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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@forigroup.com 

Predsednik uprave: ALEŠ GULIČ 

Matična številka  podjetja: 5033837000 

Davčna številka  podjetja: SI19783221 

Transakcijski računi: SI56 0224 1025 4396 270 - NLB 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. 

 Standardna klasifikacija dejavnosti: 13.960 – proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 

Sektorska pripadnost (SKIS): S.11002 (Nacionalne zasebne nefinančne družbe) 

Velikost družbe: Srednje podjetje 

Višina osnovnega kapitala: 684.685,36 EUR 
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŽBE na dan 31.12.2019
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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 katerimi 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  

 

 

 

 

2017 2018 2019

6.491.552 € 
7.035.646 € 

8.654.081 € 

GIBANJE KAPITALA

2017 2018 2019

16.979.147 € 
18.276.616 € 18.792.906 € 

VREDNOST AKTIVE

2017 2018 2019

3.506.135 € 3.413.889 € 
4.071.787 € 

GIBANJE FINANČNIH OBVEZNOSTI

2017 2018 2019

6.459.734 € 

7.311.627 € 

5.031.006 € 

GIBANJE POSLOVNIH OBVEZNOSTI
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2017 2018 2019

19.370.776 € 
17.160.290 € 15.838.013 € 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

2017 2018 2019

852.758 € 

532.566 € 
453.041 € 

ČISTI POSLOVNI IZID

2017 2018 2019

2.841.434 € 2.490.142 € 2.681.875 € 

EBITDA
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PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE  

Naša vizija in poslanstvo je da smo pomemben, konkurenčen, razvojni dobavitelj tehničnega tekstila ključnim Tier 1 in OEM proizvajalcem v panogi avtomobilske in kabelske 

industrije ter da osvajamo kupce v ostalih segmentih uporabe laminiranih proizvodov tehničnega tekstila kar smo v letu 2019 uspešno izvajali. 

 

V svetovnem merilu smo z vrhunskimi tehnologijami laminiranja, 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. 

 

Zadovoljstvo kupcev in prepoznavnost na svetovnem trgu zagotavljamo z odličnim obvladovanjem vseh tehnologij kaširanja, s katerimi 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. 

 

V letu 2019 smo realizirali 15.838.013 € prihodkov od prodaje ter ustvarili čisti dobiček v višini 453.041 €. 

 

V letu 2019 smo največji fokus posvečali vrednosti stroška delovne sile, strošku materiala ter storitev. Predvsem smo tudi več pozornosti usmerili na področja tveganj in 

priložnosti ter ocenjevanju primernosti virov (novi materiali ter dobavitelji, strateški kader, tehnologija), ker smo prepričani, da lahko z uporabo učinkovitih sistemov analiz 

dotičnih tem, pripomoremo k doseganju strateško postavljenih ciljev. Omenjene aktivnosti so bile tudi posledica ohlajanja predvsem avtomobilskega trga v EU, konkurenčnega 

boja z azijskimi dobavitelji na kabelskem področju in kot celote, posledično nižje rasti od prvotno načrtovane. 

 

Skladno z našo vizijo in poslanstvom smo tudi v letu 2019, uspešno opravili auditiranje po standardih ISO 9001, ISO 14001 ter IATF s čimer potrjujemo učinkovito delovanje 

organizacijskega sistema za zagotavljanje kakovosti izvajanja vseh procesov v podjetju. 
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ORGANI VODENJA IN NADZORA  

Organi družbe so: 

- Uprava 

- Nadzorni svet 

- Skupščina delničarjev 

 

UPRAVA 

Predsednik uprave: ALEŠ GULIČ, podelitev pooblastila 01.11.2018. 

 

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 2019 so bili: 

 

MARTIN FORŠTNER, predstavnik delničarjev 

Predsednik nadzornega sveta; Zaposlen v Skupina Fori d.o.o. 

Imenovanje na funkcijo predsednika nadzornega sveta na 37. seji nadzornega sveta dne 16.05.2016. 
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MITJA FORŠTNER, predstavnik delničarjev  

Član nadzornega sveta; Zaposlen v Fori d.o.o. 

Imenovanje na funkcijo člana nadzornega sveta na 23. skupščini delničarjev dne 30.8.2016. 

 

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 22.5.2017. 

 

Nadzorni svet je v letu 2019 opravil 4 redne in 1 izredno sejo. 

 

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 52,74 EUR (knjigovodska vrednost). Vse delnice družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. so prosto prenosljive. V letu 2019 je bila izvedena 

26. skupščina delničarjev in sicer dne 30.8.2019 ter 27. skupščina delničarjev in sicer dne 6.12.2019.  
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Pregled delničarjev družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. na dan 31.12.2019. 

 

 

                  

Na podlagi sklepa skupščine o iztisnitvi malih delničarjev z dne 6.12.2019, je glavni delničar sodnemu registru predlagal vpis deleža 100 % v korist FORI SKUPINA, d.o.o.  

 

REVIZIJA 

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 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 26. skupščini delničarjev družbe Tekstilna tovarna Okroglica d.d. dne 30.8.2019. 

 

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 2019. 

  

FORI 
Skupina d. 

o. o.
98,19

Mali 
delničarji

1,81%

Delničar Število delnic Delež v % 

FORI Skupina d. o. o. 161.111 98,19 

Mali delničarji 2.967 1,81 

Skupaj: 164.078 100,00 
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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 2019. 

 

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 2019. 

 

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 ter mednarodnimi 

računovodskimi standardi (MSRP), kot jih je  sprejela EU ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega sporočanja (OPMSRP) 

katere je ravno tako sprejela tudi EU ter so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 

 

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 2019 in s tem tudi z njenim celotnim letnim 

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

 

 

                                                                                                                           Aleš Gulič, predsednik uprave  
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RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – PRODAJA in RAZVOJ  

 Program kabelske industrije produkti  

 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 v letu 2019 nadaljevali z multipliciranjem prodajne strani kar ima pozitiven učinek razpršitve delovanja na globalno raven z maksimiranjem poslovnih 

učinkov v dani situaciji glede na najoptimalnejše proizvodne ter logistične zmogljivosti. 

 

Z lastno prodajno skupino izkušenih komercialistov, tehnologov kot kakovostnikov, uspešno pokrivamo vse prodajne, logistične kot kakovostne vidike poslovanja z zahtevnimi 

kupci, vseh programov. Izkušena lastna prodajna mreža ima ključno vlogo v zaostrenih razmerah konkurenčnega boja na komercialno zahtevnih trgih in obstoja nelojalne 

konkurence. Širitev uspešno poteka na ruskem trgu kot tudi na trgu Brazilije in Mehike kjer smo v letu 2019 dosegli največjo rast. 

 

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 TT Okroglica širi portfelj svojih artiklov in zagotavlja konkurenčnost ter inovativnost na mednarodnem trgu. V letu 2019 smo z omenjenim delovanjem osvojili popolnoma 

novega kupca z popolnoma novim produktom, kot posledice lastnega razvoja ter sinergijskih učinkov med podjetji v večih primerih, tako na kabelskem kot avtomobilskem 

programu.  

 

S Strategijo delovanja v okviru skupine zaposlenih ljudi, kjer je njihova narava dela razvoj projektov za skupino in direktno za TT Okroglico, smo nadaljevali tudi v letu 2019. 

Udeležba na mednarodnih ciljno usmerjenih sejmih kot razstavljavci in kot obiskovalci, je postala stalnica dobre prakse pridobivanja novih kontaktov ter odkrivanja potreb 

trga, utrjevanja osvojenih pozicij ter lastnih blagovnih znamk. 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 predstavitvenem materialu, s katerim se predstavljamo kot 

blagovna znamka FORI, brez katere bi težko sledili trendom. 
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Razvojni stroški ter vzorčenja katera kupcem zaradi konkurenčnega boja, ne zaračunavamo, predstavlja za nas relativno velik strošek kateri se povrne v večletnem obdobju 

skozi nominacije novih projektov ter dobrega imena, katero se gradi in vzdržuje skozi desetletja. Udeležba na sejmih, forumih, konferencah ter obiski kupcev so bili tudi v letu 

2019 nujno potrebni, da smo in ostajamo prepoznaven dobavitelj v avtomobilski in kabelski industriji. Razvoj inovativnih produktov pomeni istočasno tudi razvoj 

repromaterialov pri dobaviteljih in z njimi povezane stroške. 

    

Blagovna znamka FORI ter lastne blagovne znamke so postale mednarodno široko prepoznane ter dobro sprejete. Omogočajo nam proaktivno izvajanje prodajnih kot nabavnih 

aktivnosti z učinki sinergij povezanih podjetij ter s tem povezanih ugodnih prodajno/nabavnih pogojev. Brez koriščenja blagovne znamke FORI in sinergij med podjetji, bi težje 

uspeli proaktivno izvajati sourcing na svetovnem trgu. Z uporabo globalno razpoložljivih nabavnih virov širimo razvoj delovanja skupine ter našim kupcem zagotavljamo 

fleksibilnost, inovativnost ter podporo pri njihovem razvoju. Vzorčenja potekajo tako v Okroglici kot na ostalih podjetjih skupine na področju materialov in tehnologij. Zato 

imamo več direktnih in indirektnih stroškov, ki pa so nujno potrebni za dolgoročni obstoj in razvoj podjetja. 

 

Cenovna konkurenčnost ostaja na visokem nivoju za čigar dokaz izpostavljamo ohranjanje portfelja vseh kupcev z širokim razponom uporabe naših produktov tudi v letu 2019. 

Po posameznih segmentih so negativni odkloni posledica ohlajanja v letu 2019 in s tem manjšim obsegom, ne pa neuspešno oddanih ponudb zaradi nekonkurenčnosti same 

cene produktov. 

 

Fleksibilnost, zanesljivost in partnerski odnosi v sklopu celovitosti Skupine FORI in vseh podjetij merimo v času potrebnem za oddajo ponudbe z predhodno opravljeno analizo 

konkurenčnosti globalno razpoložljivih repromaterialov kot ustreznosti predvidene uporabe lastnih tehnologij razpoložljivih v skupini. Na kupčeve zahteve glede dobavnih 

rokov, ponudb novih izdelkov ali individualnih rešitev se odzovemo v bistveno krajšem času kot konkurenca kar preverjamo z zadovoljstvom naših strank, kar nam same 

potrjujejo. Z sinergijami podjetij v Skupini FORI delujemo učinkovitejše kar je naša velika prednost. Našo ponudbo ter portfelj prodaje smo v letu 2019 uspešno nadgradili z 

aplikacijsko novima produktoma (na avtomobilskem ter kabelskem področju) s čimer smo začeli aktivno uporabljat nadgrajene tehnologije v Tekstilni tovarni Okroglica. Z 

uveljavljanjem nove produktne skupine za višji nivo bivanja ter segment tehničnih tekstilij za področje gradbeništva smo v letu 2019 uspešno pridobili povpraševanja večjih 

EU kupcev na bazi lastno razvitih aplikacij uporabe ter kompatibilnosti zahtevam kupcev, kar je povezano z visokimi stroški še brez konkretnih prihodkov katere načrtujemo v 

letu 2020.  
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Na globalni ravni zaradi sinergij vseh podjetij in blagovne znamke FORI vstopamo v projekte direktno z OEM-i. To dosegamo z proaktivnim 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 v okviru katerega tekstilna tovarna Okroglica ustvari največji delež čistih prihodkov od prodaje, je v letu 2019 prišlo do upada 

povpraševanje glede na postavljen plan. Dejavnost v evropski avtomobilski industriji se je zmanjšala zaradi povečanja prodaje pred uvedbo novih pravil za merjenje emisij in 

porabe goriva ter hitrejše spremembe odklonilnega odnosa kupcev do nakupa vozil z notranjim izgorevanjem kot neekološkega, glede na predhodne projekcije počasnejšega 

prehoda na uporabo električnih vozil, kar je za posledico povzročilo določen vakum v povpraševanju. Na kitajskem trgu opažamo pojav kitajskih konkurentov ter lokalno 

orientiranost nabav TIER 1 proizvajalcev za kitajski trg. Kljub temu smo uspeli obdržat obstoječe kitajske kupce ter v določenem primeru tudi ponovno oživit sodelovanje z 

večjim kitajskim kupcem predhodnih let, vse z aktivnim delovanjem ter učinkovito podporo (fleksibilnost, zanesljivost, kvaliteta ter cena).  

 

V letu 2019 smo pričeli z rednimi odpremami tudi na nam povsem nove trge obstoječim TIER 1 kupcem, kateri so svoje proizvodne zmogljivosti vzpostavili tudi v novih okoljih 

ter nas kot zanesljivega ter kompetentnega dobavitelja, tudi na področjih zahtevnejših obvladovanj tveganj nerazvitih trgov, implementirali. Dotični učinki se bodo v večji meri 

pozitivno odrazili v letih 2020 ter 2021. 
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KABELSKA INDUSTRIJA  

Na kabelskem programu smo v letu 2019 utrdili poslovanje z obstoječimi kupci in se osredotočali na pridobivanje novih poslov, kjer so imeli poglavitno vlogo tehnično izboljšani 

izdelki po konkurenčnih cenah. Kljub gospodarski nestabilnosti in močni konkurenci, menimo, da smo uspešno zaključili poslovno leto. Realizacija je bila dosežena predvsem 

zaradi utrditve obstoječih poslov v Alžiriji, Belorusiji, na Bližnjem Vzhodu in v Tuniziji, kjer se je delež prodaje znatno povečal. Krepitev prodaje bo še vedno bistvenega pomena 

in bo usmerjena na obstoječe in nove trge, uspeh pa nameravamo zagotoviti s povečanim asortimanom izdelkov, ki so v procesu razvoja. 

 

Trendi  na Bližnjem Vzhodu nakazujejo večje investicije, zato si bomo še naprej prizadevali osvojiti kupce v tej regiji. 

 

Na mednarodnih sejmih nastopamo z enovito podobo v okviru skupine FORI in blagovne zmanke TOP TAPES, kar se odraža v vse večji prepoznavnosti povsod po svetu. Že 

tradicionalno se udeležimo sejmov v Evropi (Wire Düsseldorf), v Rusiji (Cabex), v Dubaju (Middle East Electricity) in na Kitajskem (Wire Shanghai).  

 

Za uspešno uresničitev vse ciljev, smo vzpostavili nov team, ki bo odgovoren za razvojne projekte kabelskega programa. Po uspešni implementaciji novih projektov na določeni 

lokaciji, le-te razširjamo še na ostala podjetja. S pomočjo podružnice na Kitajskem smo  z inovacijo izdelave karbonske paste znižali stroške, kar nam je omogočilo prihranek 

pri proizvodnji polprevodnih  trakov. V prihodnjem letu se bomo fokusirali na zvišanje dodane vrednosti z alternativnimi materiali in tehničnimi izboljšavami. Predvidevamo 

dodatna vlaganja v razvoj procesov za izdelavo produktov in v izobraževanja na tehničnem področju. Kot do sedaj, bomo še naprej tesno povezani s tehničnimi strokovnjaki iz 

kabelskega področja. Menimo namreč, da lahko le tako uspešno nadaljujemo strategijo, s katero želimo utrditi blagovno znamko TOP TAPES.  

 

Na nabavnem področju, moramo poudariti, da smo uspešno znižali cene vseh glavnih materialov. Ne glede na to, bomo še naprej delali na optimizaciji stroškov. Postavljeno 

imamo namreč jasno in ambiciozno strategijo, ki vključuje konstanten pritisk na nižanje cen. Zavedamo se, da bomo za stabilno rast potrebovali nenehne izboljšave na vseh 

področjih. 

 

  



Stran | 20  
 

RAZVOJ MATERIALOV IN PRODUKTOV 

Razvoju smo v letu 2019 posvetili veliko pozornost. Tako razvoj obstoječih tehnologij in procesov, kot tudi razvoj popolnoma novih izdelkov. V avtomobilski industriji se poleg 

zanesljivega dobavitelja vse bolj pozicioniramo kot partner v razvoju novih izdelkov iz novih alternativnih vgradnjah materialov. Skupaj z partnerji iščemo nove rešitve, ki delajo 

naše izdelke boljše in konkurenčnejše. Velik del fokusa razvoja je razvoj novih materialov, s katerimi lahko naredimo nove končne izdelke ali pa povečujemo konkurenčnost 

obstoječemu asortimentu. Prav tako pa tudi razvijamo nove proizvodnje tehnologije in konstantne izboljšave v procesu proizvodnje. Enako v kabelski industriji kupci vse bolj 

cenijo naše tehnično znanje in sposobnost ponujanja novih rešitev. V razvoju se ukvarjamo tako s inovativnimi rešitvami izboljševanja proizvodnega procesa, kar nam omogoča 

vse večjo ekonomičnost z resursi, iskanje novih inovativnih materialov, nižanje stroškov materialov ter zagotavljanje konkurenčnosti našim kupcem. Pomembna je 

brezkompromisna kvaliteta naših proizvodov in z razvojem postopkov kontrole kvalitete in sledenjem svetovnih trendov in potreb kupcev, zagotavljamo, da smo zanesljiv in 

konkurenčen partner na področju kabelske industrije.  

 

Prisotnost podjetji skupine Fori na vseh svetovnih trgih in geografska razpršenost naših podjetji nam omogoča edinstven vpogled v potrebe kupcev in inovativni potencial, ki 

ga lahko dosežemo z pravilno uporabo sinergij med našimi različnimi podjetji in tudi industrijami v katerih smo  prisotni. V letu 2019 se je prav izkoriščanju sinergij posvetilo 

veliko  pozornost.  
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RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – PROIZVODNJA 

V letu 2019 smo nadaljevali z neprekinjenim izboljševanjem vseh proizvodnih procesov po načelih vitke proizvodnje. Z fokusom, na procese, ki dodajajo dodatno vrednost 

kupcu, odpravljanju in optimiziranju nepotrebnih procesov in odpravljanju vseh vrst izgub; izgub v človeških resursih, strojih, materialu, zalogah, kvaliteti ter odpadkih. 

 

Glavni poudarki zmanjševanja izgub v letu 2019 so bili: 

- Optimalno planiranje proizvodnje po principih JIT 

- Zboljševanjem kvalitete in zmanjševanjem slabih izdelkov 

- Optimizacija porabe glavnih in pomožnih materialov 

- Optimizacija porabe energentov 

- Večanje produktivnosti delavcev 

- Zmanjševanje zastojev strojev 

- Zmanjševanje nepotrebnih zalog in zalog polproizvodov 

- Učinkovitim vodenjem procesov, ki odpravlja zastoje v komunikaciji med oddelki  

 

 

 

 

 

  



Stran | 22  
  

RAZVOJ KLJUČNIH PODROČIJ – UPRAVLJANJE IN VODENJE KAKOVOSTI 

Plan kakovosti je del procesa stalnih izboljšav in zajema: 

Kazalniki uspešnosti sistema vodenja so vzpostavljeni tudi v X-matriki kot tudi akcijski plani/ korektivni in preventivni ukrepi.  

Kazalnik kakovosti : 

Strošek ne kakovosti v višini % ČPP 

Število prejetih reklamacij ter PPM  

Interni izmet AI  

Interni izmet KI  

Tehnološki AI  

Tehnološki KI  

Bonifikacije AI  

Izmet zaradi dobaviteljevih napak AI  

Izmet zaradi dobaviteljevih napak KI  

 

Sistem kakovosti temelji na najvišjem standardu avtomobilske industrije IATF katerega uporabljamo za vse procese ter programe v podjetju.  

V 2019 smo pričeli z programom nivojskega vodenja v proizvodnji kjer so udeleženi predstavnik vsake službe (Proizvodnja, Kakovost, Tehnologija, Vzdrževanje) z namenom 

aktivnega posnetka dejanskega stanja, preverjanja rezultatov direktno na linijah, predaje navodil izvajalec v proizvodnji ter spremembah sistemskih navodil kot aktivnosti. 

Na jutranjem pregledu se pogledajo rezultati predhodnega dne (reklamacije, izmet, zastoji linije) in se določijo aktivnosti ter prioritete za trenutni dan. Dnevno se na nivojskem 

sestanku pregleda celotni izmet predhodnega dne, tukaj se vključuje tudi delavce in skuša pridobiti njihovo mnenje ter rešitve. 

 

Vsak teden je organizirana delavnica za pregled rezultatov linije in tvorjenje ukrepov za izboljšanje (vsak oddelek posebej). Na delavnici se tedensko/mesečno spremljajo 

rezultati/trend količine izmeta. Izdela se pareto po največjih napakah, nato se iz tega določijo ukrepi, ki so vodeni v vzporedni tabelici z opisom problema, aktivnostjo, datumom 

ter lastnikom aktivnosti. 

Izmet po napakah se spremlja na tedenski/mesečni ter letni bazi kjer se spremlja napredek uvedenih akcij ter ali so nastavljene aktivnosti bile pravilno umeščene. 
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NEUSTREZNA KAKOVOST – KAZALNIK KAKOVOSTI 

Neustrezno kakovost predstavljata interna ne kakovost kot so: tehnološki škart (odgorek), interni škart (odpadek), bonifikacija ter zunanja ne kakovost, ki se spremlja na 

podlagi reklamacij kupcev. Neustrezno kakovost spremljamo po posameznih programih in je izračunana iz količine ne kakovosti glede na dobro uskladiščeno količino, izražena 

v odstotkih ter preračunana v % od ČPP. %. V letu 2019 smo na podlagi proaktivnega delovanja ter vključevanja vseh lastnikov procesov v aktualne problematike z preverjanjem 

učinkovitosti opredeljenih korektivnih ukrepov zaznali pozitiven trend kazalcev kakovosti. Skupni trend izmeta linij je v vpadanju ter v drugi polovici leta konstantno izpod 

maksimalnega odstotka dovoljenega. 

 

KAKOVOST NA IZHODU – REKLAMACIJE KUPCEV  

Kakovost na izhodu predstavljajo reklamacije in pripombe kupcev na vseh programih. Kakovost na izhodu spremljamo z število reklamacij, s stroški zunanjih izgub in številom 

PPM točk. 

 

Noben kupec ni bil proizvodno ogrožen ter grozil nam ni noben odpoklic iz trga ali tenderja. Proces razvoja materialov in dobaviteljev se nadaljuje tudi v letu 2020 s 

pridobivanjem novih dobaviteljev iz EU in LCC. Pri uvajanju novih dobaviteljev smo se odločili za boljši, močnejši pristop kjer poleg potrditve vzorca se detajlno spremlja vsaka 

dobava novega materiala ter zahteva izdelava PPAP dokumentacije s strani dobavitelja. 

 

IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN POSPEŠEVANJE RAZVOJA DOBAVITELJEV 

Hitreje spreminjajoče razmere na globalnih nabavnih trgih so v letu 2019 od nas zahtevale še intenzivnejše hitro odzivanje ter implementacijo novih dobaviteljev, kateri so 

uspešno sledili lastni ugodni konkurenčni poziciji ter s tem nam predstavljali konkurenčno prednost ter zniževanje stroškov materialov v primerih hitre, uspešne ter kakovostne 

implementacije. Z dobavitelji smo razvojno sodelovali ter jim nudili lasten suport pri razvoju artiklov ter sistema kakovosti za dolgoročno stabilno sodelovanje. Z sledenjem 

strategiji osvojitve minimalno treh dobaviteljev za vsakovrstni material ter razpršeno izvajanje dobav z ciljem ohranjanja vseh dobaviteljev aktivnih, smo v letu 2019 uspešno 

sledili zastavljenim ciljem deleža materiala v ČPP, izogibu zastojem zaradi motenj dobav kot tudi nižanja lastnih prodajnih cen na bazi nižanja stroškov repromaterialov.  Tudi 
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na podlagi omenjenega, smo z kupci ohranili vse obstoječe long term posle (obseg nekaterih se je zaradi globalnega ohlajanja v letu 2019 sicer v kumulativi zmanjšal) ter 

pridobivali nove.  

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 izboljšujemo naše vhodne in pute, naše procese in izhodne out pute ter 

izpolnjujemo zahtevo standarda kakovosti, po kateri smo zavezani skrbeti tudi za razvoj svojih dobaviteljev.  

 

Spremljanje napak naših dobaviteljev poteka vsak dan, kjer se pogleda fizično puščene vzorce napak, katere so z vzrokom povezane z našimi dobavitelji. Dobavitelj je na dnevni 

bazi obveščen o napakah najdenih predhodni dan v našem procesu. Izmet dobavitelja po napakah je spremljan na mesečni bazi, kjer se od njih zahtevajo ukrepi za izboljšanje 

vhodnega materiala ter povračilo stroškov. Sistem reklamacij imamo elektronsko voden v IT sistemu od področja kreacije dokumenta reklamacije do potrjevanja kot financ 

ter računovodstva. 

 

IZOBRAŽEVANJA  

V letu 2019 so bila izvedena notranja in zunanja izobraževanja s poudarkom na kakovosti ter razumevanja delovanja avtomobilske industrije kot celote. Udeležili smo se 

izobraževanja glede porekla blaga in Incotermsov 2020 zaradi prenovljenih  pravil ter globalnega delovanja kjer polno razumevanje klavzul Incotermsov 2020 kot tudi 

nomenklatur porekla blaga ter pogojev izpolnjevanja pogojev zagotavljanja porekla, predstavlja pomembno izhodišče delovanja nabave, logistike kot tudi prodaje. Udeležili 

smo se tudi več strokovnih izobraževanj ter managerskih kongresov na področju prodaje . Nadgradnjo znanj iz področja IATF smo nadgradili z izobraževanjem prilagojenim 

posebej našemu sistemu kakovosti vseh procesov v tovarni. 

 

Povečali smo tudi število usposobljenih (izpit) upravljalcev viličarjev z namenom povečanja fleksibilnosti lastne interne logistike ter s tem omogočili zmanjšanje nepotrebnih 

motenj proizvodnih procesov ter dvig učinkovitosti. 

 

V letu 2019 smo poudarek posvetili fokusu zasledovanja dotičnih letnih ciljev tudi še ožje povezano z izpolnjevanjem strateških dolgoročnih ciljev kateri so: 

 

 Doseganje načrtovanega EBITDA 
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 Doseganje višine načrtovanih čistih prihodkov od prodaje 

 Nepreseganje načrtovanih oziroma dovoljenih stroškov nekakovosti 

 Doseganje načrtovane produktivnosti 

 Kvalitetno poznavanje zahtev IATF standarda 

 Učinkovito varovanje okolja ter zdravja zaposlenih 

 Inovativnost 

 

Cilji vzdrževanja sistema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem: 

 

 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 2019 so bile izvedene naslednje presoje: 

 

 Zunanja presoje sistema kakovosti po IATF 16949, ISO 9001  

 Zunanja presoja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 

 Notranje presoje: presojo sistema, presoja proizvoda, presojo procesov TTO 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 2019 smo se v nabavni službi posvečali predvsem obvladovanju vrednosti nabave repromaterialov, kot tudi njihovih odvisnih stroškov. Realizacijo ciljev smo dosegli z 

zniževanjem cen pri obstoječih virih, ter z iskanjem in uvajanjem novih dobaviteljev.  

 

Aktivnosti nabave v letu 2019 so bile v grobem usmerjene v 3 skupine aktivnosti: nižanje oz. zadrževanje dviga cen, iskanje novih alternativnih materialov in dobaviteljev iz 

Evrope, ter obvladovanje odvisnih stroškov nabave. V podrobnejši pregled aktivnosti, ki smo jih v okviru nabavne službe izvajali v letu 2019, tako lahko štejemo: 

 

 Letni razgovori z najpomembnejšimi dobavitelji v TTO. 

 Letni razgovori in pogajanja z vsemi najpomembnejšimi kitajskimi dobavitelji, ob obisku njihovih proizvodnih enot na Kitajskem. 

 Ocenjevanje in razvoj dobaviteljev v skladu z zahtevami ISO standarda. 

 Pridobivanje novih strateških dobaviteljev v Evropi. 

 Na osnovi poznavanja proizvodnih procesov pri dobaviteljih ter trendov gibanja svetovnih cen surovin, oblikovanje predlogov za zniževanje nabavnih cen. 

 Globalno izvajanje bench-marking analiz in konstantno optimiranje nabavne baze v našem sistemu.  

 Obiski vseh večjih sejmov tehničnega tekstila, s čimer vzdržujemo širok nabor potencialnih dobaviteljev (tako za tehnični tekstil, kot za ostale spremljajoče 

repromateriale, npr. lepila). 

 Povezovanje materialnih resursov na nivoju skupine pri iskanju alternativ, kot tudi za doseganje boljših nabavnih pogojev. 

 Optimiranje nabavne logistike za nižanje odvisnih stroškov nabave. 

 Optimiranje notranje logistike (skladišče) za izboljševanje produktivnosti in stroškovne učinkovitosti. 

 

Ključnim blagovnim skupinam materialov in embalaže bomo posvetili posebno pozornost tudi v letu 2020. Naš fokus ostaja pri tem enak, usmerjeni bomo v obvladovanje cen, 

zadostnosti virov, ustrezni razpršenosti nabav ter potrjenih dobaviteljev v preprečitev odvisnosti in odvisnih stroškov. 
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI – ODGOVORNOST DO POSLOVNEGA IN FINANČNEGA OKOLJA 

POSLOVNA TVEGANJA 

Do tveganj prihaja tako pri poslovanju doma kot v mednarodni trgovini. Predvsem ob začetku poslovanja z novimi partnerji in vstopu na tuje trge, ki jih izkustveno še ne 

poznamo, tem tveganjem posvečamo dodatno pozornost predvsem vezano da poslovni partner, kupec ali dobavitelj, ne bi izpolnil dogovorjenih obvez, kar bi za posledico 

imelo negativni učinek na poslovanje. 

 

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

na kar vplivajo velike razdalje med partnerji, implementacija nepreverjenih poslovnih partnerjev, specifičnost posameznih poslov zelo velikega obsega in vrednosti, možnost 

velikih materialnih izgub, različni nacionalni pravni sistemi, različne poslovne navade in običaji tujih držav. 

 

Vsa omenjena poslovna tveganja obvladujemo z intenzivnimi osebnimi kontakti poslovnih partnerjev, konstantnim preverjanjem faz realizacij dogovorjenih poslov, prenosi 

tveganj v dogovoru z našimi kupci ob prejemu poslovnih konkurenčnih ugodnosti pogodbeno tudi na njih ter z uporabo zavarovanj, s čimer poslovna tveganja ocenjujemo kot 

zmerna. 

 

ZUNANJE TVEGANJE  

Zunanja tveganja segmentiramo glede na negotovosti ter lastne izpostavljenosti v korelacijah z zunanjimi zainteresiranimi stranmi kot so poslovni partnerji, banke, 

zavarovalnice, zakonodajalna telesa, organi nadzora, naravni ali ekološki dogodki ter družbene spremembe. Vsi omenjeni, sooblikujejo makroekonomske pogoje poslovanja.  

 

Na podlagi relativno velike negotovosti, katero zaznavamo v poslovnem svetu kot širše ter na podlagi relativno nizke lastne izpostavljenosti, na podlagi dolgoročnega obstoja 

ter močnih poslovnih vezi, ocenjujemo zunanja tveganja kot zmerna. 
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PRODAJNO TVEGANJE  

Prodajno tveganje ocenjujemo kot visoko ker so v razmerah večje ponudbe od povpraševanja, katerega zaznavamo na določenih segmentih poslovanja, posledično zaostrene 

razmere sklepanja novih poslov. Tveganje obvladujemo z učinkovito rabo dobro sprejetih lastnih blagovnih znamk ter s tem posledično večjim zaupanjem strank, dvigom 

pogajalskih moči z izrabo sinergijskih učinkov skupine ter s tem možnostjo širše zadovoljitve potreb kupcev, sodelovanjem na specializiranih sejmih ter forumih ter 

prilagajanjem cenovne politike z učinkovitim nižanjem lastnih stroškov.  

 

NABAVNO TVEGANJE  

Četudi z globalizacijo in dinamiko napredka nabava postaja kompleksnejši proces, njen cilj ostaja isti, prispevati k ustreznemu zaslužku podjetja. Strateški materiali, ki imajo 

visok vpliv na dobičkonosnost in visoko nabavno tveganje, zahtevajo najvišjo pozornost nabavnikov, katere imamo razdeljene po skupinah strateških materialov. 

 

Tveganje obvladujemo predvsem z izdelano strategijo večjega števila preverjenih ter odobrenih nabavnih virov istovrstnih materialov ter njihovim nenehnim ažuriranjem ter 

preverjanjem. S tem smo si bistveno izboljšali pogajalsko izhodišče ter poleg nižjega tveganja tudi izboljšali konkurenčni položaj.  Kljub omenjenemu ocenjujemo nabavno 

tveganje predvsem zaradi potencialnih zunanjih negativnih dejavnikov, kot zmerno. 

 

PRODUKTNO TVEGANJE  

Produktno tveganje je tveganje neizpolnjevanja kakovostnih, varnostnih in drugih standardov ter tveganje produktne odgovornosti proizvajalca. Produktna tveganja skozi leta 

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

 

Ocenjujemo, da je tovrstno tveganje nizko. 
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KADROVSKO TVEGANJE  

V letu 2019 smo uspešno pridobili visoko usposobljene ter izkušene nove strokovne sodelavce na področju tehnologije, vodenja proizvodnje, prodaje ter procesa izboljševanja 

kakovosti s čimer smo bistveno zmanjšali že predhodno sicer majhno izpostavljenost kadrovskim poslovnim tveganjem. Pilotno smo z njihovimi pridobitvami tudi zmanjšali 

potrebo po določenih delovnih mestih čigar dejansko učinkovitost bomo preverjali v letu 2020 ter temu ustrezno koregirali tudi samo organizacijo delovanja. V skrbi za 

zagotavljanje ustreznih kadrov bomo nadaljevali politiko izobraževanja in motiviranja za sprejemanje novih izzivov ter možnost variabilnega nagrajevanja. Aktivno tudi 

uporabljamo možnosti ki izhajajo iz sinergijskih učinkov v okviru Skupine FORI predvsem iz vidika rotiranja ter nadgradnje znanj zaposlenih znotraj skupine. 

 

Ocenjujemo, da je izpostavljenost kadrovskim poslovnim tveganjem majhno. 

 

TVEGANJE DELOVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA  

Izpostavljenost tveganjem delovanja informacijskega sistema je majhno.  

 

Vsa dotična tveganja so povezana z eventuelnimi krajšimi motnjami kot posledice kratkorajnega izpada električnega toka in posledičnega resetiranja delovanja IT sistema v 

določenem dnevu. Sistem smo nadgradili z polnim brezžičnim delovanjem na celotnem območju tovarne vseh IT aplikacij ter polnim back upom vseh podatkov ter aplikacij na 

neodvisnem serverju. 

 

FINANČNA TVEGANJA  

Glavni cilji upravljanja finančnih tveganj tudi v letu 2019 ostaja doseganje stabilnosti poslovanja, povečanje vrednosti podjetja, povečanje finančnih prihodkov, zmanjšanje 

finančnih odhodkov ter zmanjšanje učinka izjemnih škodnih dogodkov. 
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Finančna tveganja ter z njimi povezana plačilna tveganja, da nam kupec ki že ima blago, le-tega v dogovorjenem roku zapadlosti ne bo plačal, zmanjšujemo z vključevanjem 

posrednikov, ki proti plačilu faktorske provizije prevzame izterjavo terjatve in nam vnaprej plačajo znesek izdane fakture. 

 

Zaradi velike konkurence na tujih trgih je od kupcev za zavarovanje plačil vse težje dobiti avans, akreditiv ali bančno garancijo zato rizik finančnih tveganj znižujemo tudi z 

zavarovanji pri specializiranih kreditnih zavarovalnicah s čimer finančno tveganje ocenjujemo kot nizko. 

 

LIKVIDNOSTNO TVEGANJE  

Likvidnostno tveganje je finančno tveganje povezano z likvidnostjo podjetja katerega ocenjujemo kot zmernega ter njegovo obvladovanje pokriva področje visoko prioritetnih 

nalog. Ocenjujemo ga na ravni iz predhodnih let kljub izboljšanim valutam doseženih pri določenih kupcih ob hkratnem poslabšanju nabavnih pogojev pri določenih 

dobaviteljih, kateri v pogojih oligopolne situacije, kateri smo predvsem na področju nekaterih surovin podvrženi, zaostrujejo pogoje poslovanja v svojo korist. Plačilni roki 

naših kupcev v večini ostajajo nespremenjeni ter relativno dolgi (60 dni in več). 

 

Razmerje med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev skrbno spremljamo ter poslovanje ustrezno prilagajamo. Izgub zaradi kratkoročnih plačilnih nesposobnosti 

nismo beležili, zaznavamo pa priložnosti, katere bi ob izboljšani likvidnosti dosegli v povezavi s posledičnimi boljšimi komercialnimi pogoji, ki bi jih na trgu uspeli izpogajat. 

 

Ključen dejavnik za uspešno upravljanje z likvidnostnim tveganjem je nadzor nad denarnimi tokovi. 

 

KREDITNO TVEGANJE 

Verjetnost, da naši kupci svojih plačilnih obveznosti ne bodo mogli ali pa iz določenih razlogov, ne bodo hoteli izpolniti ocenjujemo kot zmerno. Kreditna tveganja v letu 2019 

ocenjujemo kot zmerna kljub večji razpršenosti kupcev glede na predhodna obdobja. Imamo ustaljeno prakso rednih spremljanj odprtih in zapadlih terjatve do kupcev, 

starostno strukturo terjatev in redno skrbimo za izterjavo. Z upeljavo direktnih kontaktov komercialistov do finančnih služb poslovnih partnerjev, smo vzpostavili ažurno mrežo 

učinkovitih eskalacijskih procedur v primerih negativnih odstopanj s čimer se kreditnim tveganjem učinkovito izogibamo oziroma jih preprečujemo. 
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VALUTNO TVEGANJE 

Valutno tveganje je tipično tveganje v mednarodnem poslovanju s čimer se pri poslovanju s kupci iz različnih držav oziroma iz različnih valutnih področij srečujemo. 

Izvrševanje plačil v tujih valutah prinaša kar nekaj nevarnosti v spremembah deviznih tečajev, revalvaciji ter devalvaciji. Z valutnim tveganjem se v okviru poslovanja na evro 

območju držav članic EMU, ki poslujejo z evrom kot plačilno valuto ne srečujemo kar pa predstavlja velik del obsega poslovanja. Z poslovnimi partnerji se z namenom 

zmanjšanja valutnim tveganjem, že pogodbeno dogovarjamo, da je cena dogovorjena v eurih ali dolarjih. 

  

Valutno tveganje ocenjujemo kot zmerno. 

 

OBRESTNO TVEGANJE 

Obrestno tveganje je finančno tveganje kateremu smo podvrženi kot posojilojemalec ter tudi kot vlagatelj. Možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu 

ocenjujemo kot nizko predvsem na podlagi stabilnega, dolgoročnega MRA dogovora.  

 

Za razumevanje obrestnega tveganja je ključnega pomena razumevanje denarnega trga in njegovega delovanja. Obrestne mere se na denarnih trgih nenehno spreminjajo, in 

sicer kot posledica ponudbe in povpraševanja po denarju ter zaradi drugih makroekonomskih dejavnikov. Obrestne mere so pravzaprav cena denarja, ki je tako kot cena 

kateregakoli drugega blaga v funkciji razmerja med ponudbo in povpraševanjem in se na spremembe odziva na popolnoma enak način kot druge cene. 

 

CILJI NA PODROČJU UPRAVLJANJA S TVEGANJI 

Upravljanje s tveganji izvajamo z orodji za prepoznavanje in nabor, analizo, zavarovanji ter izvajanjem internih ukrepov, ki tveganja zmanjšujejo z cilji polnemu izogibu možnosti  

uresničitve negativnih posledic. Ker v podjetju delujemo po standardu IATF v vseh procesih, redno preverjamo notranje kot zunanje dejavnike kateri lahko pomenijo določeno 

tveganje. Preverjanje tveganj kot uporaba sistemskih orodij za prepoznavo ter definiranje ukrepov zmanjšanja tveganj imamo po standardu IATF, sistemsko integrirano v 

delovanje vseh služb. Učinkovitost delovanja merimo z dogodki uresničitve posameznih rizikov tveganj kot tudi z intenziteto ter številom nepredvidenih ukrepov ter aktivacije 

eskalacijskih procedur, potrebnih za izognitev posledicam negativnih tveganj.   
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TRAJNOSTNI RAZVOJ – ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH 

GIBANJE KADROV                                                                                              

V letu 2019 je na podlagi opravljenih ur povprečno število zaposlenih znašalo 83,72 in je primerjalno po letih prikazano v naslednji tabeli.        

                                                                                 

 

Planirano povprečno število zaposlenih glede na planiran obseg proizvodnje, bo leta 2020 znašalo 90 zaposlenih, ob koncu leta 2019 pa smo imeli 85 zaposlenih oseb. 

 

Število opravljenih ur znižujemo z prerazporeditvijo del in nalog najetih delavcev (zniževanjem števila), redno zaposlenim ter spremenjenim načinom dela delegiranja ter 

prenosa informacij (predvsem na področju neproizvodnega dela – vzdrževanje, deponija ter režija) ter z ne podaljševanjem zaposlitev zaposlenim za določen čas. Učinkovitejše 

delo v letu 2019 je tudi posledica vpeljanih podrobnejših kazalnikov spremljanja števila izvajalcev oziroma zaposlenih ločeno za režijo ter proizvodnjo predvsem z primerjavo 

matrike potrebnega števila izvajalcev glede na aktualne potrebe odprtih naročil. Na število zaposlenih je v letu 2019 močno vplival dvig produktivnosti kot posledica zgoraj 

opredeljenih aktivnosti ob istočasnem dvigu zadovoljstva zaposlenih iz področja nagrajevanja ter spodbud inovativnosti. Proizvodnjo ter učinkovitost smo še podrobneje 
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spremljali po številu zaposlenih oziroma opravljenih urah na avtomobilskem programu, kabelskem programu ter področju izolativnih artiklov z tedenskim ter  mesečnim 

spremljanjem števila vseh opravljenih ur. Pozitiven učinek ima tudi vpeljava motiviranja režijskih delavcev z variabilnim delom plač iz naslova učinkovitosti podjetja z 

kazalnikom opravljenih vseh ur zaposlenih, glede na vrednosti proizvedenih količin v istem obdobju. Ta nota ima povezovalni učinek ter delegira jasnejšo usmeritev vseh 

lastnikov procesov ter deležnikov k skupnemu cilju. 

 

IZOBRAZBENA STRUKTURA KADROV 

Izobrazbena struktura se v letu 2019 glede na predhodno leto, ni bistveno spremenila.  Tri sodelavce z visoko stopnjo izobrazbe smo zamenjali z tremi sodelavci z višjo stopnjo 

izobrazbe ter večjimi delovnimi izkušnjami. Za enega smo povečali tudi zaposlene z srednjo stopnjo izobrazbe.  Izobrazbena struktura je imela sicer največjo dinamiko v procesu 

proizvodnje, kjer smo posebno skrb namenili mentoriranju ter kakovostno usposobljenim mentorjem, kar ocenjujemo kot potrebno tudi za v prihodnje ob možnostih oziroma 

pričakovanjem višje dinamike gibanja struktur zaposlenih v proizvodnih procesih.  

 

V letu 2019 smo organizirali številna izobraževanja, tako zunanja kot notranja. Strošek izobraževanja, ki smo ga namenili za zaposlenega, je v letu 2019 znašal 134,11 EUR na 

zaposlenega kar predstavlja skoraj identičen strošek kot v predhodnem letu ter skladno z načrtovanim. V grafu prikazujemo izobrazbeno strukturo zaposlenih na dan 
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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. Cilj v 2019 je bil 3,00 % 

bolniške odsotnosti, od tega 2,5 % bolniške odsotnosti do 30 dni in 0,50 % bolniške odsotnosti nad 30 dni. Odstotek bolniške odsotnosti do 30 dni je v letu 2019 znašal 3,10 % 

ter nad 30 dni, 1,68 %. Negativni odmik od cilja predvsem v daljši bolniški odsotnosti je posledica daljše odsotnosti dveh zaposlenih zaradi rehabilitacije okvar, ki niso bile 

posledica delovnih obremenitev.  

 

 
Zmanjševanje bolniškega staleža bomo še naprej vzpodbujali z aktivnostmi preprečevanja vseh potencialno zdravju škodljivih vplivov (ne samo z obveznim monitoringom 

negativnih vplivov ampak tudi z zmanjševanjem negativnih vplivov tudi če so v mejah zakonitih okvirjev) ter aktivnim izvajanjem aktivnosti promocije zdravja na delovnem 

mestu. 
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ORGANIZACIJSKA KLIMA 

Osnovni skupni namen organizacijske klime je celostni razvoj in usmerjanje celotnega poslovnega sistema ter vseh njegovih članov v skupno želeno smer kar zahteva interakcije 

z ljudmi, medsebojno spoštovanje, zadovoljstvo ter zavzetost vseh zaposlenih, lojalnost, dobro počutje pri delu, sodelovanje, solidarnost ter avtonomnost. 

 

Za dobro organizacijsko klimo se poslužujemo predstavitev vizije, poslanstva ter ciljev podjetja vsem zaposlenim na jasen ter razumljiv način. Spremljamo zadovoljstvo ter 

zauzetost zaposlenih, oblikujemo projektne ciljno usmerjene time ter jasno posredujemo rezultate delovanja predvsem z fokusom na izpostavljanju dobrih rezultatov kot 

posledice dobrega delovanja zaposlenih. 

 

Ker je organizacijska klima posledica interakcije skupka izhodov iz vseh lastnih kot zunanjih procesov ter zainteresiranih strani skozi daljše časovno obdobje, temi posvečamo 

posebno skrb.  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ – SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

V letu 2019 smo na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja izvajali redne periodične aktivnosti: 

 

 uvajalno izobraževanje in usposabljanje novih delavcev na področjih VZD,  

 VPP in SRO, viličaristov in presojevalcev ISO 14001 

 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 skladno s periodiko 

 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, plinska instalacije in 

naprav z ozonu škodljivimi snovmi) 

 izvajanje potrebnih in predpisanih monitoringov in letnih poročil 
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 poročanje in sodelovanje z zunanjimi institucijami (ARSO, okoljske dajatve, prevzemniki odpadkov, inšpekcije, itd.) 

 obravnava poškodb pri delu, skoraj nezgod in izrednih dogodkov 

 

Z aktivno dejavnostjo na področju varnosti in zdravja pri delu poskušamo zmanjšali število poškodb pri delu oz. skoraj nezgod pri delu. Z aktivno dejavnostjo na področju 

varstva pred požarom poskušamo preprečiti tveganja za nastanek požara ali eksplozije. 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ – VARSTVO OKOLJA  

Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da 

zadostijo svojim lastnim potrebam ter vključuje gospodarski razvoj, socialni razvoj ter varstvo okolja. Gre za razvoj, ki si prizadeva vzdrževati 

ravnotežje med temi tremi stebri in pomeni pot k ravnovesju v družbi in naravi. Ne gre le za okoljski razvoj, kakor se pogosto razume ta 

koncept, temveč predvsem za gospodarski in socialni razvoj, ki sta uravnotežena med seboj in tudi z okoljem, pri čemer ne smemo pozabiti 

na kulturo družbe kot podporni steber razvoja.  

 

V ta namen imamo postavljene cilje ter kazalnike ki iz prvega stebra trajnostnega razvoja iz področja gospodarstva opredeljuje uporabo 

surovin ter tehnologij, katere zmanjšujejo odgorke ter odpadke iz lastne proizvodnje, kar smo v letu 2019 uspešno izvajali. V drugem stebru 

vezanem na socialni razvoj imamo strateško postavljen cilj zadovoljstva zaposlenih ter vezano na varstvo okolja imamo strateški cilj 

generalnega zmanjšanja procesiranja vseh vrst odpadkov preko ponovne uporabe. Strateški cilji nič nezgod pri delu, nič nevarnih dogodkov 

povezano z varovanjem okolja in nič požarov ostajajo stalnica našega delovanja. 

 

V poslovniku vodenja kakovosti podajamo 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 
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 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 so cilji kakovosti in ravnanja z okoljem vključeni v poslovno načrtovanje in delovanje ter da so v primerih 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. 

 

DOGODKI PO PRETEKU POSLOVNEGA LETA 2019 

Po preteku poslovnega leta 2019 v Tekstilni tovarni Okroglica d.d. ni bilo dogodkov, ki bi vplivale na izkaze družbe na dan 31.12.2019. 

 

V prvem kvartalu leta 2020 smo se soočili z posledicami ukrepov za omejitev širjenja Covid -19 ter sprejeli in se poslužili velike mere ukrepov za zaščito zaposlenih, poslovnih 

partnerjev ter lastnega poslovanja iz tega naslova kot sledi: 

Za posledico manjšega obsega poslovanja (Covid 19) smo hitro prilagodili število zaposlenih (iztek pogodb za določen čas trem zaposlenim ter prekinitev delovnega razmerja 

z šestimi zaposlenimi). Prekinili smo sodelovanje z najetimi delavci. Na čakanje na delo smo napotili 26 zaposlenih, skrajšali delovni čas na 24h ter 36 h na teden ter koristili 

subvencije (Covid 19). Transferirali vse poslovne poti na on line obliko ter posledično eliminirali strošek poslovnih poti. Okrepili kontakte na področjih I-Lam produktov za 

pohištveno ter gradbeno industrijo z pridobljenimi vzorčenji.  Uspešno razširili dobaviteljski portfelj z ugodnejšimi nabavnimi pogoji osnovnih repromaterialov kot posledice 

večje ponudbe od povpraševanja na trgu. 
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POVZETEK KLJUČNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK IN RAČUNOVODSKE USMERITVE 

OSNOVE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Računovodski izkazi za poslovno leto 1.1. – 31.12.2019 oziroma na dan 31.12.2019 so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot 

jih je sprejela Evropska unija, ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi 

Evropska unija, in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

 

Prehod na Mednarodne računovodske standarde (MRS) in MSRP: Družba je postavke sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov za primerjalno poslovno leto, to je za leto, 

ki se je zaključilo na dan 31. decembra 2018, prerazporedila tako, da poročevalske sheme ustrezajo MSRP.  

 

Podatki v računovodskih izkazih za obdobje 1.1. – 31.12.2019 oziroma na dan 31.12.2019 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. 
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Novi sprejeti standardi in pojasnila, ki so stopili v veljavo s 1. 1. 2019 

 

MSRP 16: Najemi 

 

Področje uporabe MSRP 16 obsega najeme vseh sredstev, vendar z nekaterimi izjemami. Najemniki morajo v skladu standardom vse najeme obračunati po enotnem modelu 

v okviru bilance stanja, podobno kot obračunavajo finančne najeme v skladu z MRS 17. Standard najemnikom omogoča dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v primeru najemov 

sredstev z majhno vrednostjo in kratkoročnih najemov. Najemnik na datum začetka najema pripozna obveznost za plačilo najemnine (tj. obveznost iz najema) in sredstvo, ki 

predstavlja pravico do uporabe temeljnega sredstva v času trajanja najema (tj. sredstvo iz pravice do uporabe). 

 

Najemniki morajo ločeno pripoznati odhodke za obresti, vezane na obveznosti iz najema, in stroške amortizacije pri sredstvu iz pravice do uporabe. Prav tako morajo ob pojavu 

nekaterih dogodkov (npr. spremembe dobe trajanja najema, spremembe višine prihodnjih najemnin zaradi spremenjenega indeksa ali stopnje, na podlagi katere se določa 

MSRP 16   Najemi (novi standard)  Nadomešča MRS 17   

MSRP 9  Finančni Instrumenti (dodatek)  Lastnosti predplačila z negativnim 
nadomestilom  

OPMSRP 23   Negotovost glede obravnave 
davka iz dobička  

Računovodska obravnava negotovosti 
glede davka iz dobička  

MRS 28  
Spremembe MRS 28 Naložbe v 
pridružena podjetja in skupne 
podvige  

Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in 
skupnih podvigih  

MRS 19  Spremembe MRS 19 Zaslužki 
zaposlencev  

Načrtovanje sprememb, omejitev in 
poravnav  

MSRP 3, MSRP 
11, MRS 12, MRS 
23   

Letne izboljšave standardov MSRP 
2015 –2017 

MSRP 3 Poslovne združitve, MSRP 11 
Skupne ureditve, MRS 12 Davek iz dobička, 
MRS 23 Stroški izposojanja  
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najemnina) ponovno izmeriti obveznost iz najema. Vrednost ponovne izmere obveznosti iz najema najemniki na splošno pripoznajo kot prilagoditev sredstva iz pravice 

uporabe.  

Obračunavanje pri najemodajalcu se ne razlikuje bistveno od trenutno veljavnega obračunavanja po MRS 17. 

 

Standard MSRP 16 velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Najemnik se lahko odloči, da bo standard uporabljal za nazaj bodisi v celoti bodisi deloma. 

Prehodne določbe standarda dovoljujejo nekatere olajšave. Zgodnja uporaba je dovoljena, vendar le, če podjetje že uporablja MSRP 15. 

 

Najemi - Spremembe računovodskih usmeritev  

 

Spremembe MSRP 16 je družba začela uporabljati s 1. 1. 2019. Nanašajo se na spremenjeno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Prehod na nov način 

računovodenja je družba preračunala skladno z zahtevami MSRP 16, in sicer je začetna stanja preračunala na poenostavljen način. Družba je pred 1. 1. 2019 najeme pripoznala 

med obveznostmi na podlagi prejetih računov in med stroški najemnin, ne pa zadolženosti za celotno obdobje najema. Po 1. 1. 2019 družba za sredstva, ki so v poslovnem 

najemu, pripoznava pravico do uporabe sredstva, med obveznostmi pa obveznost iz najema. Sredstva, ki so v najemu, je družba razvrstila v ustrezno vrsto glede na namen 

njihove rabe. Ob začetnem pripoznanju takšno pravico do uporabe sredstva izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To pravico amortiziramo in pripoznavamo strošek 

amortizacije, zaradi časovne vrednosti denarja pa tudi strošek obresti med odhodki iz financiranja.  

Družba na dan 31. 12. 2019 izkazuje sredstva, ki so v najemu kot pravico do uporabe sredstva pri opredmetenih osnovnih sredstvih.  

 

Družba je na datum začetka najema izmerila obveznost iz najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Pri izračunu sedanje vrednosti najmanjše vsote 

najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora 

plačati najemnik. Družba  je za diskontno mero izbrala predpostavljeno obrestno mero za sposojanje, veljavno na dan 1.1.2019, ki znaša 2,78%.  

 

Družba določi trajanje najema kot obdobje, v katerem najema ni mogoče odpovedati, skupaj z:  

a.) obdobjem, za katero velja možnost podaljšanja najema, če je precej gotovo, da bo najemnik to možnost izrabil; in  

b.) obdobjem, za katero velja možnost odpovedi najema, če je precej gotovo, da najemnik te možnost ne bo izrabil.  
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Ob začetnem pripoznanju družba pravico do uporabe sredstva izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To pravico amortizira in pripoznava strošek amortizacije, zaradi 

časovne vrednosti denarja pa tudi strošek obresti med odhodki iz financiranja. V izkazu denarnega toka loči znesek, ki pomeni plačilo glavnice in znesek, ki pomeni plačilo 

obresti. Oba razvrsti med denarne tokove pri financiranju. 

 

Obveznost iz najema se izkaže med obveznostmi iz financiranja, ki se glede na ročnost deli na dolgoročni del, ki zapade v obdobju daljšem od leta dni po datumu bilance stanja, 

in na kratkoročni del, ki zapade v 12 mesecih po datumu bilance stanja.  

 

Osnovno sredstvo, vzeto v najem, se izkazuje ločeno od drugih istovrstnih osnovnih sredstev. Amortiziranje osnovnih sredstev, vzetih v najem, mora biti usklajeno z 

amortiziranjem drugih podobnih osnovnih sredstev. Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja najema, se takšno osnovno sredstvo 

povsem amortizirata bodisi med trajanjem najema bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše. Stroški amortizacije z najemom pridobljenih 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se obračunavajo posebej. 

 

Družba je uporabila dopustno izjemo in standarda ne uporablja za najeme sredstev majhne vrednosti in kratkoročne najemne pogodbe. Družba je na dan 01.01.2019 pregledala 

in analizirala sklenjene pogodbe o najemih z obdobjem trajanja daljšim od enega leta. Dopolnitve standarda niso pomembno  vplivale na izkaze družbe. 

 

Dopolnitve MSRP 9: Predplačilne funkcije z negativnim nadomestilom 

 

Dopolnitve omogočajo podjetju, da finančna sredstva z predplačniškimi značilnostmi, ki pogodbeni stranki omogočajo prejem oziroma zahtevajo plačilo razumnega  

nadomestila za predčasno prekinitev pogodbe (tako da je z vidika imetnika sredstva to "negativno nadomestilo"), izmeri po odplačilni vrednosti ali po pošteni vrednosti prek 

drugega vseobsegajočega donosa. 

 

Dopolnitve standarda niso pomembno  vplivale na izkaze družbe. 
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Pojasnilo OPMSRP 23: Negotovost pri obračunavanju davka od dobička 

 

Pojasnilo obravnava negotovost pri obračunu davka od dobička, ki vpliva na uporabo MRS 12: Davek iz dobička. Pojasnilo uvaja smernice za obračunavanje negotovih davčnih 

obravnav ločeno ali skupaj, pregled davčnih organov, uporabo ustrezne metode, ki odraža te negotovosti in upoštevanje sprememb dejstev in okoliščin. Pojasnila veljajo za 

letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba pojasnil je dovoljena. 

 

Pojasnilo ni pomembno  vplivale na izkaze družbe. 

 

Dopolnitev MRS 28: Dolgoročne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 

 

Dopolnitve obravnavajo vprašanje, ali spada merjenje dolgoročnih naložb (zlasti z vidika zahtev po slabitvi dolgoročnih naložb v pridružene družbe in skupne podvige, ki so po 

vsebini del "čiste naložbe" v pridruženo družbo ali skupni podvig), v okvir MSRP 9, MRS 28 ali kombinacijo obeh. Dopolnitve pojasnjujejo, da mora podjetje pri pripoznanju 

dolgoročnih naložb, ki niso merjene po kapitalski metodi, uporabiti določila MSRP 9 Finančni instrumenti, preden začne uporabljati MRS 28. Pri uporabi MSRP 9 podjetje ne 

upošteva nobenih prilagoditev knjigovodske vrednosti dolgoročnih naložb, ki sicer izhajajo iz MRS 28. Dopolnitve veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2019 ali 

kasneje. Zgodnja uporaba dopolnitev je dovoljena. 

 

Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze družbe. 

 

Dopolnitve MRS 19: Sprememba, omejitev ali poravnava programa 

 

Dopolnitve računovodskega standarda od podjetij zahtevajo, da pri določanju stroškov zaslužkov zaposlencev in neto zneska obresti v preostalem letnem obdobju poročanja 

po opravljeni spremembi, omejitvi ali poravnavi programa zaslužkov zaposlencev uporabijo posodobljene aktuarske predpostavke. Dopolnitve obenem pojasnjujejo vpliv 

obračunavanja sprememb, omejitev ali poravnave programa na zahtevane mejne vrednosti sredstev. Dopolnitve standarda veljajo za letna obdobja z začetkom 1. januarja 

2019 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnitve je dovoljena. 

 

Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze družbe. 
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Tudi letne izboljšave standardov (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23, veljavnost od 1. januarja 2019 dalje) niso pomembno vplivale na računovodske izkaze družbe. 

 

S strani EU sprejeti standardi, ki še niso v veljavi 

 

Reforma referenčne cene (dopolnitev MSRP 9, MRS 39, MSRP 7, veljavnost 1.1.2020 ali kasneje). Dopolnitve se nanašajo na spremembe računovodskega poročanja zaradi 

reforme medbančnih obrestnih mer. 

 

Temeljni okvir standardov MSRP (veljavnost od 1.1.2020 dalje) 

UOMRS je objavil prenovo temeljnega okvira standardov pri računovodskem poročanju. Družba še preučuje vpliv sprememb. 

 

Predstavljanje računovodskih izkazov in računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (dopolnitve MRS 1 in MRS 8, veljavnost od 1.1.2020 dalje) 

Dopolnitve opredeljujejo izraz pomembnost in njegovo uporabo. Omenjene spremembe ne bodo vplivale na računovodske izkaze družbe. 

 

Standardi, ki še niso sprejeti s strani EU 

 

Razvrstitev obveznosti med dolgoročne in kratkoročne obveznosti (dopolnitev MRS 1, veljavnost od 1.1.2020 dalje) 

Opredeljeni so dodatni kriteriji za razvrstitev obveznosti z negotovim datumom poravnave med dolgoročne oziroma kratkoročne obveznosti. Spremembe ne bodo vplivale na 

računovodske izkaze družbe. 

 

Poslovne združitve (dopolnitve MRS3, veljavnost od 1.1.2020 dalje) 

Dopolnitve se nanašajo na opredelitev ali gre za prevzem poslovanja ali skupine sredstev. Družba ne pričakuje vpliva na računovodske izkaze družbe. 

 

Prodaja in prispevek sredstev med naložbenikom in pridruženo družbo / skupnim podvigom (dopolnitve MRS 10 in MRS 28, veljavnost odložena za nedoločen čas) 

Spremembe se nanašajo na obračunavanje izgube obvladovanja odvisnega podjetja. Družba ne pričakuje vpliva na računovodske izkaze. 
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PREGLED KLJUČNIH RAČUNOVODSKIH POLITIK 

Računovodski izkazi družbe predstavljeni v tem poročilu so: 

 bilanca stanja 

 izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa 

 izkaz denarnih tokov  

 izkaz gibanja kapitala 

 

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. 

 

BILANCA STANJA 

 

NEOPREDMETENA SREDSTVA 

Neopredmeteno osnovno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo brez fizičnega obstoja, ki ga ima kdo zaradi proizvajanja ali dobavljanja proizvodov ali storitev, dajanja 

v najem drugim ali za pisarniške potrebe. Sredstvo je dejavnik, ki ga obvladuje podjetje zaradi preteklih dogodkov in iz katerega se pričakuje pritok prihodnjih gospodarskih 

koristi v podjetje. 

Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime prevzete organizacije (podjema). Naložbe v pridobljene 

dolgoročne pravice do uporabe programske opreme (v koncesije, patente licence, blagovne znamke in podobne pravice) ustvarjajo prihodnje gospodarske koristi. 
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Družba vodi neopredmetena sredstva po nabavni vrednosti. Za neopredmeteno sredstvo se v knjigovodskih razvidih izkazujejo posebej 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. 

Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z amortiziranjem. Amortiziranje se začne prvi dan naslednjega meseca potem, ko 

je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo. Amortizirljivi znesek neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se premišljeno 

razporedi v najbolje ocenjeni dobi koristnosti. Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se amortizira v dobi koristnosti. 

Neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti se ne amortizira, ampak se prevrednotuje zaradi oslabitve. 

Družbe, ki niso zavezane k revizije, morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale družbe pa morajo izpolniti tudi zahteve po razkrivanju v skladu 

s standardom. Ta razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli organizacija v svojih aktih. 

 

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

Ocenjujemo, da neopredmetenih sredstev ni potrebno slabiti. 

 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti, finančnem ali poslovnem 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. 

Za vrednotenje zemljišč, zgradb ter proizvajalne opreme uporablja družba tako model nabavne vrednosti kot model revaloriziranja. Družba v izkazu stanja izkazuje 

revalorizacijski popravek zemljišč, zgradb in opreme. Kadar se opredmeteno osnovno sredstvo prevrednoti po modelu revaloriziranja, se na dan revaloriziranja amortizacijski 

popravek vrednosti izloči v breme nabavne oziroma revalorizirane nabavne vrednosti sredstva in se čisti knjigovodski znesek revalorizira na novo pošteno vrednost, ki postane 

nova revalorizirana vrednost, od katere se obračunava amortizacija. Znesek preračuna v zvezi z izločitvijo amortizacijskega popravka vrednosti in revaloriziranjem na novo 

pošteno vrednost povečuje ali zmanjšuje knjigovodsko vrednost.  

 

Izbira metode amortiziranja in ocena dobe koristnosti sredstev sta stvar presoje. Družba samostojno določa letne amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti 

posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. 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. 

 

Pred spremembo MSRP 16 je družba pripoznala najeme med obveznostmi na podlagi prejetih računov in med stroški najemnin. Po 1.1.2019 pa družba za sredstva, ki jih ima 

v najemu, pripoznava pravico do uporabe sredstva in obveznost iz najema med obveznostmi.  Sredstva, ki so v najemu, je družba razvrstila v ustrezno vrsto glede na namen 

njihove rabe. Družba je uporabila poenostavljeno možnost prehoda, ki jo omogoča SRS 1.68 (2019). V tem primeru se kumulativni učinek začetne uporabe omenjenega 

spremenjenega področja najemov pripozna kot prilagoditev pravice do uporabe in začetnega stanja prnesenega čistega poslovnega izida na dan začetne uporabe; to je 

1.1.2019 
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NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečala vrednost dolgoročne naložbe. Družba ne izkazuje stanja naložbenih 

nepremičnin 

 

FINANČNE NALOŽBE 

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima družba, da bi  z  donosi iz njih povečala svoje finančne prihodke. Večinoma so te naložbe v kapital ali v finančne dolgove 

drugih organizacij. Mednje sodijo tudi naložbe v izpeljane finančne instrumente. Finančne naložbe so lahko dolgoročne oziroma kratkoročne. 

 

Ob prevzemu oziroma nabavi finančne naložbe družba določi, katera finančna naložba je dolgoročna in katera kratkoročna ter v katero skupino finančnih naložb se uvrsti. 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 

 finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 

 finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 

 finančne naložbe v posojila ali 

 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

 

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 izkaza 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. 
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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. 

 

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 in poslovodstvo ocenjuje, da ni možnosti poplačila v doglednem času. 
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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. 

 

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, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale 

zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. 

 

Osnovni kapital je kapital, ki je razdeljen na delnice. 

Revalorizacijske rezerve se nanašajo na povečanje knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi revaloriziranja. 

Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se nanašajo na povečanje oziroma zmanjšanje knjigovodske vrednosti finančnih naložb, aktuarske dobičke ali izgube 

iz naslova odpravnin ob upokojitvi in zneske dokazanega dobička ali dokazane izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki ni del 

razmerja pri varovanju vrednosti. 

 

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 
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 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. 

 

DOLGOVI 

Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kot posebna vrsta dolgov se obravnavajo 

odložene obveznosti za davek. 

 

Dolgovi so lahko finančni ali poslovni. Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v družbo denarna sredstva ali ker z denarjem poplačujejo njegove poslovne 

dolgove. Poslovni dolgovi pa se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo v organizacijo prvine, potrebne pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev. Obstajajo tudi dolgovi, 

prevzeti od drugih oseb. 

 

Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb in izdani dolžniški vrednostni papirji razen izdanih čekov, ki se štejejo kot odbitna postavka pri denarnih 

sredstvih. Podvrsta dobljenih posojil so tudi dobljene vloge in tudi dolgovi do najemodajalcev v primeru finančnega najema. 
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Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo, obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi in 

podobnimi postavkami, obveznostmi do države iz naslova javnih dajatev, ki so z zakoni in drugače predpisane kot splošno obvezne ter tako vključujejo davke, prispevke, 

trošarine in druge obvezne dajatve. Podvrsta poslovnih dolgov so obveznosti do kupcev za dobljene predujem in obveznosti do kupcev iz prejetih varščin. 

 

Dolgovi se razčlenjujejo na tiste do družb v skupini in na tiste do drugih. Dolgovi se razčlenjujejo tudi na tiste, pri katerih se kot financerji pojavljajo banke ter druge pravne in 

fizične osebe. 

 

Vrednost dolgov je mogoče varovati pred tveganjem z ustreznimi izpeljanimi finančnimi instrumenti, ki spadajo med finančne naložbe ali finančne obveznosti. 

 

Dolgovi izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje dolgov zaradi tečajnih razlik povečuje finančne odhodke, zmanjšanje dolgov pa 

finančne prihodke. 

 

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. 

 

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. 
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 IZKAZ (CELOTNEGA) VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA – RAZLIČICA I. 

 

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. 

 

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. 

 

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. Državne podpore, prejete za pridobitev 

osnovnih sredstev oziroma pokrivanje določenih stroškov, ostajajo začasno med odloženimi prihodki in se prenašajo med poslovne prihodke skladno z amortiziranjem 

pridobljenih osnovnih sredstev oziroma nastajanjem stroškov, za katerih pokrivanje so namenjene. 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo 

knjigovodsko vrednostjo. 

 

Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku 

drugih pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. Razčlenjujejo se na finančne prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih (na primer prejete obresti), in finančne 

prihodke, ki so odvisni od poslovnega izida drugih ( na primer prejete dividende). 

 

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 pripoznavajo hkrati. 
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Družbe, ki niso zavezane k reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale družbe pa morajo izpolniti tudi zahteve po razkrivanju v skladu 

s standardi. Ta razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli družba v svojih aktih. 

 

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. 

 

Družba jih razčlenjuje na poslovne, finančne in druge odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. 

 

Poslovni so odhodki, vezani na prodajo proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev, drugi poslovni odhodki (ki so povezani s poslovnimi učinki) ali drugi stroški, ki se ne 

zadržujejo v zalogah, in prevrednotovalni poslovni odhodki. Ti se pojavijo v zvezi s prevrednotenjem in odtujitvijo opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih in 

obratnih sredstev na manjšo vrednost, vendar le, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z revalorizacijskimi rezervami iz njihovega predhodnega prevrednotenja na večjo 

vrednost. 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihovega prevrednotenja 

na nižjo vrednost, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z revalorizacijskimi rezervami iz njihovega predhodnega prevrednotenja na višjo vrednost. Med prevrednotovalnimi 

poslovnimi odhodki se izkazuje tudi razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo pri prodaji ali drugačni odtujitvi ali odpravi pripoznavanja opredmetenih osnovnih 

sredstev, nekratkoročnih sredstev za prodajo, neopredmetenih sredstev ter naložbenih nepremičnin. 

 

Finančni odhodki so odhodki, ki se pojavljajo pri dejavnostih financiranja in investiranja. Prve sestavljajo predvsem obresti, druge pa prevrednotovalni finančni odhodki. 

Odhodki obsegajo kosmate odtoke gospodarskih koristi, zato zneski, ki jih družba plača v imenu tretjih (zastopnika), ne pomenijo odtoka gospodarskih koristi. Odtoki v 

zastopniškem odnosu vključujejo tiste zneske, ki jih družba plača v imenu in za račun naročnika, a se zaradi njih njen lastniški kapital ne zmanjša. 

 

Poslovni odhodki in finančni odhodki se razvrščajo tudi na tiste, ki se pojavljajo v zvezi s poslovnimi učinki odvisnih družb v skupini, pridruženih družb in drugih. 

 



Stran | 56  
 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. 

 

Družba odhodke meri na podlagi zneskov, navedenih na računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste. Če dobi popust (količinski, vrednostni) za zalogo, zmanjšuje njeno 

nabavno vrednost. Če je zaloga že vstopila v proizvodni proces in bila prodana, prejeti popust pripozna kot zmanjšanje nabavne vrednosti prodanega blaga ali druge 

enakovredne postavke. 

 

Družbe, ki niso zavezane k reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale družbe pa morajo izpolniti tudi zahteve po razkrivanju v skladu 

s standardi. Ta razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli družba v svojih aktih. 

 

STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL 

Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje družba zaposlenim v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot deleže v dobičku pred 

predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške družbe. Kot zaslužki se obravnavajo tudi vsa plačila 

poslovodstvu, ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja. 

 

Stroški povračil zaposlenim so stroški povračil v zvezi z delom. Lahko imajo naravo stroškov plač ali pa naravo stroškov storitev. 

 

Stroški dela in stroški povračil se obračunavajo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnim aktom družbe ali pogodbo o zaposlitvi. 

 

Družbe, ki niso zavezane k reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale družbe pa morajo izpolniti tudi zahteve po razkrivanju v skladu 

s standardi. Ta razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli družba v svojih aktih. 

 

ODPISI VREDNOSTI 

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. 
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Za lastne potrebe družba samostojno določi metodo amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev, letne amortizacijske stopnje ter razporeditev letne amortizacije na 

posamezna obračunska obdobja. 

 

Ob sestavljanju končnih obračunov amortizacije za vsako poslovno leto družba pri pomembnejših postavkah preveri dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, 

amortizacijske stopnje pa glede na to preračuna. 

 

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 gotovina, knjižni denar in denar na poti. 

 

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, naložbenju in financiranju. Drugi prihodki in drugi odhodki so zajeti v postavkah denarnih tokov 

pri poslovanju. 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala v skladu z MRS. 

 

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

 

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. 

 

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, 

 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. 
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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. 

 

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. 

 

 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. 

 

Družba je v letu 2019 prešla na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) ter računovodske usmeritve, ki jih predpisuje le-ta standard. Učinek prehoda MSRP 

na družbo nima bistvenega pomena ter je prikazan v poglavju IZKAZ (CELOTNEGA) VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA – RAZLIČICA I. in BILANCA STANJA S POJASNILI. 

 

Pri izkazovanju in vrednotenju ekonomskih kategorij se neposredno uporabljajo določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih dajejo Mednarodni 

računovodski standardi družbi možnost izbire med različnimi načini oziroma je to predpisano z zakonom. 
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BILANCA STANJA S POJASNILI 

(v EUR) Postavka Pojasnila 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

01.01.2018 

prehod MRS 

2019 / 

2018 

  SREDSTVA       18.792.906  100,0     18.276.617  100,0     16.979.147  102,8 

                  

A. Dolgoročna sredstva 2.1.     12.171.532  64,8     12.779.209  69,9     11.323.685  95,2 

 I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve   2.1.1.           265.112  1,4          639.283  3,5             82.590  41,5 

   1. Dolgoročne premoženjske pravice               8.943  0,0          18.617  0,1                     -    

   2. Dobro ime                        -  0,0                     -  0,0                        -    

   3. Predujmi za neopredmetena sredstva                        -  0,0                     -  0,0                        -    

   4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja                        -  0,0                     -  0,0                        -    

   5. Druga neopredmetena sredstva                        -  0,0                     -  0,0             29.494  #DIV/0! 

   6. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve           256.169  1,4       620.666  3,4             53.096  41,3 

 II.   Opredmetena osnovna sredstva   2.1.2.        6.658.598  35,4       6.303.744  34,5       7.120.248  105,6 

   1. Zemljišča in zgradbe          4.571.139  24,3       3.779.173  20,7       3.889.189  121,0 

   a)   Zemljišča          1.302.008  6,9       1.302.008  7,1       1.302.008  100,0 

   b)   Zgradbe          3.269.131  17,4       2.477.165  13,6       2.587.182  132,0 

   2. Proizvajalne naprave in stroji          1.737.460  9,2          531.012  2,9       1.098.824  327,2 

   3. Druge naprave in oprema             228.695  1,2          193.916  1,1          282.562  117,9 

   4. Biološka sredstva                           -  0,0                        -  0,0                        -    

   5. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo             121.304  0,6       1.799.644  9,8       1.849.672  6,7 

   a)   Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi             121.304  0,6       1.799.644  9,8       1.849.672  6,7 

   b)   Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 III.   Naložbene nepremičnine                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 IV.   Dolgoročne finančne naložbe   2.1.3.        3.873.335  20,6       4.235.390  23,2       4.009.826  91,5 
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   1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil                44.840  0,2             43.472  0,2             42.833  103,1 

     a)   Delnice in deleži v družbah v skupini            29.655  0,2             29.655  0,2             29.655  100,0 

   b)   Delnice in deleži v pridruženih družbah                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     c)   Druge delnice in deleži                15.185  0,1             13.817  0,1             13.178  109,9 

     č)   Druge dolgoročne finančne naložbe                           -  0,0                        -  0,0                        -    

   2. Dolgoročna posojila          3.828.496  20,4       4.191.918  22,9       3.966.992  91,3 

     a)   Dolgoročna posojila družbam v skupini          3.828.496  20,4       4.191.918  22,9       3.966.992  91,3 

     b)   Dolgoročna posojila drugim                           -  0,0                        -  0,0                        -    

   c)   Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 V.   Dolgoročne poslovne terjatve   2.1.4.        1.365.891  7,3       1.592.669  8,7             93.765  85,8 

   1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini          394.696  2,1       399.453  2,2                     -  98,8 

   2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev             522.443  2,8       1.193.216  6,5                        -  43,8 

   3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih             448.752  2,4                        -  0,0             93.765    

 VI.   Odložene terjatve za davek   2.1.5.                8.596  0,0               8.122  0,0             17.256  105,8 

                  

 B.   Kratkoročna sredstva   2.2.        6.166.230  32,8       4.948.208  27,1       5.574.237  124,6 

 I.   Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 II.   Zaloge   2.2.1.        1.330.502  7,1       1.410.796  7,7       1.760.806  94,3 

   1. Material             752.525  4,0          718.770  3,9          953.457  104,7 

   2. Nedokončana proizvodnja                68.617  0,4          132.341  0,7             91.317  51,8 

   3. Proizvodi in trgovsko blago             509.361  2,7          559.685  3,1          716.033  91,0 

   4. Predujmi za zaloge                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 III.   Kratkoročne finančne naložbe   2.2.2.           996.973  5,3                        -  0,0                        -    

   1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     a)   Delnice in deleži v družbah v skupini                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     b)   Druge delnice in deleži                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     c)   Druge kratkoročne finančne naložbe                           -  0,0                        -  0,0                        -    



Stran | 62  
 

   2. Kratkoročna posojila             996.973  5,3                        -  0,0                        -    

     a)   Kratkoročna posojila družbam v skupini             996.973  5,3                        -  0,0                        -    

     b)   Kratkoročna posojila drugim                           -  0,0                        -  0,0                        -    

   c)   Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 IV.   Kratkoročne poslovne terjatve   2.2.3.        3.818.327  20,3       3.535.365  19,3       3.785.345  108,0 

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini                           -  0,0                        -  0,0          228.991    

   2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev          2.315.145  12,3       3.132.111  17,1       1.830.856  73,9 

   3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih          1.503.181  8,0          403.255  2,2       1.725.498  372,8 

 V.   Denarna sredstva   2.2.4.              20.428  0,1               2.047  0,0             28.085  997,8 

                  

 C.   Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   2.3.           455.144  2,4          549.200  3,0             81.226  82,9 

                  

(v EUR) Postavka Pojasnila 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

01.01.2018 

prehod MRS 

2019 / 

2018 

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV        18.792.906  100,0     18.276.617  100,0     16.979.147  102,8 

                  

A.  Kapital   2.4.        8.654.081  46,0       7.035.646  38,5       6.491.552  123,0 

 I.   Vpoklicani kapital             684.685  3,6          684.685  3,7          684.685  100,0 

     1.  Osnovni kapital             684.685  3,6          684.685  3,7          684.685  100,0 

     2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 II.   Kapitalske rezerve          1.565.871  8,3       1.565.871  8,6       1.565.871  100,0 

 III.   Rezerve iz dobička          1.133.704  6,0       1.133.704  6,2       1.133.704  100,0 

     1.  Zakonske rezerve                68.468  0,4             68.468  0,4             68.468  100,0 

     2.  Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)                        -  0,0                     -  0,0                     -    

     4.  Statutarne rezerve                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     5.  Druge rezerve iz dobička          1.065.236  5,7       1.065.236  5,8       1.065.236  100,0 
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 IV.   Revalorizacijske rezerve          2.618.360  13,9       1.454.066  8,0       1.454.066  180,1 

 V.   Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti                (4.609) 0,0             (6.497) 0,0           (20.345) 70,9 

 VI.   Preneseni čisti poslovni izid          2.203.029  11,7       1.671.249  9,1          820.813  131,8 

 VII.   Čisti poslovni izid poslovnega leta             453.041  2,4          532.566  2,9          852.758  85,1 

                    

 B.   Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve    2.5.           472.358  2,5          224.887  1,2          216.247  210,0 

   1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti                90.483  0,5             85.495  0,5             90.820  105,8 

   2. Druge rezervacije                           -  0,0                        -  0,0                        -    

   3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve             381.875  2,0          139.392  0,8          125.427  274,0 

                  

 C.   Dolgoročne obveznosti   2.6.        3.502.187  18,6       3.029.017  16,6       2.901.682  115,6 

 I.   Dolgoročne finančne obveznosti          2.636.591  14,0       2.418.232  13,2       2.611.115  109,0 

     1.  Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     2.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank          2.479.003  13,2       2.316.346  12,7       2.477.348  107,0 

     3.  Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     4.  Druge dolgoročne finančne obveznosti             157.589  0,8          101.886  0,6          133.767  154,7 

 II.   Dolgoročne poslovne obveznosti             301.923  1,6          320.218  1,8                        -  94,3 

     1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini          280.064  1,5          40.847  0,2                     -  685,6 

     2.  Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev                21.858  0,1          279.371  1,5                        -  7,8 

     3.  Dolgoročne menične obveznosti                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     4.  Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     5.  Druge dolgoročne poslovne obveznosti                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 III.   Odložene obveznosti za davek             563.673  3,0          290.567  1,6          290.567  194,0 

                  

 Č.   Kratkoročne obveznosti   2.7.        6.164.279  32,8       7.987.068  43,7       7.354.754  77,2 

 I.   Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev                           -  0,0                        -  0,0                        -    

 II.   Kratkoročne finančne obveznosti          1.435.196  7,6          995.657  5,4          895.020  144,1 
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     1.  Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     2.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank             526.965  2,8          726.358  4,0          706.365  72,5 

     3.  Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic                           -  0,0                        -  0,0                        -    

     4.  Druge kratkoročne finančne obveznosti             908.231  4,8          269.299  1,5          188.655  337,3 

 III.   Kratkoročne poslovne obveznosti          4.729.084  25,2       6.991.410  38,3       6.459.734  67,6 

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

     2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev          1.887.781  10,0       3.544.047  19,4       4.535.808  53,3 

     3.  Kratkoročne menične obveznosti                           -  0,0                        -  0,0                        -    

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

     5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti          2.841.303  15,1       3.447.363  18,9       1.817.263  82,4 

                  

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

 

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev na dan 31.12.2019 in obveznosti do njihovih virov. Sestavljen in razčlenjen je v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi, 

vrednosti pa so prikazane za tekoče in preteklo obdobje. V bilanci stanja je zaradi prehoda v letu 2019 na Mednarodne standarde, prikazan tudi učinek prehoda na dan 

01.01.2018. 

Vrednost sredstev je v izkazu stanja prikazana po neodpisani vrednosti. 

Bilanca 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. 

Sredstva družbe oziroma viri do sredstev so na dan 31.12.2019 izkazana v znesku 18.792.906 EUR, njihovo stanje na dan 31.12.2018 pa je 18.276.617  EUR.  
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DOLGOROČNA SREDSTVA 

Med dolgoročnimi sredstvi so izkazane sledeče postavke: 

 

  31.12.2019 % 31.12.2018 % 2019/2018 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve                 265.112   2,18                 639.283   5,00            41,47   

Opredmetena osnovna sredstva             6.658.598   54,71             6.303.744   49,33          105,63   

Dolgoročne finančne naložbe             4.146.801   34,07             4.235.390   33,14            97,91   

Dolgoročne poslovne terjatve             1.092.425   8,98             1.592.669   12,46            68,59   

Odložene terjatve za davek                     8.596   0,07                     8.122   0,06          105,83   

SKUPAJ           12.171.532                      100             12.779.208                  100                    95   

 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2019 so izkazana v znesku 265.112 EUR. 

 

Dolgoročne premoženjske pravice so izkazana v znesku 8.943 EUR in so za 9.674 EUR nižja kot na dan 31.12.2018, ko so bila izkazana v znesku 18.617 EUR. Zmanjšanje je 

posledica amortizacije premoženjskih pravic, ki znaša 11.032 EUR. V letu 2019 smo nabavili za 1.357 EUR novih neopredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena sredstva 

so bila amortizirana po 10 % amortizacijski stopnji in predstavljajo premoženjske pravice povezane z uporabo računalniških programov. Družba za neopredmetena osnovna 

sredstva nima finančnega ali poslovnega najema. 

 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve znašajo 256.169 EUR. Od tega so dolgoročne aktivne časovne razmejitve v višini 105.544 EUR (povečanje od 31.12.2018 za 23.658 

EUR), ki se nanašajo na obresti banke, ki bodo, na podlagi pogodbe z bankam upnicami (MRA), prenesene v odhodke v letu 2021 v primeru zamude pri odplačevanju glavnice, 

in dolgoročne aktivne časovne razmejitve v višini 150.625 EUR, ki se nanašajo na razmejitve stroškov, ki bodo prinašali bodoče koristi v več letih, večji del predstavljajo 

razmejeni stroški razvojnega projekta. Te razmejitve, ki zapadejo v letu 2020, so izkazane med kratkoročnimi razmejitvami. 

 



Stran | 66  
 

  Dobro ime 
Odloženi stroški 

razvijanja 

Premoženjske in druge 

pravice 

Druga neopredmetena 

sredstva (Dolgoročne 

AĆR) 

Kratkoročni predujmi, 

dani za neopredmetena 

sredstva 

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST 

 Stanje 1.1.  -  -               180.193                620.666   -               800.859   

 Pridobitve/povečanja                       1.357                  23.685                    25.042   

 Odtujitve/odpisi/zmanjšanje        -            388.181     -            388.181   

 Prevrednotenje                                   -     

 Stanje 31.12.                         -                            -                  181.551                256.169                          -                  437.719   

 POPRAVEK VREDNOSTI  

 Stanje 1.1.  -  -               161.576   -  -               161.576   

 Amortizacija                     11.032                      11.032   

 Odtujitve/odpisi/zmanjšanje                                   -     

 Prevrednotenje                                   -     

 Stanje 31.12.                         -                            -                  172.607                          -                            -                  172.607   

 NEODPISANA VREDNOST  

 Neodpisana vrednost 1.1.                         -                            -                    18.617                620.666                          -                  639.283   

 Neodpisana vrednost 31.12.                         -                            -                      8.943                256.169                          -                  265.112   

 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 so izkazana v znesku 6.658.598 EUR in so za 354.854 EUR višja kot na dan 31.12.2018, ko so bila izkazana v znesku 6.303.744 

EUR. Družba je v letu 2019 nabavila za 123.681 EUR osnovnih sredstev, od tega je bilo za 122.299 EUR novih nabav v opremo.  

Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev je posledica amortizacije le-teh ter prodaje in odpisov ob letni inventuri. 

 

V spodnji preglednici je predstavljeno gibanje opredmetenih osnovnih sredstev – nepremičnin. Zaradi spremenjenega MSRP16 smo dva šotora za skladiščenje razvrstili med 

ta sredstva tako, da smo pripoznali njihovo pravico do uporabe v višini njihove sedanje vrednosti (neto sedanja vrednost bodočih najemnin) na dan 01.01.2019 - 26.188 EUR. 

Amortizacijska stopnja uporabljena pri amortiziranju zgradb v letu 2019 je bila 3 %, obračunana amortizacija pa je znašala 185.020 EUR od tega 10.814 EUR za najeta sredstva, 

ki se amortizirajo po 20% amortizacijski stopnji. 
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  Naložbene nepremičnine Zemljišča Zgradbe 

Nepremičnine v 

gradnji oziroma 

izdelavi 

Kratkoročni 

predujmi, dani za 

opredmetena 

osnovna sredstva 

Skupaj 
  

vrednotene po 

modelu 

nabavne 

vrednosti 

vrednotene 

po modelu 

poštene 

vrednosti 

vrednotena 

po modelu 

nabavne 

vrednosti 

vrednotena po 

modelu 

prevrednotenja 

vrednotene po 

modelu 

nabavne 

vrednosti 

v najemu po 

MSRP 16 

vrednotene po 

modelu 

prevrednotenja 

NABAVNA VREDNOST 

Stanje 31.12.2018 -  -  -  1.302.008  5.074.988   - -  963.949  -  7.340.944  

Stanje 1.1.2019 -  -  -  1.302.008  5.074.988  26.188  -  963.949  -  7.367.132  

Pridobitve/povečanja         950.798          950.798  

Odtujitve/odpisi/zmanjšanje               (950.798)   (950.798) 

Prevrednotenje                                             

Stanje 31.12.2019 - - -  1.302.008  6.025.786  26.188  -  13.150  -      7.367.132  

POPRAVEK VREDNOSTI 

Stanje 31.12.2018 -  -  -  -  2.597.823  - -  -  -  2.597.823  

Stanje 1.1.2019 -  -  -  -  2.597.823  -  -  -  -       2.597.823  

Amortizacija         174.206  10.814                 185.020  

Odtujitve/odpisi/zmanjšanje                                             

Prevrednotenje                                             

Stanje 31.12.2019 -  -  -  -  2.772.029  10.814  -  -  -       2.782.843  

NEODPISANA VREDNOST 

Neodpisana vrednost 

31.12.2018 
-  -  -  1.302.008  2.477.165  -  - 963.949  - 

         

4.743.121  

Neodpisana vrednost 

1.1.2019 
-  -  -  1.302.008  2.477.165  26.188  - 963.949  - 

         

4.769.309  

Neodpisana vrednost 

31.12.2019 
-  -  -  1.302.008  3.253.757  15.374  -  13.150  -  

         

4.584.289  

 

Podjetje nima naložbenih nepremičnin. 
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V spodnji preglednici je predstavljeno gibanje opredmetenih osnovnih sredstev – oprema in nadomestni deli, drobni inventar ter druga opredmetena sredstva. Zaradi 

spremenjenega MSRP16 smo opremo, ki jo imamo v najemu (vsa sredstva v najemu so razkrita posebej) razvrstili med ta sredstva tako, da smo pripoznali njihovo pravico do 

uporabe v višini njihove sedanje vrednosti (neto sedanja vrednost bodočih najemnin) na dan 01.01.2019 - 42.009 EUR za opremo in nadomestne dele, 109.174 EUR za druga 

opredmetena sredstva. Amortizacijske stopnje, ki so bile uporabljene pri amortiziranju opreme, nadomestnih delov in druge opreme v letu 2019, so bile od 8 % do 25 %, 

obračunana amortizacija pa je znašala 636.548 EUR, od tega 55.159 EUR za najeta sredstva. 

 

V letu 2019 je družba zaradi realnejšega prikaza vrednosti osnovnih sredstev za sedem strojev, ki bi sicer v bilanci stanja imeli pripoznano knjigovodsko vrednost 0, naročila 

pri pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti strojev in opreme cenitev in skladno z njo revalorizirala ocenjena sredstva na novo vrednost 1.437.400 EUR. Družba je v enaki višini 

povečala revalorizacijsko rezervo. 

Ob letnem pregledu osnovnih sredstev se družba ni odločila za spreminjanje dob koristnosti opreme. 
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Oprema in nadomestni deli 

Drobni 

inventar 

Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
Oprema in druga 

opredmetena 

osnovna sredstva 

v gradnji oziroma 

izdelavi 

Kratkoročni 

predujmi, dani 

za opredmetena 

osnovna 

sredstva 

Umetniška dela, 

ki se ne 

amortizirajo 

Skupaj 
vrednoteni 

po modelu 

nabavne 

vrednosti 

v najemu po 

MSRP 16 

vrednoteni po 

modelu 

prevrednotenja 

vrednoteni po 

modelu 

nabavne 

vrednosti 

v najemu po 

MSRP 16 

NABAVNA VREDNOST                     

Stanje 31.12.2018 5.023.145  -  -  3.661  1.300.739  -  835.695  -  14.870        7.178.110  

Stanje 1.1.2019 5.023.145  42.009  -  3.661  1.300.739  109.174  835.695  -  14.870        7.329.293  

Pridobitve/povečanja 199.831        54.128    123.681              377.639  

Odtujitve/odpisi/zmanjšanje (2.345)       (8.599)   (851.222)           (862.165) 

Prevrednotenje     1.473.400                

Stanje 31.12.2019 
      

5.220.631  
        42.009        1.473.400            3.661         1.346.268       109.174            108.154  -                         14.870     8.318.167  

POPRAVEK VREDNOSTI                     

Stanje 31.12.2018 4.491.779  -  -  3.660  1.122.048  -  -  -  -       5.617.487  

Stanje 1.1.2019 4.491.779  -  -  3.660  1.122.048  -  -  -  -       5.617.487  

Amortizacija 225.522  17.383  265.960    89.907  37.776              636.548  

Odtujitve/odpisi/zmanjšanje (2.064)       (8.112)                (10.176) 

Prevrednotenje                                

Stanje 31.12.2019   4.715.237          17.383         265.960            3.660         1.203.843          37.776  - - -                      6.243.859  

NEODPISANA VREDNOST                     

Neodpisana vrednost 31.12.2018    531.366  -             -                           1           178.691  -                         835.695  -                           14.870       1.560.623  

Neodpisana vrednost 1.1.2019     531.366          42.009  -                           1           178.691         109.174              835.695  -                           14.870       1.711.806  

Neodpisana vrednost 31.12.2019     505.394          24.626        1.207.440               1           142.425          71.398              108.154  -                           14.870       2.074.308  

 

Sredstva, ki jih je družba na 01.01.2019 skladno z MSRP 16 pripoznala kot sredstva s pravico do uporabe in jim izračunala neto sedanjo vrednost na dan 01.01.2019 z uporabo 

predpisane obrestne mere 2,78 %: 

 



Stran | 70  
 

Predmet najema 
do datuma (mesec 

zadnjega obračuna) 

znesek mesečne 

najemnine 

število najemnin 

skupaj po pog. 
obrestna mera NSV na 1.1.2019 mesečna amortizacija 

šotor 01.07.2021                   571    60 2,78%                  17.092                      551    

oprema - stroj 01.05.2021                1.496    60 2,78%                  42.009                   1.449    

tehtnica 01.05.2021                   299    60 2,78%                    8.402                      290    

oprema - stroj 01.08.2021                   259    60 2,78%                    8.002                      250    

viličar 01.04.2020                   416    60 2,78%                    6.542                      409    

viličar 01.10.2020                   223    60 2,78%                    4.794                      218    

šotor 01.02.2021                   360    60 2,78%                    9.096                      350    

računalniška oprema 01.12.2020                   341    60 2,78%                    7.969                      332    

vozilo 01.07.2023                1.284    72 2,78%                  66.389                   1.207    

vozilo 30.04.2020                   450      2,78%                    7.077                      442    

Stanje 01.01.2019                  5.699                       177.371                   5.498    

 

Oprema in sedanja vrednost opreme, ki jo ima družba na dan 31.12.2019 v finančnem najemu (leasingi): 

 Službeni avtomobili                                 27.577  EUR 

 Stroj za rezanje                                         92.924  EUR 

 Viličar                                                             8.962 EUR 

V letu 2019 je družba v finančni najem pridobila službeno vozilo. 
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DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 

  
Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 

družb v skupini 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 

pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb 
Druge dolgoročne finančne naložbe 

Skupaj 

  

Razporejene in 

izmerjene po 

nabavni vrednosti 

Razporejene in 

izmerjene po 

pošteni 

vrednosti prek 

poslovnega 

izida 

Razporejene in 

izmerjene po 

pošteni 

vrednosti prek 

kapitala 

Razporejene in 

izmerjene po 

nabavni 

vrednosti 

Razporejene in 

izmerjene po 

pošteni 

vrednosti prek 

poslovnega 

izida 

Razporejene in 

izmerjene po 

pošteni 

vrednosti prek 

kapitala 

Razporejene in 

izmerjene po 

nabavni vrednosti 

Razporejene in 

izmerjene po 

pošteni vrednosti 

prek poslovnega 

izida 

Razporejene in 

izmerjene po 

pošteni 

vrednosti prek 

kapitala 

Stanje 1.1. 29.655  -  -  -  -  -                       74.174                       13.817  -        117.646  

Pridobitve/povečanja                                      1.368              1.368  

Zmanjšanja/odplačila                                       

Oslabitev/odprava slabitve                                 (74.174)           (74.174) 

Stanje 31.12.                      29.655  -  -  -  -  -  -                                                      15.185  -                                         44.840  

 

Dolgoročne finančne naložbe brez posojil so na dan 31.12.2019 izkazane v višini 44.840 EUR in so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2018 povečale za 1.368 EUR zaradi 

vrednotenja po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. 

 

  

Dolgoročna posojila, dana na 

podlagi posojilnih pogodb 

družbam v skupini 

Dolgoročna posojila, dana na 

podlagi posojilnih pogodb 

pridruženim družbam 

Dolgoročna posojila, 

dana drugim 

Dolgoročne terjatve 

za nevplačani 

vpoklicani kapital 

Druga dolgoročno vložena 

sredstva 

Dani dolgoročni 

depoziti 
Skupaj 

Stanje 1.1. 4.191.918  -  -  -  -  -     4.191.918  

Povečanje 2.038.852               2.038.852  

Zmanjšanje (odplačila) (1.405.302)            (1.405.302) 

Prenos na kratkoročna posojila                   (996.973)               (996.973) 

Oslabitev/odprava slabitve                                 

Stanje 31.12.                 3.828.496  -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    3.828.496  
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Dolgoročna posojila se nanašajo na dana dolgoročna posojila povezanim družbam, ki so obrestovana po davčno priznani obrestni meri določeni s Pravilnikom o priznani 

obrestni  meri med povezanimi osebami. Družba nima dolgoročno danih depozitov, prav tako nima dolgoročnih posojil, danih z odkupom obveznic od drugih. 

 

DOLGOROČNE POSLOVNE  TERJATVE 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 394.696 399.453 98,8 

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 522.443 1.193.215 43,8 

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 448.752 0 - 

SKUPAJ 1.365.891 1.592.669 85,8 

 

Terjatve zapadejo v plačilo konec leta 2021 in so nezavarovane.  

 

ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Odložene terjatve za davek 8.596 8.122 1,1 

SKUPAJ 8.596 8.122 1,1 

 
Terjatve za odloženi davek se nanašajo na odloženi davek iz naslova rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. 
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KRATKOROČNA SREDSTVA 

Med kratkoročnimi sredstvi so izkazane sledeče postavke: 

  31.12.2019 % 31.12.2018 % 2019/2018 

Zaloge             1.330.502   21,6             1.410.796   28,5               94,3   

Kratkoročne finančne naložbe                 996.973   16,2                            -     - - 

Kratkoročne poslovne terjatve             3.818.327   61,9             3.535.366   71,4            108,0   

Denarna sredstva                   20.428   0,3                     2.047   0,0            997,8   

SKUPAJ             6.166.230   100,0             4.948.208   100,0            124,6   

 

ZALOGE 

Zaloge so skladno z bilanco stanja družbe sledeče: 

 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 
povečanje/ 

zmanjšanje 

Zaloge materiala                 752.525              718.770   104,7 33.755 

Zaloge nedokončane proizvodnje                   68.617              132.341   51,8 -63.725 

Zaloge proizvodov                 473.959              515.839   91,9 -41.880 

Zaloge trgovskega blaga                   35.402                 43.846   80,7 -8.444 

Predujmi za zaloge                            -                            -     - - 

SKUPAJ 1.330.502 1.410.796 94,3 -80.293 

 

Zaloge na dan 31.12.2019 so izkazane v znesku 1.330.502 EUR in predstavljajo 7,1 % vseh sredstev družbe ter so vrednostno za 80.293 EUR nižje kot zaloge na dan 31.12.2018. 

Spremembe po posameznih vrstah zalog v letu 2019 se izkazujejo v zgornji tabeli. 
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Podrobna predstavitev računovodskih politik v zvezi z izkazovanjem in vrednotenjem zalog je prikazana v poslovnem delu letnega poročila. Zaloge so bile konec poslovnega 

leta popisane in knjigovodska stanja usklajena z dejanskim stanjem. Družba je na letnem popisu 2019 popisala vse zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in 

trgovskega blaga. Knjigovodska vrednost zalog na dan 31.12.2019 je manjša ali enaka čisti iztržljivi vrednosti teh zalog.  

 

Zaloge so v višini 242.940 EUR zastavljene kot jamstvo za obveznosti družbe. 

 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 

Kratkoročnih posojil in finančnih naložb podjetje na dan 31.12.2019 nima razen kratkoročnega dela dolgoročnega posojila v višini 996.973 EUR. 

 

KRATKOROČNE POSLOVNE  TERJATVE 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini - -  

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.315.145 3.132.111 73,9 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.503.181 403.255 372,8 

SKUPAJ 3.818.327 3.535.366 108,0 

 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev znašajo 2.315.145 EUR na dan 31.12.2019. Od tega so terjatve do kupcev v državi v višini 16.401 EUR in do kupcev v tujini v višini 

2.298.744 EUR.  

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v skupnem znesku 1.503.181 EUR poleg drugih terjatev zlasti izpostavljamo terjatve za vstopni DDV v višini 280.684 EUR, 

terjatev do fizične osebe v višini 961.881 EUR iz naslova tožbenega zahtevka ter do fizične osebe v višini 128.000 EUR za končan izvršilni postopek na nepremičnino, kjer je bila 

kupnina že plačana in čakamo razdelitveni narok.  
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev, vključno s terjatvami do družb v skupini, na dan 31.12.2019 (po zapadlosti): 

  V skupini Do kupcev Skupaj 

Terjatve z zapadlostjo do 90 dni                        -                  333.614                333.614   

Terjatve z zapadlostjo od 91 do 180 dni                        -                    24.882                   24.882   

Terjatve z zapadlostjo od 181 do 365 dni                        -                    22.308                   22.308   

Terjatve z zapadlostjo nad 365 dni                        -                    50.937                   50.937   

Nezapadle terjatve                        -               1.883.405             1.883.405   

 SKUPAJ                         -               2.315.145             2.315.145   

 
Terjatve do kupcev so zavarovane po posameznih zneskih in kupcih pri Coface v skupnem znesku 1.361.020 EUR. Tveganja, ki so povezana s kratkoročnimi terjatvami, so 

pojasnjena v poslovnem delu letnega poročila. Podjetje nima kratkoročnih poslovnih terjatev do članov poslovodstva in članov nadzornega sveta. 

 

DENARNA SREDSTVA 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih                           39                      444   8,8 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih                   20.389                   1.603   1271,6 

SKUPAJ                   20.428                   2.047   997,8 

 

Denarna sredstva so sredstva na transakcijskih računih podjetja, s katerimi podjetje prosto razpolaga. Podjetje v letu 2019 nima odobrenih limitov. 

 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 455.144 549.200 82,9 

SKUPAJ 455.144 549.200 82,9 
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Kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke v znesku 455.144 EUR predstavljajo kratkoročne razmejitve stroškov storitev, ki bodo prinašali bodoče koristi v več letih, večji 

del predstavljajo dolgoročno razmejeni stroški razvojnega projekta, ki zapadejo v enem letu, kratkoročno odloženi stroški zavarovanj, letna vzdrževanja poslovno- 

informacijskih sistemov, stroški sejmov in ostali manjši razmejeni stroški. 

 

POVZETEK: 

 

  31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Dolgoročna sredstva 12.171.532 64,8 12.779.208 65,1 

Kratkoročna sredstva 6.166.230 32,8 4.948.208 34,7 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 455.144 2,4 549.200 0,2 

SKUPAJ 18.792.906 100,0 18.276.617 100,0 
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KAPITAL 

Sestavine kapitala na dan 31.12.2019 in 31.12.2018 so skladno z bilanco stanja družbe sledeče: 
 

  31.12.2019 % 31.12.2018 % 2019/2018 

Vpoklicani kapital 684.685                     7,91   684.685                   9,73   100,00 

- Osnovni kapital 684.685                     7,91   684.685                   9,73   100,00 

Kapitalske rezerve 1.565.871                   18,09   1.565.871                 22,26   100,00 

Rezerve iz dobička 1.133.704                   13,10   1.133.704                 16,11   100,00 

- Zakonske rezerve 68.468                     0,79   68.468                   0,97   100,00 

- Druge rezerve iz dobička 1.065.236                   12,31   1.065.236                 15,14   100,00 

Revalorizacijske rezerve 2.618.360                   30,26   1.454.066                 20,67   180,07 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -4.609 -                   0,05   -6.497 -                0,09   70,95 

Preneseni čisti poslovni izid 2.203.029                   25,46   1.671.249                 23,75   131,82 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 453.041                     5,24   532.566                   7,57   85,07 

SKUPAJ 8.654.081 100,00 7.035.645 100,00 123,00 

 

Kapital družbe je na dan 31.12.2019 izkazan v višini 8.654.081 EUR in predstavlja 46,0 % vseh obveznosti do virov sredstev, ki so izkazane v znesku 18.792.906 EUR. 

 

Osnovni kapital podjetja je registriran v znesku 684.685 EUR, kot je izkazan v bilanci stanja in je razdeljen na 164.078 delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2019 

znaša 52,74 EUR. 

 

Kapitalske rezerve so na dan 31.12.2019 izkazane v višini 1.565.871 EUR in so enake kot na dan 31.12.2018. Kapitalske rezerve sestavljajo vplačila nad nominalnimi zneski 

delnic oz. deležev (vplačani presežek kapitala), zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic oz. deležev in splošni prevrednotovalni popravek 

kapitala. Nastale so kot posledica revalorizacije osnovnega kapitala. 

 

Zakonske rezerve so na dan 31.12.2019 izkazane v znesku 68.468 EUR in so enake kot v letu 2018 in predstavljajo 10 % osnovnega kapitala družbe. 
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Druge rezerve iz dobička so na dan 31.12.2019 izkazane v znesku 1.065.236 EUR in so enake kot v letu 2018 in so nastale iz prerazporeditve čistega dobička iz leta 2015. 

 

Revalorizacijske rezerve so v letu 2019 znašale 2.618.360 EUR in so se glede na leto 2018 povečale za 80 % zaradi revalorizacije osnovnih sredstev. Revalorizacijske rezerve so 

se zaradi prevrednotenja osnovnih sredstev povišale za 1.437.400 EUR in znižale za oblikovane odložene davke v višini 273.106 EUR. Prevrednotenje osnovnih sredstev je 

davčno nevtralna operacija in v letu 2019 ni vplivala na obračun davka od dohodkov pravnih oseb, saj je družba za znesek obračunane amortizacije v višini 265.960 EUR za 

revalorizirana sredstva povišala davčno osnovo. Do leta 2019 oblikovane rezerve so nastale na podlagi SRS v letu 2016 iz presežka iz prevrednotenja.  

 

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti znašajo  -4.609 EUR. Oblikovane so za jubilejne nagrade in odpravnine in so se znižale skladno z aktuarskim 

izračunom. 

 

Preneseni čisti poslovni izid na 31.12.2019 znaša 2.203.029 EUR in se je glede na leto 2018 povečal za 31,8%. Preneseni poslovni izid se je povečal iz naslova čistega dobička 

2018  in zmanjšal iz naslova prenosa presežka iz prevrednotenja (odprava aktuarskih dobičkov oziroma izgub v preneseni poslovni izid) v višini 787 EUR. 

 

Čisti dobiček tekočega leta je v višini 453.041 EUR. Predlog v zvezi z razdelitvijo je, da ostaja nerazporejen. 

 

Gibanje kapitala je prikazano v izkazu gibanja kapitala v okviru točke 5. letnega poročila. 

 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 90.483 85.495 105,83 

Prejete državne podpore - subvencije 0 0  

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 381.875 139.392 273,96 

SKUPAJ 472.358 224.887 210,04 
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Rezervacije v znesku 90.483 EUR predstavljajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Izračune za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine podjetju 

vsako leto naredi pooblaščeni aktuar. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbirati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje 

takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. 

 

Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad temelji na aktuarskem izračunu s strani družbe Miver d.o.o., v katerem 

so bile upoštevane naslednje predpostavke:  

 rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 1,0 % letno, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač,  

 v izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih odhodkov iz delovnega 

razmerja, v enaki višini kot je v prejšnjem odstavku predpostavljena rast plač v Republiki Sloveniji,  

 izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega zaposlenca,  

 izbrana diskontna obrestna mera znaša 0,40 % letno, ker je konec decembra 2019 znašala donosnost slovenskih državnih obveznic z dospetjem 10 let znašala 0,02 %. 

 
  Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi Rezervacije za jubilejne nagrade Skupaj rezervacije 

Stanje 31.12.2018 64.555 20.940 85.495 

povečanje 8.449 2.898 11.347 

zmanjšanje -1.101 -1.242 -2.343 

Izplačila zaslužkov -3.465 -551 -4.016 

Stanje 31.12.2019 68.439 22.044 90.483 

 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki se nanašajo na prejete donacije in subvencije, so se v letu 2019 počrpale za 2.893 EUR in na dan 31.12.2019 znašajo 16.656 EUR, 

dolgoročne pasivne časovne razmejitve za obresti za kredite na podlagi pogodbe z upniki po MRA, so se pa povečale za 23.297 EUR in na dan 31.12.2019 znašajo 143.139 EUR. 

 

Družba je zaradi nezmožnosti 100 % izterljivosti izida tožbe do fizične osebe (za kar je oblikovala terjatev in prihodke) oblikovala za 222.079 EUR drugih odhodkov in rezervacij 

iz naslova tožbe (70 % verjetnosti izida).  
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GIBANJE REZERVACIJ IN DOLGOROČNIH PASIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV   

         

  31.12.2018 Oblikovanje Črpanje Odprava 31.12.2019 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 85.495 11.347 -4.016 -2.343 90.483 

Rezervacije za dana jamstva 0 0 0 0 0 

Prejete državne podpore in donacije 19.549 0 -2.893 0 16.656 

Druge rezervacije iz naslova vračunanih stroškov 119.843 245.376 0  0 365.219 

SKUPAJ 224.887 256.723 -6.909 -2.343 472.358 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se črpajo skladno s sklenjenimi pogodbami. 

 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 - 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.479.003 2.316.346 107,02 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 157.589 101.886 154,67 

SKUPAJ 2.636.591 2.418.232 109,03 
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GIBANJE IN STANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI V LETU 2019 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 
Stanje 31.12.2018 

(dolg. del) 

Stanje 1.1.2019 

(dolg. del) 

Povečanja 

(prilivi) 

Zmanjšanja 

(plačila) 

Druge spremembe v 

letu ¹ 

Stanje 31.12.2019 

(dolg. del) 

  1 1 2 3 4 5=1+2-3-4 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank v državi:             

BANKA 1 165.832 165.832 0 13.086 0 152.746 

BANKA 2 2.150.514 2.150.514 0  0 175.743 2.326.257 

Skupaj 2.316.346 2.316.346 0 13.086 175.743 2.479.003 

              

2. Druge dolgoročne finančne obveznosti             

- za finančne najeme - leasinge 101.886 101.886 37.631 0 -36.004 103.513 

Skupaj 101.886 101.886 37.631 0 -36.004 103.513 

              

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti             

- za najeme MSRP 16 0 112.935 0  0 -58.859 54.076 

Skupaj 0 112.935 0 0 -58.859 54.076 

              

SKUPAJ (1.+2.+3) 2.418.232 2.531.166 37.631 13.086 80.880 2.636.591 

¹ Druge spremembe v letu 2018 so: a) prenos kratkoročnega dela dolgoročnih obveznosti med kratkoročne finančne obveznosti. 

 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 
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Družba ima na 31.12.2019 dolgoročnih finančni obveznosti do bank v državi v skupnem znesku 2.546.770 EUR, od tega znašajo obveznosti z zapadlostjo daljšo od 31.12.2020 

2.479.003 EUR. 

  
Skupaj dolgoročna obveznost 

na dan 31.12.2019 

Dolgoročni del dolgoročnih 

obveznosti na dan 31.12.2019 

Kratkoročni del dolgoročnih 

obveznosti na dan 31.12.2019 

Dolg. dolgovi do bank 2.546.770 2.479.003 67.767 
 

Tveganja v zvezi z obrestno mero, kreditno tveganje in druga tveganja povezana z dolgoročnimi finančnimi obveznostmi ter finančni instrumenti za varovanje pred temi 

tveganji so pojasnjena v poslovnem delu letnega poročila. Krediti so zavarovani z zastavo nepremičnin, zalog in opreme. Obrestna mera za najete dolgoročne kredite znaša 

1M EURIBOR + 3 odstotka in se spreminja glede na nihanje EURIBOR-a. Ročnost zapadlosti dolgoročnih finančnih obveznosti do bank je 31.12.2021. Družba ne izkazuje 

finančnih obveznosti z rokom zapadlosti daljših od 5 let. 

 

Druge dolgoročne finančne obveznosti v skupnem znesku 129.463 EUR so obveznosti do leasing hiš v Sloveniji iz naslova finančnega najema, ki so izkazane kot dolgoročne 

obveznosti v znesku 103.513 EUR in kot kratkoročne obveznosti (zapadle neporavnane obveznosti in obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019) v znesku 25.950 EUR. 

 

  
Skupaj dolgoročna obveznost 

na dan 31.12.2019 

Dolgoročni del obveznosti na dan 

31.12.2019 

Kratkoročni del obveznosti na 

dan 31.12.2019 

Dolg. dolgovi iz finančnega najema 129.463 103.513 25.950 
 

Ročnost zapadlosti dolgoročnih finančnih obveznosti iz finančnega najema: 
 

ZAPADLOST DOLGOROČNIH DOLGOV IZ FINANČNEGA NAJEMA 

Zapadlost do enega leta - kratkoročni del  25.950   

Zapadlost nad eno leto  25.950   

Zapadlost nad dve leti  77.563   

SKUPAJ KRATKOROČNI DEL  25.950   

SKUPAJ DOLGOROČNI DEL  103.513   
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S 01.01.2019 je družba skladno z MSRP 16 za sredstva v najemu vzpostavila finančno obveznost v višini vsote najemnin v znesku 184.978 EUR in jo diskontirala na neto sedanjo 

vrednost bodočih najemnin na 01.01.2019 za vsako sredstvo posebej v višini 177.371 EUR ter obračunala strošek financiranja teh sredstev v skupni višini 7.607 EUR. Kratkoročni 

del teh obveznosti je bil v višini 64.437 EUR prenešen na 01.01.2019 na kratkoročne obveznosti. Znesek 58.859 EUR predstavlja prenos obveznosti na tekoče zapadlosti – 

kratkoročne.  

 

Izračun in učinki MSRP 16 so prikazani v tabeli: 

Predmet najema 
do datuma (mesec 

zadnjega obračuna) 

znesek mesečne 

najemnine 

število najemnin 

skupaj po pog. 

OBROKI od 

01.01.2019 

vsota bodočih 

najemnin 
OM 

NSV na 

1.1.2019 

obračunane 

obresti 

obračunane 

obresti mesečno 

AM 

mesečna 

šotor 1.07.2021           570,71   60 31          17.692,0   2,78% 17.092,12 599,89 19,35 551,36 

oprema - stroj 1.05.2021        1.496,00   60 29          43.384,0   2,78% 42.008,93 1.375,07 47,42 1.448,58 

tehtnica 1.05.2021           299,20   60 29            8.676,8   2,78% 8.401,79 275,01 9,48 289,72 

oprema - stroj 1.08.2021           259,13   60 32            8.292,2   2,78% 8.001,84 290,32 9,07 250,06 

viličar 1.04.2020           416,04   60 16            6.656,6   2,78% 6.542,48 114,16 7,14 408,91 

viličar 1.10.2020           223,25   60 22            4.911,5   2,78% 4.794,12 117,38 5,34 217,91 

šotor 1.02.2021           360,05   60 26            9.361,3   2,78% 9.095,77 265,53 10,21 349,84 

računalniška oprema 1.12.2020           340,95   60 24            8.182,8   2,78% 7.968,94 213,86 8,91 332,04 

vozilo 1.07.2023        1.284,02   72 55          70.621,1   2,78% 66.388,64 4.232,46 76,95 1.207,07 

vozilo 30.04.2020           450,00   75 16            7.200,0   2,78% 7.076,53 123,47 7,72 442,28 

SKUPAJ          5.699,35            184.978,3        177.371,16      7.607,15         201,59      5.497,76   

 

Ročnost zapadlosti dolgoročnih finančnih obveznosti iz poslovnega najema: 

ZAPADLOST DOLGOROČNIH DOLGOV IZ POSLOVNEGA NAJEMA 

Zapadlost do enega leta - kratkoročni del 58.820 

Zapadlost nad eno leto 29.736 

Zapadlost nad dve leti 24.340 

SKUPAJ KRATKOROČNI DEL 58.820 

SKUPAJ DOLGOROČNI DEL 54.076 
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 DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 280.064 40.847 685,65 

Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.858 279.371 7,82 

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 - 

SKUPAJ 301.923 320.218 94,29 

 

Dolgoročne obveznosti zapadejo v plačilo konec leta 2021 in so nezavarovane. Razlog za povečanje je podaljšanje zapadlosti prej kratkoročnih obveznosti po Krovni pogodbi 

o reorganizaciji dolga in Pogodbe o finančnem prestrukturiranju dolgov. 

 

 ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Obveznosti za odloženi davek iz naslova prevrednotenja 563.673 290.567 193,99 

SKUPAJ 563.673 290.567 193,99 

 
Odložena obveznost za davek v znesku 563.673 EUR izhaja iz naslova presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev in se je zaradi prevrednotenja le-teh v letu 

2019 povečal za 273.106 EUR.  
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KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

 
  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 - 

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 526.965 726.358 72,55 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 908.231 269.299 337,26 

SKUPAJ 1.435.196 995.657 144,15 

 

Kratkoročnih finančnih obveznosti do družb v skupini družba na dan 31.12.2019 nima.  

Kratkoročne finančne obveznosti do bank izkazuje družba na dan 31.12.2019  v višini 526.965 EUR. Gre za kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank in revolving 

kredit. Krediti so zavarovani z zastavo nepremičnin, zalog in opreme. Vse finančne obveznosti do bank zapadejo do konec leta 2021. 

Obrestna mera za najete kredite znaša 1M EURIBOR + 3 odstotka in se spreminja glede na nihanje EURIBOR-a. 

Tveganja v zvezi z obrestno mero, zaupanjsko (kreditno) tveganje in druga tveganja povezana s kratkoročnimi finančnimi obveznostmi ter finančni instrumenti za varovanje 

pred temi tveganji so pojasnjena v poslovnem delu letnega poročila. 
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GIBANJA IN STANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH OBVEZNOSTI V LETU 2019 
 

Kratkoročne finančne obveznosti 
Stanje 31.12.2018 

(dolg. del) 

Stanje 1.1.2019 

(kratk. del) 

Povečanja 

(prilivi) 

Zmanjšanja 

(plačila) 

Druge spremembe v 

letu ¹ 

Stanje 31.12.2019 

(kratk. del) 

  1 1 2 3 4 5=1+2-3-4 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank v državi:             

BANKA 1 515.176 515.176 3.794.775 3.922.437 13.086 400.600 

BANKA 2 100.137 100.137 0 8.345 -39.448 52.344 

BANKA 3 114.296 114.296 0 40.296 0  74.000 

BANKA 4 22 22 20 22 0  20 

Skupaj 729.631 729.631 3.794.796 3.971.100 -26.362 526.965 

              

2. Druge kratkoročne finančne obveznosti:             

 - za finančne najeme - leasinge 32.148 32.148 0 46.703 40.505 25.950 

 - finančne obveznosti do drugih 233.878 233.878 600.000 10.417 0 823.461 

Skupaj 266.026 266.026 600.000 57.119 40.505 849.412 

              

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti             

- za najeme MSRP 16 0 64.437             64.475   58.859 58.820 

Skupaj 0 64.437 0 64.475 58.859 58.820 

              

SKUPAJ (1.+2.) 995.657 1.060.094 4.394.796 4.092.695 73.002 1.435.196 

² Druge spremembe v letu 2018 so: a) prenos kratkoročnega dela dolgoročnih obveznosti med kratkoročne finančne obveznosti. 

 

Druge kratkoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo sestavljajo obveznosti iz finančnega najema, poslovnega najema in druge. Med drugimi so finančne 

obveznosti do fizične osebe, nefinančnih družb ter kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida v višini 33.878 EUR. 
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KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 - 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.887.781 3.544.047 53,27 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.841.303 3.447.363 82,42 

SKUPAJ 4.729.084 6.991.410 67,64 

 

Kratkoročnih poslovnih obveznosti do družb v skupini družba nima na dan 31.12.2019. 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 1.887.781 EUR. Od tega so obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 1.073.070 EUR, do 

dobaviteljev v tujini pa v višini 814.711 EUR. 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev in do družb v skupini po zapadlosti: 

 

  V skupini Do kupcev Skupaj 

Obveznosti z zapadlostjo do 90 dni                      -                 565.848             565.848   

Obveznosti z zapadlostjo od 91 do 180 dni                      -                 129.646             129.646   

Obveznosti z zapadlostjo od 181 do 365 dni                      -                 42.489               42.489   

Obveznosti z zapadlostjo nad 365 dni                      -                   40.238               40.238   

Nezapadle Obveznosti                      -              1.109.559         1.109.559   

 SKUPAJ                       -              1.887.781         1.887.781   

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v znesku 2.841.303 EUR so obveznosti do zaposlencev in drugih fizičnih oseb v znesku 293.209 EUR, obveznosti do državnih in drugih 

inštitucij v znesku 132.690 EUR, obveznosti do faktorjev v višini  2.207.704 EUR ter do drugih pravnih oseb. 
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Kratkoročne obveznosti do zaposlencev v znesku 197.788 EUR so: 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 90.491 93.755 96,52 

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 60.701 65.644 92,47 

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač ter drugih 32.591 39.160 83,23 

Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 14.004 22.612 61,93 

SKUPAJ 197.788 221.170 89,43 

 

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij v znesku 132.690 EUR so: 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Obveznosti za obračunani DDV 245 394 62,10 

Obveznosti za prispevke izplačevalca 44.214 47.725 92,64 

Druge obveznosti do državnih in drugih institucij 88.232 52.158 169,16 

SKUPAJ 132.690 100.276 132,32 

 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Na dan 31.12.2019 kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev družba nima. 

 

POVZETEK: 

  31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Kapital 8.654.081 46,1 7.035.645 38,5 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 472.358 2,5 224.887 1,2 

Dolgoročne obveznosti 3.502.187 18,6 3.029.017 16,6 

Kratkoročne obveznosti 6.164.279 32,8 7.987.098 43,7 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 0 

SKUPAJ 18.792.906 100,0 18.276.647 100,0 
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IZVENBILANČNA EVIDENCA 

  31.12.2019 31.12.2018 2019/2018 

Objekti – hipotekarno jamstvo 7.445.117 7.429.875 100,21 

Obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev 6.527.050 6.373.254 102,41 

Zastava zalog 242.940 247.280 98,24 

Zastava opreme 191.484 194.817 98,29 

Zastava terjatev 254.517 139.495 182,46 

SKUPAJ 14.661.108 14.384.721 101,92 
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IZKAZ (CELOTNEGA) VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA – RAZLIČICA I. 

(v EUR)   Postavke   Pojasnila  2019  %  2018 % 

01.01.2018 

prehod MRS 

                

1.  Čisti prihodki od prodaje   3.1.    15.838.013    100      17.160.290    100      19.370.776  

   a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu            106.254         1           139.330         1           301.349  

   do družb v skupini              38.725         0              54.271         0           142.280  

   do drugih družb              67.529         0              85.059         0           159.068  

   b) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu      15.081.130      95      16.052.268      94      18.659.413  

   do drugih družb      15.081.130      95      16.052.268      94      18.659.413  

   c) Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu              59.644         0                4.717         0              15.462  

   do družb v skupini              59.644         0                   725         0              15.462  

   do drugih družb                         -          -                3.991         0    

   č) Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu            590.985         4           963.975         6           394.552  

   do drugih družb            590.985         4           963.975         6           394.552  

2.  Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje          (105.604)      (1)         (137.991)      (1)          139.387  

3.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve                         -          -                         -          -                         -  

4.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)        1.641.802      10           425.908         2           218.127  

5.  Stroški blaga, materiala in storitev   3.2.    12.419.963      78      12.762.205      74      14.560.839  

   a)  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega mat.   3.2.1.    10.067.595      64      10.747.125      63      11.537.028  

   b)  Stroški storitev   3.2.2.      2.352.368      15        2.015.080      12        3.023.811  

6.  Stroški dela   3.2.3.      2.239.018      14        2.175.710      13        2.298.604  

   a)  Stroški plač        1.597.656      10        1.574.326         9        1.667.613  

   b)  Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj            266.812         2           252.158         1           270.355  

   c)  Drugi stroški dela            374.550         2           349.226         2           360.636  
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7.  Odpisi vrednosti   3.2.4.          834.007         5           698.528         4           511.484  

   a)  Amortizacija            832.896         5           696.217         4           511.479  

   b)  Prevrednot. posl. odhodki pri neopr..sred., opr. osn. sredstvih in nal. nepr.                 1.112         0                2.311         0                        5  

   c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih                         -          -                         -          -                         -  

8.  Drugi poslovni odhodki   3.2.5.            32.242         0              17.838         0              27.407  

9.  Finančni prihodki iz deležev   3.3.              2.504         0                1.778         0                3.735  

   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                2.504         0                1.778         0                3.735  

   č)  Finančni prihodki iz drugih naložb                         -          -                         -          -                         -  

10.  Finančni prihodki iz danih posojil   3.3.            44.324         0              47.772         0              37.134  

   a)  Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini              43.687         0              47.558         0              34.846  

   b)  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim                    637         0                   214         0                2.288  

11.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev   3.3.            10.912         0              15.766         0              39.931  

   a)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini                         -          -                         -          -                         -  

   b)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih              10.912         0              15.766         0              39.931  

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

13.  Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   3.4.          344.384         2           353.466         2              84.588  

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

   b)  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank              92.125         1              78.122         0              83.839  

   c)  Finančni odhodki iz izdanih obveznic                         -          -                         -          -                         -  

   č)  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti            252.259         2           275.344         2                   749  

14.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   3.4.          107.796         1              98.739         1           204.789  

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

   b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti            105.850         1              97.781         1              12.336  

   c)  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti                1.946         0                   958         0           192.453  

15.  Drugi prihodki   3.5.              1.420         0              70.409         0              23.021  
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16.  Drugi odhodki   3.6.          906.101         6           850.726         5        1.168.356  

17.  Davek iz dobička              97.293         1              85.019         0           127.866  

18.  Odloženi davki                  (474)      (0)               9.134         0              (4.581) 

19.  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja            453.041         3           532.566         3           852.758  

20.  Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev        1.164.294         7                         -          -                         -  

21.  Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti                1.101         0              11.527         0              (8.011) 

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

tečajev)                         -          -                         -          -                         -  

23.  Druge sestavine vseobsegajočega donosa   3.7.                       -          -                         -          -                         -  

24.  Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja        1.618.436      10           544.093         3           844.747  

 

 

    2019 2018 2019/2018 

1. Poslovni prihodki 17.374.211 17.448.206 99,58 

2. Poslovni odhodki 15.525.231 15.654.281 99,18 

3. Razlika (1 – 2) 1.848.980 1.793.925 103,07 

4. Finančni prihodki 57.740 65.316 88,40 

5. Finančni odhodki 452.180 452.205 99,99 

6. Razlika (4 – 5) -394.440 -386.889 101,95 

7. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja (3 + 6) 1.454.540 1.407.036 103,38 

8. Drugi prihodki 1.420 70.409 2,02 

9. Drugi odhodki 906.101 850.726 106,51 

10. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (8 – 9) -904.681 -780.317 115,94 

11. Davek iz dobička 97.293 85.019 114,44 

12. Odloženi davki -474 9.134 -5,19 

13. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (7 + 10 – 11 ± 12) 453.041 532.566 85,07 
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POSLOVNI PRIHODKI 

  2019 2018 2019/2018 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 106.254 139.330 76,26 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 15.081.130 16.052.268 93,95 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 59.644 4.717 1264,53 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 590.985 963.975 61,31 

Čisti prihodki od prodaje 15.838.013 17.160.290 92,29 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -105.604 -137.991 76,53 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0,00 

Drugi poslovni prihodki 1.641.802 425.908 385,48 

POSLOVNI PRIHODKI 17.374.211 17.448.206 99,58 

 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu predstavljajo 165.898 EUR ali 1,05 % celotnih čistih prihodkov od prodaje v letu 2019, čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pa 

predstavljajo 15.672.115 EUR ali 98,95 % celotnih čistih prihodkov od prodaje v letu 2019. Družba je pretežni izvoznik. 

 

V okviru čistih prihodkov od prodaje izkazuje podjetje v 2019 čiste prihodke od prodaje do družb v skupini v višini 98.369  EUR. Čisti prihodki od prodaje družbam v skupini so: 

Vrsta prihodka Znesek v EUR 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu                    38.725   

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu                           -     

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu                    59.644   

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu                           -     

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI V SKUPINI                    98.369   

 

Čisti prihodki od prodaje do družb v skupini so sledeče: 

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu: 

   FORI D.O.O. v znesku 21.387 EUR,  FORI SKUPINA D.O.O. v znesku 17.337 EUR 
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2. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu: 

    FORI D.O.O. v znesku 59.644 EUR 

 

V letu 2019 beleži družba zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje v znesku 105.604 EUR. 

 

Druge poslovne prihodke v znesku 1.641.802 EUR sestavljajo prihodki za tožbe in izvršbe, prihodki iz bremepisov dobaviteljem za reklamacije, odškodnine, prihodki, ki se 

nanašajo na pretekla leta, uskladitev materialnih razlik, zaračunavanje storitev ter drugo.  

 

Med drugimi poslovnimi prihodki je skupaj 8.890 EUR prihodkov do družb v skupini in sicer: 

 FORI D.O.O. v znesku 3.481 EUR, QINGDAO SINOSITEC ENGINEERING v znesku 692 EUR, FORI SKUPINA D.O.O. v znesku 4.717 EUR 

 

Med pomembnejšimi zneski so zlasti bremepisi in odškodnine vezane na kvaliteto, razlike v ceni, količine do dobaviteljev, ki znašajo 224.774 EUR. Iz naslova drugih prihodkov 

iz preteklih let v skupni vrednosti 88.110 EUR so zlasti odpis zastaranih dobropisov ter prenos uskladitev materialnih razlik. Med drugimi prihodki povezani s poslovnimi učinki 

so zlasti materialne razlike za leto 2019 v višini 27.096 EUR. 

 

Družba izkazuje na dan 31. 12. 2019 poslovne terjatve do fizične osebe v višini 961.881 EUR iz naslova tožbenega zahtevka. Družba je v isti višini izkazala druge poslovne 

prihodke. Družba je prav tako zaradi 70 % verjetnosti izida tožbe oblikovala za 222.079 EUR drugih odhodkov in rezervacij iz naslova tožbe. Poleg tega družba izkazuje prihodke 

in ima terjatve do fizične osebe v višini 128.000 EUR za končan izvršilni postopek na nepremičnino, kjer je bila kupnina že plačana in čakamo razdelitveni narok.  

 

Med druge prihodke ima družba še prihodke od odprave rezervacij 1.242 EUR iz naslova odprave rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. 
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POSLOVNI ODHODKI 

  2019 2018 2019/2018 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 597.510 804.678 74,25 

Stroški materiala 9.470.086 9.942.447 95,25 

Stroški storitev 2.352.368 2.015.080 116,74 

Stroški dela 2.239.018 2.175.710 102,91 

Odpisi vrednosti 834.007 698.528 119,39 

Drugi poslovni odhodki 32.242 17.838 180,75 

SKUPAJ 15.525.231 15.654.281 99,18 

 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA TER STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala je izkazana v znesku 597.510 EUR. Stroški porabljenega materiala so izkazani v znesku 9.470.086 EUR, ter vsebujejo sledeče 

postavke: 

  2019 2018 2019/2018 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  597.510 804.678 74,25 

SKUPAJ 597.510 804.678 74,25 

Stroški materiala 8.948.105 9.427.357 94,92 

Stroški pomožnega materiala 140.950 181.295 77,75 

Stroški energije 290.216 257.199 112,84 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev 40.370 45.821 88,10 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 6.712 3.932 170,70 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 8.457 10.724 78,86 

Drugi stroški materiala 35.275 16.120 218,83 

SKUPAJ 9.470.086 9.942.447 95,25 
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STROŠKI STORITEV 

 Stroški storitev so izkazani v znesku 2.352.368 EUR in vsebujejo sledeče postavke: 

 

  2019 2018 2019/2018 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 29.739 51.230 58,05 

Stroški transportnih storitev 415.841 428.180 97,12 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 83.693 79.414 105,39 

Najemnine 4.313 59.103 7,30 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 98.690 84.535 116,74 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 77.067 92.872 82,98 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.075.363 851.213 126,33 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 39.723 94.290 42,13 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 121.884 159.629 76,35 

Stroški drugih storitev 406.054 114.614 354,28 

SKUPAJ 2.352.368 2.015.080 116,74 

 

 Stroški storitev družb v skupini vsebujejo sledeče postavke: 

  2019 Družba v skupini 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 791.043 Fori Skupina d.o.o. 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 62 Fori d.o.o. 

SKUPAJ 791.105   
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STROŠKI DELA 

Stroški dela so izkazani v znesku 2.239.018 EUR ter vsebujejo sledeče postavke: 

  2019 2018 2019/2018 

Stroški plač 1.597.656 1.574.326 101,48 

Stroški socialnih zavarovanj 266.812 252.158 105,81 

- stroški pokojninskih zavarovanj 146.667 138.611 105,81 

- stroški drugih socialnih zavarovanj 120.146 113.547 105,81 

Drugi stroški dela 374.550 349.226 107,25 

SKUPAJ 2.239.018 2.175.710 102,91 

 

Na dan 31.12.2019 je bilo v družbi 85 zaposlenih. 

ODPISI VREDNOSTI 

Odpisi vrednosti v znesku 834.007 EUR izkazujejo sledeče postavke: 

  2019 2018 2019/2018 

Amortizacija 832.896 696.217 119,63 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi 1.112 2.311 48,10 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb in naložbenih nepremičnin 0 0 - 

SKUPAJ 834.007 698.528 119 

 

Ob letnem pregledu osnovnih sredstev se družba ni odločila za spremembo dobe koristnosti opreme, amortizacijska ostaja na 20 %. 

  2019 % 

Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev 11.032 1 

Amortizacija nepremičnin 185.020 22 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 508.874 61 

Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 127.970 15 

SKUPAJ 832.896 100 
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Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani v višini 1.112 EUR zaradi odpisa. 

 

Višina amortizacije v letu 2019 prevrednotene opreme znaša za to opremo 265.960 EUR in je vključena v znesku 508.874 EUR. 

Višina amortizacije za najeta opredmetena osnovna sredstva – nepremičnine znaša 10.814  EUR in je vključena v znesku 185.020 EUR. 

Višina amortizacije za najeta opredmetena osnovna sredstva – oprema in nadomestni deli znaša 17.383 EUR in je vključena v znesku 508.874 EUR. 

Višina amortizacije za najeta opredmetena osnovna sredstva – druga opredmetena osnovna sredstva znaša 37.776 EUR in je vključena v znesku 127.970 EUR. 

 

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

Drugi poslovni odhodki izkazani v znesku 32.242 EUR vsebujejo sledeče postavke: 
 

  2019 2018 2019/2018 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 13.570 13.428 101,05 

Izdatki za varstvo okolja 28 91 30,27 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 0 0 - 

Ostali stroški 18.645 4.318 431,75 

SKUPAJ 32.242 17.838 180,75 

 

V poslovnih odhodkih podjetje izkazuje članarine, stroške stavbnega zemljišča, stroške okoljskih dajatev in ostale poslovne odhodke. 
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ZNESEK STROŠKOV RAZDELJEN PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 
 

Zap.   2019 2018 2019/2018 

1. Proizvajalni stroški prodanih poslovnih učinkov 14.067.201 14.023.283 100,31 

2. Stroški uprave 655.128 653.083 100,31 

3. Stroški prodaje 309.885 308.917 100,31 

4. Skupaj stroški, ki bremenijo prihodke obdobja (1+2+3) 15.032.214 14.985.283 100,31 

5. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -105.604 -137.991 76,53 

6. SKUPAJ STROŠKI (4+5) 14.926.610 14.847.292 100,53 

7. Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga 597.510 804.678 74,25 

8. SKUPAJ STROŠKI (6+7) 15.524.119 15.651.970 99,18 

9. Prevrednotovalni poslovni odhodki 1.112 2.311 48,10 

11. SKUPAJ (8+9+10) 15.525.231 15.654.281 99,18 

 

FINANČNI PRIHODKI 

  2019 2018 2019/2018 

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 - 

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah in skupaj obvladovanih družbah 0 0 - 

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 2.504 1.778 140,78 

Finančni prihodki iz drugih naložb 0 0 100,00 

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 43.687 47.558 91,86 

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 637 214 297,51 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 - 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 10.912 15.766 69,22 

SKUPAJ 57.741 65.316 88,40 
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Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah so izplačane dividende v znesku 1.136 EUR in prevrednotenje na višjo vrednost naložbe v znesku 1.368 EUR. 

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini v znesku 43.687 EUR, so prihodki od obresti za posojila v zneskih: FORI d.o.o. v višini 7.267 EUR, FP Naložbe v višini 15 

EUR, FORI SKUPINA d.o.o. v višini 36.404 EUR 

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim v znesku 637 EUR so prihodki od obresti za dana posojila drugim povezanim družbam. 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih v znesku 10.912 EUR se nanašajo na prihodke iz naslova tečajnih razlik, ostalo so prihodki iz naslova popustov in avista obresti. 

 

FINANČNI ODHODKI 

  2019 2018 2019/2018 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 - 

Odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 - 

Odhodki iz posojil, prejetih od bank 92.125 78.122 117,92 

Odhodki iz izdanih obveznic 0 0 - 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 252.259 275.344 91,62 

Odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 - 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 105.850 97.781 108,25 

Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.946 958 203,25 

SKUPAJ 452.180 452.205 99,99 

 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje, ter se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 

Odhodki iz posojil, prejetih od bank v znesku 92.125 EUR, so odhodki za obresti iz posojil prejetih od bank. 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti v znesku 252.259 EUR so odhodki iz naslova obresti in stroškov factoringa, odkupa terjatev in obveznosti. 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti v znesku 105.850 EUR so odhodki za zamudne obresti dobaviteljev, za obresti leasingov, popusti kupcev in 

tečajne razlike. 

Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti v znesku 1.946 EUR so odhodki iz naslova zamudnih obresti. 
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DRUGI PRIHODKI 

  2019 2018 2019/2018 

Ostali prihodki 1.420 70.409 2,02 

SKUPAJ 1.420 70.409 2,02 

 

Drugi prihodki se v letu 2019 nanašajo zlasti na prihodke iz uskladitev in izravnav. 

 

DRUGI ODHODKI 

  2019 2018 2019/2018 

Odškodnine 0 0 - 

Ostali odhodki 906.101 850.726 106,51 

SKUPAJ 906.101 850.726 106,51 

 

Drugi odhodki se v letu 2019 nanašajo na odhodke od prevzetih obveznosti za odplačilo obrokov in obresti kredita od EMO-TECH d.o.o. (DUTB) v višini 94.065 EUR, na odhodke 

iz naslova odpisanih zastaranih terjatev, uskladitev in popravkov iz preteklih let v višini 93.656 EUR, na odhodke iz naslova razlik v ceni 60.220 EUR, reklamacij kupcev v višini 

206.786 EUR ter na  denarne kazni za odškodnine ter drugo. 

Družba izkazuje na dan 31.12.2019 odhodke zaradi nezmožnosti 100 % izterljivosti izida tožbe v višini 222.079 EUR (70 % verjetnost). 

 

IZKAZ (CELOTNEGA) VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

Celotni vseobsegajoči donos je v letu 2019 znašal 1.618.436 EUR in je poleg čistega dobička poslovnega leta sestavljen še iz spremembe revalorizacijskih rezerv iz 

prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v višini 1.164.294 EUR  ter iz sprememb rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v višini  znaša 1.101 EUR, ki 

se nanaša na aktuarski izračun za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Celotni vseobsegajoči donos je tako višji od čistega poslovnega izida za 1.165.395 EUR. 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV S POJASNILI – RAZLIČICA II. 

(v EUR)  2019 2018 

 A.   Denarni tokovi pri poslovanju      

 a)   Postavke izkaza poslovnega izida  
 

  

   Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev       17.493.515      17.536.159  

   Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti    (15.810.725)   (15.907.529) 

   Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih          (96.819)         (94.153) 

  
 

    1.585.972      1.534.477  

 b)  
 Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk 

bilance stanja  
   

   Začetne manj končne poslovne terjatve          202.880      (1.248.924) 

   Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve          458.553      (1.035.544) 

   Začetne manj končne odložene terjatve za davek                    -              9.134  

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

   Začetne manj končne zaloge            80.294          350.011  

   Končni manj začetni poslovni dolgovi      (2.266.380)         851.895  

   Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije          247.471            (6.272) 

   Končne manj začetne odložene obveznosti za davek          273.106                    -  

  
 

  (1.004.077)   (1.079.700) 

 c)   Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)         581.895         454.777  

  
  

 B.   Denarni tokovi pri investiranju      

 a)   Prejemki pri investiranju     

   Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje            45.461            47.772  

   Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev                    -                    -  
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   Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev                    -          186.950  

   Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin                    -                    -  

   Prejemki od odtujitve finančnih naložb          463.377                    -  

  
 

       508.837         234.722  

 b)   Izdatki pri investiranju     

   Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev            (1.357)                   -  

   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev         (122.299)         (61.830) 

   Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin                    -                    -  

   Izdatki za pridobitev finančnih naložb      (1.096.927)        (225.565) 

  
 

  (1.220.583)      (287.395) 

 c)   Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)       (711.746)        (52.673) 

  
  

 C.   Denarni tokovi pri financiranju      

 a)   Prejemki pri financiranju     

   Prejemki od vplačanega kapitala                    -                    -  

   Prejemki od povečanja finančnih obveznosti          765.331          118.207  

  
 

       765.331         118.207  

 b)   Izdatki pri financiranju     

   Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje         (358.626)        (353.466) 

   Izdatki za vračila kapitala                    -                    -  

   Izdatki za odplačila finančnih obveznosti         (258.474)        (192.883) 

   Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku                    -                    -  

  
 

     (617.100)      (546.349) 

 c)   Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)         148.231       (428.142) 

  
  

 Č.   Končno stanje denarnih sredstev           20.427             2.047  

 x)   Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)           18.380         (26.038) 

 y)   Začetno stanje denarnih sredstev             2.047           28.085  
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Izkaz denarnih tokov pojasnjuje gibanje pritokov in odtokov povezanih s poslovanjem, investiranje in financiranjem za določeno obdobje.  

V primeru, da je končno stanje denarnih sredstev večje od začetnega, je denarni izid pozitiven, če pa je stanje končnih denarnih sredstev manjše od začetnega, je denarni izid 

negativen. 

Začetno stanje denarnih sredstev na dan 1.1.2019 je izkazano v višini 2.047 EUR. Družba izkazuje pozitivni denarni tok pri poslovanju v znesku 581.895 EUR, negativen denarni 

tok pri investiranju v višini 711.746 EUR ter pozitiven denarni tok pri financiranju v višini 148.231 EUR. Končno stanje denarnih sredstev na 31.12.2019 znaša 20.427 EUR. 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA S POJASNILI 

   Za leto 2018: 

Vpoklicani kapital Kapitalske 

rezerve 

Rezerve iz dobička Revalorizacij

ske rezerve 

Rezerve, 

nastale 

zaradi 

vrednotenja 

po pošteni 

vrednosti 

Preneseni čisti poslovni 

izid 

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta 

SKUPAJ 

KAPITAL 

  
 

I II III IV V VI VII/1   

  

 
Osnovni 

kapital 

Nevpoklicani 

kapital 

(odbitna 

postavka) 

  Zakonske 

rezerve 

Rezerve za lastne 

delnice in lastne 

poslovne 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 

poslovnega 

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 2017   684.685                -   1.565.871     68.468            -              -              -    1.065.236      1.454.066         (20.345)     820.813              -      852.758               -    6.491.552  

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)                             -  

b) 

Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih 

usmeritev)                                    -  

A.2. Stanje 1. januarja 2018   684.685                -  1.565.871     68.468            -              -              -    1.065.236      1.454.066         (20.345)     820.813              -      852.758               -    6.491.552  

A.2. Stanje 1. januarja 2018 prehod MRS   684.685                -   1.565.871     68.468            -              -              -    1.065.236      1.454.066        (20.345)     820.813              -      852.758               -    6.491.552  

                 

B.1. 

Spremembe lastniškega kapitala-transakcije 

z lastniki            -                -               -            -            -              -              -               -                     -                   -               -              -               -               -               -  

B.2. 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 

obdobja            -                -               -            -            -              -              -               -                     -  11.527                   -      532.566               -      544.093  

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                             532.566        532.566  

b) 
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 

poročevalskega obdobja                   11.527         11.527  

B.3. Spremembe v kapitalu            -                -               -            -            -              -              -               -                     -                   -      852.758              -     (852.758)              -               -  

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala                         852.758       (852.758)                -  

b) Druge spremembe v kapitalu                   2.321  (2.321)                    -  

C. 

Končno stanje poročevalskega obdobja 

31.12.2018   684.685                -  

  

1.565.871     68.468            -              -              -    1.065.236  

       

1.454.066  

         

(6.497) 

  

1.671.250              -      532.566               -    7.035.646  

D. BILANČNIDOBIČEK / IZGUBA         -              -            -             -             -            -             -              -              -     1.671.250              -      532.566           -    2.203.816  
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v EUR 

   Za leto 2019: 

Vpoklicani kapital Kapitalske 

rezerve 

Rezerve iz dobička Revalorizaci

jske rezerve 

Rezerve, 

nastale zaradi 

vrednotenja 

po pošteni 

vrednosti 

Preneseni čisti 

poslovni izid 

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta 

SKUPAJ 

KAPITAL 

  
 

I II III IV V VI VII/1   

  

 
Osnovni 

kapital 

Nevpoklica

ni 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 

poslovnega 

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 2018   684.685             -     1.565.871      68.468              -                -                 -    1.065.236    1.454.066            (6.497)  1.671.249                 -    532.566                  -    7.035.646  

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)                                                 -  

b) 

Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih 

usmeritev)                                                -  

A.2. Stanje 1. januarja 2019   684.685             -    1.565.871      68.468             -              -               -    1.065.236      1.454.066         (6.497)  1.671.249               -    532.566                 -    7.035.646  

  
 

                              

B.1. 

Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z 

lastniki              -          -            -         -              -      -            -  -                -  -             -          -                -                 -                    -  

  
 

              
 

              

B.2. 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 

obdobja          -         -              -          -              -               -         -                  -    1.164.294  1.101           -       -    453.041      -    1.618.436  

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                             453.041          453.041  

b) 
Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja 

opredm. osn. sredstev                    1.164.294            1.164.294 

c) 
Druge sestavine vseobsegajočega donosa 

poročevalskega obdobja                           1.101                 1.101 

B.3. Spremembe v kapitalu              -                  -                   -                 -              -              -                -                      -                      -              787    531.780              -  (532.566)             -                        

a) 

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega Obdobja na druge 

sestavine kapitala                     532.566    (532.566)           453.041  

b) Druge spremembe v kapitalu                            787  (787)       1.164.294 

C. 

Končno stanje poročevalskega obdobja 

31.12.2019 684.685 0 1.565.871 68.468 0 0 0 1.065.236 2.618.360 -4.609 2.203.029 0 453.041 0 8.654.082 

D. BILANČNIDOBIČEK / IZGUBA              -               -                   -                 -              -              -                -                      -                      -   2.203.029               -  453.041               -  2.656.070 
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KAZALNIKI 

   
  

v EUR  

  Vrednost kazalnika Vrednost kazalnika Index 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO 

19/18   LETO LETO LETO LETO 

  2019 2018 2019 2018 

       
TEMELJNI KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA) (PSR 8.26.) 

       

● stopnja lastniškos  financiranja 

kapital          8.654.081          7.035.646  
0,46 0,38 120 

obveznosti do virov sredstev        18.792.906        18.276.617  

       

● stopnja dolgoročnosti financiranja 

vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z rezervacijami) ter dolgoročnih pasivnih časovnih 

razmejitev 
       12.628.626        10.289.549  

0,67 0,56 119 

obveznosti do virov sredstev        18.792.906        18.276.617  

       
       

TEMELJNI KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA) (PSR 8.27.) 

       

● stopnja osnovnos  inves ranja 

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)          6.667.541          6.322.362  
0,35 0,35 103 

sredstva        18.792.906        18.276.617  

       

● stopnja dolgoročnosti investiranja 

vsota osnovnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (po knjigovodski 

vrednosti), naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih 

terjatev 

       12.162.936        12.771.087  
0,65 0,70 93 

sredstva        18.792.906        18.276.617  

       
       

TEMELJNI KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA (PSR 8.28.) 
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● koeficient kapitalske pokritos  osnovnih sredstev 

kapital          8.654.081          7.035.646  
1,30 1,11 117 

osnovna sredstva (po knjigovodski vrednosti)          6.667.541          6.322.362  

       

● koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 

likvidna sredstva          1.017.401                2.047  
0,17 0,00 64.392 

kratkoročne obveznosti          6.164.279          7.987.068  

       

● koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev          4.835.727          3.537.413  
0,78 0,44 177 

kratkoročne obveznosti          6.164.279          7.987.068  

       

● koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 

kratkoročna sredstva          6.166.230          4.948.208  
1,00 0,62 161 

kratkoročne obveznosti          6.164.279          7.987.068  

       
       

TEMELJNI KAZALNIKI GOSPODARNOSTI (PSR 8.30.) 

       

● koeficient gospodarnos  poslovanja 

poslovni prihodki        17.374.211        17.448.207  
1,12 1,11 100 

poslovni odhodki        15.525.231        15.654.281  

       
       

TEMELJNI KAZALNIKI DONOSNOSTI (PSR 8.31.) 

       

● koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 

čisti dobiček obračunskega obdobja             453.041             532.567  
0,06 0,08 78 

povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja)          7.352.060          6.763.599  

       

● koeficient izplačila dividend 

vsota dividend za poslovno leto                       -                       -  
0,00 0,00 #DIV/0! 

čisti poslovni izid             453.041             532.567  
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 POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI 

V letu 2019 je družba upravi in nadzornemu svetu izplačala prejemke v naslednjih bruto vrednostih: 

 

 uprava  družbe:  56.048 EUR 

 nadzorni  svet  družbe: 28.303 EUR 

SKUPAJ:   84.351 EUR 

 

Upravi in nadzornemu svetu so bili izplačani prejemki v obliki osebnega dohodka, regresa in v obliki sejnine, v skladu z določbami Statuta družbe. 

 

Prokuristu družbe so bili izplačani prejemki v višini  77.828 EUR. 

  

Izplačila v letu 2019 za 18 zaposlenih po individualnih pogodbah so znašala  563.589 EUR bruto.  

 

Družbe v skupini v letu 2019 so predstavljene v poslovnem delu letnega poročila. 

 

POJASNILO O RAZMERJIH Z OBVLADUJOČO DRUŽBO IN ODNOSIH DO POVEZANIH DRUŽB 

Družba TT Okroglica d.d. je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko so bili opravljeni posli s povezanimi družbami, pri vsakem poslu dobila ustrezno vračilo in s tem ni 

bila prikrajšana. 

 

Družba TT Okroglica d.d. ima obvladujočo družbo FORI Skupina d.o.o.  
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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, statutu ter ostalih internih aktih družbe. Družba v letu 2019 ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju, 

zato letno poročilo ne vsebuje Izjave o skladnosti s kodeksom.  

 

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. 
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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 Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) ter računovodskimi usmeritvami, ki jih predpisuje le-ta 

standard.  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 

 

Skupščina odloča: 

 o spremembah statuta, 

 o sprejemu letnega poročila v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 293. člena ZGD-1, 

 o uporabi bilančnega dobička, 

 imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;  

 o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, 

 o imenovanju revizorja, 

 o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, 

 o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, 
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 o drugih zadevah, za katere tako določata statut in zakon 

 

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe. Skupščino sklicuje uprava družbe, najmanj enkrat letno v skladu z zakonom, na lastno pobudo, na zahtevo 

nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% osnovnega kapitala družbe.  

 

Skupščina veljavno odloča, če je če je na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic). V primeru nesklepčnosti skupščine se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, 

na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.  

 

Sklepi skupščine se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen v primerih, kjer ZGD-1 in statut predvidevata višjo večino. V letu 2019 je bila izvedena 26. skupščina delničarjev 

in sicer dne 30.8.2019 ter 27. skupščina delničarjev in sicer dne 6.12.2019.  

 

Lastniki družbe so delničarji, ki svoje pravice uresničujejo preko skupščine. 

                                                                        Predsednik uprave: Aleš Gulič 
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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 2019 deloval v sestavi: Martin Forštner kot predsednik in Mitja Forštner ter Patricija Gulič kot člana.  

 

Nadzorni svet je v letu 2019 opravil 4 redne in 1 izredno sejo. 

 

Družbo za mandatno obdobje 5 let vodi, zastopa in predstavlja predsednik uprave Aleš Gulič. 

 

 

 

V Volčji Dragi, 20.7.2020                                                           Predsednik uprave: Aleš Gulič 
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OSEBE ODGOVORNE ZA SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN LETNEGA POROČILA 

Osebe, ki odgovarjajo za sestavo računovodskih izkazov: 

 

 predsednik uprave: Aleš Gulič  

 

 izvršni direktor za finance in knjigovodstvo: Aljoša Cej   
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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