

Lastne 
delnice in 
lastni 
poslovni 
deleži 
(odbitna 
postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

    Preneseni 
čisti dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti 
dobiček 
poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 
poslovne
ga leta 

  

    I/1 I/2 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V VI/1 VI/2 VII/1 VII/2 VIII 

                                 

A.1
. Stanje 31. decembra 2016 

    
684.685  

                       
-  

     
1.565.871  

            
68.468  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

          
1.065.236  

          
1.454.066  

           
(13.336) 

           
202.210  

                        
-  

        
592.218  

                 
-  

       
5.619.419  

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)                             
                      
-  

b) 
Prilagoditve za nazaj (spremembe 
računovodskih usmeritev)                             

                      
-  

                                  

A.2
. Stanje 1. januarja 2017 

    
684.685  

                       
-  

     
1.565.871  

            
68.468  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

          
1.065.236  

          
1.454.066  

           
(13.336) 

           
202.210  

                        
-  

        
592.218  

                 
-  

       
5.619.419  

                                  

B.1
. 

Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z 
lastniki 

                
-  

                       
-  

                    
-  

                      
-  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

                        
-  

                        
-  

                       
-  

                      
-  

                        
-  

          
27.387  

                 
-  

            
27.387  

f) Vračilo kapitala                             
                      
-  

g) Izplačilo dividend                             
                      
-  

h) Izplačilo nagrad organom vodenja                             
                      
-  

i) Druge spremembe lastniškega kapitala                         
          
27.387    

            
27.387  

B.2
. 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 

                
-  

                       
-  

                    
-  

                      
-  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

                        
-  

                        
-  

             
(8.011) 

                      
-  

                        
-  

        
852.758  

                 
-  

          
844.746  

a) 
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja                         

        
852.758    

          
852.758  

b) 
Sprememba revalorizacijskih rezerv iz 
prevrednotenja opredm. osn. sredstev                             

                      
-  

c) 
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja 
finančnih naložb po pošteni vrednosti                             

                      
-  

č) 
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja                   

             
(8.011)         

            
(8.011) 

B.3
. Spremembe v kapitalu 

                
-  

                       
-  

                    
-  

                      
-  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

                        
-  

                        
-  

               
1.003  

           
618.603  

                        
-  

      
(619.606) 

                 
-  

                     
0  

a) 

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala                     

           
619.606    

      
(619.606)   

                      
-  

b) 
Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora                             

                      
-  

d) 
Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 
poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala                             

                      
-  

e) Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne 
poslovne deleže ter razporeditev na druge 
sestavine kapitala                             

                      
-  

f) 
Druge spremembe v kapitalu                   

               
1.003  

             
(1.003)       

                     
0  

C. 
Končno stanje poročevalskega obdobja 
31.12.2017 

    
684.685  

                       
-  

     
1.565.871  

            
68.468  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

          
1.065.236  

          
1.454.066  

           
(20.345) 

           
820.813  

                        
-  

        
852.758  

                 
-  

       
6.491.552  

D. BILANČNIDOBIČEK / IZGUBA 
                
-  

                       
-  

                    
-  

                      
-  

                     
-  

                    
-  

                     
-  

                        
-  

                        
-    

           
820.813  

                        
-  

        
852.758  

                 
-  

       
1.673.571  

          

              Za leto 2016 
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Za leto 2016 
  

 

 
Gibanje kapitala 

 

Vpoklicani kapital 
 
 
 

Kapitalske 

rezerve 

 

Rezerve iz dobička 
 
 
 

Revalorizacijske 

rezerve 

 

 
Rezerve, nastale 

zaradi vrednotenja 

po pošteni vrednosti 

 

Preneseni čisti poslovni izid 
Čisti poslovni izid poslovnega 

leta 

 
 

 
Skupaj kapital 

 
 
osnovni kapital 

 
nevpoklicani 

kapital 

 
zakonske 

rezerve 

 

rezerve za 

lastne delnice 
in deleže 

 
lastne delnice 

in deleži 

 
statutarne 

rezerve 

 
druge rezerve iz 

dobička 

 
preneseni čisti 

dobiček 

 
prenesena 

čista izguba 

 
čisti dobiček 

posl.leta 

 
čista izguba 

posl.leta 

  
I./1. I./2. II. III./1. III./2. III./3. III./4. III./5. IV./1. IV./2. V./1. V./2. VI./1. VI./2. VII. 

 
A.1 

 
Stanje 31.12.2015 

 
684.685 

  
1.565.871 

 
68.468 

    
299.318 

 
1.454.066 

 
 (11.095) 

 
202.210 

  
765.918 

  
5.029.441 

 
a) 

 
Preračuni za nazaj 

               

 
b) 

 
Prilagoditve za nazaj 

               

 
A.2 

 
Stanje 1.1.2016 

 
684.685 

  
1.565.871 

 
68.468 

    
299.318 

 
1.454.066 

 
 (11.095) 

 
202.210 

  
765.918 

  
5.029.441 

 
B.1 

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije 

z lastniki 

        
765.918 

       
765.918 

f) Vračilo kapitala 
               

g) Izplačilo dividend 
               

 
h) 

 
Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora 

               

i) Druge spremembe lastniškega kapitala 
       

765.918 
      

765.918 

 
B.2 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 

obdobja 

          
(2.241) 

   
592.218 

  
589.977 

 
a) 

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 

obdobja 

             
592.218 

  
592.218 

 

b) 

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz 

prevrednotenja opredmetnih osnovnih 

sredstev 

               

 
c) 

 

Sprememba presežka iz prevrednotenja 
opredmetenih osnovnih sredstev 

               

 
 

č) 

Sprememba rezerv nastalih zaradi 

vrednotenja finančnih naložb po pošteni 

vrednosti 

               

 
d) 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 

poročevalskega obdobja 

          
(2.241) 

     
 (2.241) 

 
B.3 

 
Spremembe v kapitalu 

             
(765.918) 

  
(765.918) 

 

a) 

 

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega obdobja 

             

(765.918) 

  

(765.918 

 
f) 
 
Druge spremembe v kapitalu 

               

 
D. 

 
Stanje 31.12.2016 

 
684.685 

  
1.565.871 

 
68.468 

    
1.065.236 

 
1.454.066 

 
- 13.336 

 
202.210 

  
592.218 

  
5.619.418 

 
E. 

 
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 

           
202.210 

  
592.218 

  
794.428 
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6. POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI 
 

Družba ima dve skupini povezanih oseb. Eno skupino predstavljajo uprava družbe, prokurist družbe in nadzorni svet družbe, drugo skupino pa družbe v 

skupini.  

Družba TT Okroglica d.d. je odvisna družba v 93,83% lasti obvladujoče družbe FORI SKUPINA d.o.o. in njenih povezanih oseb ter 6,17% lasti 
malih delničarjev.  
Družba TT Okroglica d.d. ima na dan 31.12.2017 lastniške deleže v dveh drugih družbah, ki pa so z vidika lastniškega deleža nepomembne. 

Družba Fori Skupina d.o.o. pripravlja konsolidirane računovodske izkaze za najširši krog družb v skupini – skupino FORI. 

Revidirano letno poročilo Skupine FORI je razpoložljivo na sedežu družbe FORI SKUPINA d.o.o., Velenje. Revidirano letno poročilo družbe TT Okroglica d.d. 

je razpoložljivo na sedežu družbe TT Okroglica d.d. Volčja Draga 

Ostale povezane stranke z družbo TT OKROGLICA d.d. so družbe v skupini FORI: 

-       obvladujoča družba FORI SKUPINA d.o.o., Velenje, 

-       odvisna družba FORI d.o.o., Velenje, v kateri ima Fori Skupina d.o.o. 73,00% lastniški delež, 

-       odvisna družba FORI PRODUCTS d.o.o., Velenje v 100% lasti povezane osebe, 

-       odvisna družba FP NALOŽBE d.o.o., Volčja Draga, v kateri ima FORI PRODUCTS d.o.o. 100 % lastniški delež, 

-       odvisna družba Fori Textile Ser d.o.o., Srbija, v kateri ima družba FP NALOŽBE d.o.o. 95 % lastniški delež, 

-       odvisna družba QINGDAO SINOSITEC ENGINEERING TEXTILE Co. Ltd, No. 452 South of Qianshan Road, Kitajska, v 100% lasti obvladujoče družbe skupine. 

Povezane stranke z družbo FORI SKUPINA d.o.o. in zato tudi z družbo TT Okroglica d.d. so poleg navedenih družb v skupini še družbe: 

-       Elvel d.o.o., 

-       Emo-tech d.o.o., Velenje, 

-       NTU d.d.. 
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V letu 2017 je družba upravi in nadzornemu svetu izplačala prejemke v naslednjih bruto vrednostih: 

 

➢ uprava  družbe:    84.912 EUR 

➢ nadzorni  svet  družbe:   67.929 EUR 
SKUPAJ:     152.841 EUR 

 

Prokuristu družbe niso bili izplačani prejemki. 

Izplačila v letu 2017 za 19 zaposlenih po individualnih pogodbah so znašala 592.446 EUR bruto. Družbe v skupini v letu 2017 so predstavljene v poslovnem 

delu letnega poročila. 

V vseh pravnih poslih s povezanimi strankami smo prejeli ustrezno nadomestilo oz. plačilo. V letu 2017 družba ni storila ali opustila nobenih dejanj, na osnovi 

katerih bi prikrajšala povezane družbe oziroma bi bila sama prikrajšana. 

V poslovnem letu 2017 je družba TT Okroglica d.d. opravila določene posle s povezanimi družbami, katerih stanja in zneski so specificirani v okviru pojasnil 

pri posameznih postavki računovodskih izkazov v okviru točke 3. letnega poročila. 

 

7. IZJAVA O    UPRAVLJANJU 

 
Skladno z določilom 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah družba TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. podaja naslednjo izjavo 
o  upravljanju: 

 
✓ Sklicevanje na kodeks o upravljanju 

 
Upravljanje družbe je sistem razdelitve vlog, pristojnosti in odgovornosti med družbeniki, organi vodenja in organi nadzora ter vzpostavitev ključnih 
mehanizmov, po katerih ti delujejo, zaradi zagotovitve dolgoročnega razvoja in uspeha družbe. 
 
Upravljanje in vodenje družbe temelji na zakonodaji Republike Slovenije, aktu o ustanovitvi ter ostalih internih aktih družbe. V poslovnem letu 2017 
družba ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju. Zaradi navedenega predmetno letno poročilo ne vsebuje izjave o skladnosti s kodeksom. 
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Glavne značilnosti sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi 
 

Družba TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. skladno z določili ZGD-1, družbeno pogodbo in internimi akti družbe vzpostavlja in vzdržuje ustrezen 
sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki 
jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena. 
 
S sistemom notranjih kontrol družba zasleduje tri glavne cilje: 
✓ točnost, zanesljivost in resničnost računovodskega poročanja, 
✓ usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter 
✓ učinkovitost in uspešnost poslovanja. 

 
Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih družba uporablja na vseh nivojih za obvladovanje tveganj. Postopke notranjih kontrol izvaja z 
namenom zagotavljanja točnosti, zanesljivosti, transparentnosti, preglednosti računovodskega poročanja ter usklajenosti z veljavno zakonodajo. 
 
Družba je glede na zakonske kriterije zavezana k reviziji poslovanja s strani pooblaščenega revizorja. Dodatni nadzor sistemu notranjih kontrol tako 
predstavlja zunanja revizija. 
 
Računovodske izkaze v družbi pripravljamo v skladu s SRS. Sistem evidentiranja, knjiženja in likvidature računov vzpostavlja informacijski sistem 
Pantheon, ki je ustrezno integriran z drugimi informacijskimi rešitvami v družbi. Ustreznost delovanja TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D. in vanj 
vgrajenih internih kontrol preverjajo tudi pooblaščeni zunanji izvajalci. 

 
Morebitna tveganja računovodskega poročanja zmanjšujemo: 
✓ z dobrim notranjim informiranjem in obveščanjem, 
✓ z jasnimi računovodskimi usmeritvami, 
✓ s stalnimi izboljšavami računovodske funkcije, 
✓ s pravočasno pripravo, ustrezno podrobno obravnavo in vsebinsko zasnovo izkazov, 
✓ z obsežnimi razkritji in pojasnili, 
✓ z rednimi notranjimi in zunanjimi pregledi poslovnih procesov in poslovanja. 

 
 Podatki o delovanju skupščine in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načina njihovega uresničevanja 
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Skupščina odloča: 
✓ o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi, 
✓ o sprejemu letnega poročila in o sprejemu strategije razvoja družbe, 
✓ o uporabi bilančnega dobička, 
✓ o podelitvi razrešnice direktorju, 
✓ o imenovanju revizorja, 
✓ o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
✓ o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta, 
✓ o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, 
✓ o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, 
✓ o drugih zadevah, za katere tako določata ta akt in zakon. 

 

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe. Skupščino sklicuje uprava družbe, najmanj enkrat letno v skladu z zakonom. 
 
Družbeniki lahko uresničujejo svoje pravice sami ali preko pooblaščenca, ki mora pooblastilo za zastopanje deponirati pri družbi. 
 
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov ali njihovih pooblaščencev, da predstavljajo večino vseh glasov. V slučaju 
nesklepčnosti skupščine se ta v roku 30 dni ponovi in je sklepčna ne glede na število prisotnih glasov. 
 
Sklepi skupščine se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen v primerih, kjer ZGD-1 in statut predvidevata višjo večino. V letu 2017 je bila opravljena ena 
skupščina, in sicer 24. zasedanje skupščine, dne 25.08.2017. 
 
Lastniki družbe so delničarji, ki svoje pravice uresničujejo preko skupščine. 

 
✓ Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij 

 
Nadzorni svet ima 3 člane, ki jih imenuje in razrešuje skupščina družbe. Naloga nadzornega sveta je spremljanje in nadzorovanje poslovanja družbe.  
 
Nadzorni svet je v letu 2017 deloval v sestavi: Martin Forštner kot predsednik in Mitja Forštner ter Patricija Gulič kot člana.  
 
3.7V letu 2017 je nadzorni svet opravil 3 seje.  
 
Družbo za mandatno obdobje 5 let vodi, zastopa in predstavlja predsednik uprave Milan Forštner. 
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V Volčji Dragi, 05.06.2018                                                           Direktor družbe: MILAN FORŠTNER 

 

 

OSEBE ODGOVORNE ZA SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN LETNEGA POROČILA 
 

 
   Osebe, ki odgovarjajo za sestavo računovodskih izkazov: 
 

-  predsednik uprave: Milan Forštner 
 

- izvršna direktorica za finance, knjigovodstvo in kadre: Slavica Čok 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 

 

 


