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LETNO POROČILO
Uvodnik direktorja
Leto 2014 smo v podjetju Ahač NG d.o.o. v čeloti posvetili doseganju zastavljenih
poslovnih čiljev. To je bilo prvo čelotno, 12-mesečno poslovno leto, v katerem je druzba
odlično opravila svoje poslanstvo. Glavne aktivnosti druzbe so bile usmerjene v uspesno
nastopanje na javnih razpisih, dobava asfaltnih mesanič in kamnitih materialov ter
nakupu nepremičnin, povezanih z gradbeno dejavnostjo.
Zaradi preteklih vlaganj v opremo in vire, usposobljene ekipe in prodornosti na trgu smo
v letu 2014 dosegli zastavljene čilje in jih čelo presegli. Z rastjo proizvodnje asfaltnih
mesanič in kamnitih materialov smo zgradili nove poti za prihodnost, ki se ze kazejo v
narasčajočem trendu prodaje kamnitih materialov in asfaltnih mesanič.
Najpomembnejsa nalozba, ki nam omogoča zadostno in časovno odzivno dobavo
kamnitih materialov je mobilna tehnoloska oprema za drobljenje in separiranje v
Kamnolomu Liboje, ki smo jo postavili leta 2014. To je popolnoma nov pristop k
tehnologiji pridobivanja kamna in priprave produktov, kar nam dolgoročno omogoča
lazjo in predvsem okolju bolj prijazno eksploatačijo kamna. S čiljem ohraniti strateske
vire surovin smo nadaljevali z aktivnostmi za ureditev končesij in projektov
pridobivanja za nadaljnjih pet let.
Ahač NG skozi svoje aktivnosti na trgu, s prilagajanjem poslovnih pročesov in
tehnologijami asfaltnih mesanič in kamnitih materialov gradi stabilno prihodnost, kar
je dokazalo z dosezenimi rezultati v letu 2014. Poslovno leto 2014 prav zato očenjujem
za uspesno.

Roman Moskotevč
direktor

31. avgust 2015
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LETNO POROČILO
Osnovni podatki o podjetju
Popolno ime:

Ahač nizke gradnje d.o.o.

Kratko ime:

Ahač NG d.o.o.

Ulica:

Cesta Kozjanskega odreda 21

Naselje:

Sentjur

Pošta:

3230 Sentjur

Občina:

Sentjur

Regija:

Savinjska

E-pošta:

lidja.pinter@ahač.si

Spletna stran:

www.ahač-ng.si

Matična številka:

6256333000

Davčna številka:

32600925

Transakcijski računi:

IBAN SI56 1010 0005 2106 746 (T)
BANKA KOPER d.d.
IBAN SI56 9067 2000 0808 653 (T)
PB SLOVENIJE, D.D. – bančna skupina Nove KBM d.d.
IBAN SI56 0600 0010 0348 254 (T)
BANKA CELJE d.d.
IBAN SI56 3500 1000 0853 997
BKS BANK AG

Direktor:

Roman Moskotevč

Glavna dejavnost:

42.110 (Gradnja čest)

Št. zaposlenih:

34 (na dan 31. 12. 2014)

Datum vpisa pri registrskem
organu:

7. 11. 2012

Osnovni kapital:

193.010,00 €
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Predstavitev podjetja
Druzbo Ahač NG d.o.o. je ustanovilo podjetje Ahač d.o.o. z namenom vstopa na področje
gradbenistva in je danes lastniča 91,45 % delnič podjetja VOC Celje d.d. Tako je
zapolnjena praznina na področju gradbenistva v Celjski regiji in v povezanih druzbah
zagotovljenih več kot 300 delovnih mest ter posredni pozitivni učinek na ostale
poslovne subjekte v sirsi okoliči.

Poslanstvo druzbe je pridobivanje gradbenih poslov obnove in gradnje čest ter
premostitvenih objektov na drzavnih in lokalnih čestah ter pridobivanja del pri zasebnih
investitorjih.

Druzba ima lastna kamnoloma Straniče in Liboje, ki predstavljata glavni vir kamnitih
materialov za posipne materiale zimski sluzb in letno vzdrzevanje ter obnove in gradnje
drzavnih ter občinskih čest. Prav tako ima druzba za proizvodnjo asfaltnih zmesi v
najemu asfaltno bazo v Veliki Piresiči.

V sklopu kamnolomov in asfaltne baze v druzbi deluje laboratorij za notranjo tekočo
kontrolo preiskav asfaltnih mesanič in kamnitih agregatov, ki opravlja tudi terenske
meritve tekoče kontrole asfalterskih in zemeljskih del.

Cilj druzbe je ohranjanje okolja z vzpostavitvami kapačitet gradbenih materialov na
področju Slovenije skozi prodajo kamnitih materialov iz kamnolomov, prodajo asfaltnih
mesanič ter pridobivanjem in realizačijo gradbenih poslov.

Stran 3

LETNO POROČILO
Dejavnosti
Osnovna dejavnost druzbe je izvajanje vseh vrst nizko-gradbenih objektov s poudarkom
na gradnji čest in proizvodnje surovin na gradnji čest za lastne potrebe in prodajo.

Druzba je organizirana v dve proizvodni enoti:
•

Gradnja objektov, ki zajema gradnjo čest, odvodnih sistemov, sistemov za oskrbo s
pitno vodo, vgrajevanje asfaltov ter gradnjo industrijskih in poslovnih objektov.

•

Proizvodnja mineralnih surovin in polproizvodov, ki vključuje kamnolom Liboje,
kamnolom Straniče, asfaltno bazo Velika Piresiča in laboratorij.

GRADNJE OBJEKTOV
Druzba Ahač NG d.o.o. se ukvarja predvsem z izgradnjo čest in mostov. Tu se lahko
pohvali s kakovostnimi kadri, ki so sposobni projekte uspesno in pravočasno zaključiti.
Druzba razpolaga z vso potrebno tehnolosko opremo, za nemoten potek izvedbe
naročila. Ima dostop do opreme za izvedbo mostov z narivno konstrukčijo in vse
potrebne pripadajoče kadrovske referenče.
•

Gradnja čest

•

Gradnja odvodnih sistemov

•

Gradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo

•

Gradnja industrijskih objektov

•

Gradnja poslovnih objektov

•

Gradnja stanovanjskih objektov

•

Vgrajevanje asfaltov
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PROIZVODNJA MINERALNIH SUROVIN IN POLPROIZVODOV
Laboratorij druzbe Ahač NG s svojimi oddelki za asfalt in geomehaniko daje pomemben
prispevek k čelovitemu razvoju druzbe in doseganje kakovostnih zahtev za proizvedene
in vgrajene materiale. Laboratorij pripravlja rečepture proizvedenih asfaltnih zmesi in
izvaja notranje kontrolne preiskave skladno z zahtevami standardov in tehničnimi
spečifikačijami. Proizvodni pročesi temeljijo na osnovi notranje kontrole - čertifikat
kontrole proizvodnje skladno z evropsko direktivo o gradbenih proizvodih.

Mineralne surovine
•

Proizvodnja tamponskih in nasipnih materialov

•

Proizvodnja vseh vrst kamnitih frakčij

•

Proizvodnja kamene moke

Asfaltne mešanice
•

Proizvodnja bitumenskih asfaltov

•

Proizvodnja polimernih asfaltov

•

Proizvodnja bitumenskih stabilizačij

Laboratorijske storitve
•

Preiskave kamenih agregatov

•

Preiskave asfaltnih zmesi

•

Preiskave bitumnov

•

Kontrola vgrajevanja materialov

•

Kontrola vgrajenih materialov

•

Meritve slanosti (v zimskem času)

STROKOVNE SLUŽBE
Strokovne sluzbe druzbe Ahač NG d.o.o. opravljajo finančne, računovodske storitve,
sluzbo varstva pri delu, geodetska dela in podporo informačijskih tehnologij v druzbi
VOC Celje d.d.
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Poslovne enote
Kamnolom Stranice se nahaja na juznem pobočju Straniskih brd v neposredni blizini
česte Straniče - Vitanje. Mineralna surovina je dolomit, kateri je primeren za visoke in
nizke gradnje betonske mesaniče, zasipe in manj zahtevne nasipne materiale.
Ustreznost vseh agregatov mineralne surovine je preverjena in čertifičirana pri ZAG – u.

Kamnolom Liboje se nahaja na vzhodnem delu grebena Kotečnik v dolini potoka
Bistriča ob lokalni česti Liboje – Petrovče. Mineralna surovina je apneneč, kateri je
primeren za visoke in nizke gradnje, asfaltne zmesi, betonske mesaniče, nasipne
materiale ter kot oblozni kamen pri vodnih zgradbah. Ustreznost vseh agregatov
mineralne surovine je preverjena in čertifičirana pri ZAG – u.

V najemu imamo Asfaltno bazo v Veliki Pirešici. Asfaltna baza je proizvajalča Ammann
in ima kapačiteto 240 ton/uro. Z njo zagotavljamo proizvodnjo vseh vrst asfaltnih zmesi
za vzdrzevanje, obnovo in gradnjo čestne infrastrukture.

V sklopu asfaltne baze deluje tudi akreditirani laboratorij, ki skrbi za sprotno kontrolo
proizvodnje asfaltnih zmesi kot tudi za samo vgradnjo le-te. Vsi proizvodi, ki so
namenjeni prodaji, imajo čertifikat kontrole proizvodnje skladno z evropsko
zakonodajo.
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Vizija, poslanstvo, vrednote
VIZIJA
Vizija druzbe Ahač nizke gradnje d.o.o. je postati eden vodilnih gradbinčev na območju
čeljske regije in sirse.
Zavedamo se, da na trgu stejejo le tri stvari:
•

vrhunska kakovost,

•

spostovanje rokov,

•

konkurenčna čena.

Gradimo ekipo in delovno okolje, ki vzpodbuja zeljo po napredku, novem znanju,
osredotočenosti na čilje, dviguje motivačijo in omogoča razvoj talentov. Vse to je ključni
pogoj za boljso funkčionalnost in uspesnost posameznika in druzbe.
Z vlaganjem v tehnoloski razvoj doseči evropski nivo kakovosti, produktivnost in
prijaznost do okolja.

POSLANSTVO
• Nasim poslovnim partnerjem zagotavljamo gradbeni material in gradbenoinzenirske storitve najvisje kakovosti.
•

Ponuditi zelimo material in storitve, ki prinasajo najboljse razmerje med čeno in
kakovostjo.

•

Smo razvijajoče se, čenovno konkurenčno in visoko kakovostno gradbeno podjetje.

VREDNOTE
Partnerstvo
S podjetji, s katerimi sodelujemo, gradimo partnerski odnos, vse od svetovanja do
prihoda nasega izdelka ali polizdelka v njihove projekte.
Poslovni partnerji in končni uporabniki njihovih projektov so tisti, h katerim so
usmerjeni nasi napori, zato vedno zadostimo njihovim pričakovanjem.
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Zanesljivost
Poslovna stabilnost podjetja, utečene in preverjene organizačijske poti, pristopi in
izkusnje nas utrjujejo kot zanesljivega poslovnega partnerja.
Kakovost
Na vseh točkah proizvodnje in opravljanja storitev skrbimo za zadovoljitev pričakovanj.
Kakovost proizvoda in storitve je tista, ki krepi nas odnos s poslovnimi partnerji,
kakovost lastnih izdelkov pa tisto, kar veča zaupanje kupčev v nas.
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Zaposleni
Ahač NG d.o.o. zaposluje ozko profilirane spečializirane kadre z visoko stopnjo
izobrazbe.

STRUKTURA
V druzbi je bilo do konča meseča dečembra 2014 zaposlenih 34 delavčev, ki pokrivajo
vse potrebe poslovanja druzbe. Zaposleni v druzbi so perspektivni delavči, ki imajo
spečifična znanja in delovne izkusnje. Vzporedno z razvojem druzbe je kadrovski čilj
usposabljanje in izobrazevanje delavčev, ki so pri svojem delu uspesni in inovativni.
Na dan 31. 12. 2014 je bilo 34 zaposlenih z naslednjo izobrazbeno strukturo:

IZOBRAZBENA STOPNJA

ŠTEVILO

VII.

8

VI.

3

V.

7

IV.

8

I.

3

Skupaj:

34

IZOBRAŽEVANJA
Skrbimo za varstvo pri delu in omogočamo delovne pogoje, ki olajsujejo delovne
pročese. Dajemo priloznost mladim, ki pri nas opravljajo srednjesolske in fakultetne
obvezne prakse.
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Druzbena odgovornost
Druzbeno odgovornost jemljem kot zavezo do okolja, kjer smo se razvili, kjer zivimo in
ustvarjamo. Zelimo mu pomagati k razvoju, ohranjanju za prihodnje rodove. Tako
načrtno podpiramo uspesne zgodbe ter skrbimo za čistočo okolja in varovanje narave.

SPONZORSTVA IN DONACIJE
Z materialnimi ali denarnimi sredstvi podpiramo projekte, ki s svojim zgledom pozitivno
vplivajo na razvoj okoliče.

SKRB ZA OKOLJE
Zelimo ohraniti čisto in zdravo okolje za prihodnje rodove. Z do okolja prijaznim
pridobivanjem surovin, proizvajanjem polizdelkov, večanjem učinkovitosti upravljanja z
odpadki in porabe energije prispevamo tudi k boljsim poslovnim rezultatom.

ODPADKI
Za odpadno embalazo skrbimo v skladu z vsemi predpisi. Vse odpadke, ki nastajajo pri
nasem delovanju, odlagamo na primerno odlagalisče ali jih predajamo pooblasčenim
druzbam za rečikliranje in odvoz.

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Zmanjsevanje porabe energije dolgoročno pozitivno vpliva na zmanjsevanje in
obvladovanje stroskov podjetja. V podjetju skrbimo, da je vozni park sestavljen iz do
okolja prijaznih vozil in prevoznih sredstev.
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Obvladovanje tveganj
V podjetju AHAC NG d.o.o. je spremljanju in upravljanju s tveganji posvečena posebna
pozornost v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij ter poslovnimi
usmeritvami podjetja. Ustrezno upravljanje tveganj zagotavljamo z njihovim
pravočasnim prepoznavanjem in obvladovanjem. Tako zagotavljamo stabilnost
poslovanja, zmanjsujemo izpostavljenost velikim skodnim dogodkom in zagotavljamo
tekočo plačilno sposobnost.
Obrestna tveganja ne predstavljajo pomembnega tveganja za druzbo, saj je zaradi
zastavitve hipoteke lastnika podjetja omogočeno zadolzevanje po ugodnih pogojih.
Valutno tveganje v letu 2014 ni bilo prisotno, saj so vsa posojila najeta v domači valuti,
prav tako so tudi vse terjatve in obveznosti izrazene v domači valuti.
Likvidnostno tveganje izhaja iz moznosti, da podjetje v določenem trenutku ne more
poravnavati svojih tekočih obveznosti. Potrebo po likvidnih sredstvih podjetje ugotavlja
z dnevnim, tedenskim in mesečnim načrtovanjem denarnih tokov. Ce se ugotovijo
primanjkljaji denarnih sredstev, ki se ne morejo pokriti iz tekočega poslovanja, se
posluzuje prodaje terjatev finančnim druzbam.
Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke je povezano s pravočasnim izpolnjevanjem
plačilnih obveznosti dolznikov. Obvladujemo ga preko vpeljanih načinov spremljanja
terjatev in obveznosti, s prejetimi avansi za sklenjena naročila ter drugimi oblikami
zavarovanja plačila pri bolj tveganih kupčih. Z vsako novo stranko poskusamo pridobiti
menično in osebno porostvo. Da do tega ne bi prihajalo so kot posebna varovalka
strankam vnaprej določeni limiti, s katerimi omejimo tveganje neizterljivosti.
Ključna premoženjska tveganja so ustrezno zavarovana pri zavarovalničah. Obseg in
intenzivnost zavarovalnega kritja se spreminjata z rastjo premozenja in se nanasajo na
obvladovanje pozarnega tveganja, transportnega tveganja in druga premozenjska
tveganja. S prenosom ključnih premozenjskih tveganj na zavarovalničo, podjetje
zmanjsuje izpostavljenost omenjenim tveganjem.
Podjetje je izpostavljeno tudi prodajnim in nabavnim tveganjem. Prodajna tveganja
obvladuje z ustrezno prodajno strategijo in pridobivanjem novih kupčev. V okviru
nabavnih tveganj pa je največje tveganje rast čen surovin, materiala in blaga.
Izpostavljenost nabavnim tveganjem se omejuje s pravočasnim naročanjem, iskanjem
novih ustreznih nabavnih virov.
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Izjava poslovodstva
Direktor druzbe AHAC NG d.o.o. potrjuje v tem letnem poročilu objavljene računovodske
izkaze za poslovno leto 2014.
Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve, računovodske očene pa so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarja. Letno poročilo predstavlja resnično in posteno premozenjsko stanje druzbe.
Direktor druzbe odgovarja za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih
ukrepov, za zavarovanje premozenja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski
izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju druzbe ter
v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Roman Moskotevč
direktor

31. avgust 2015
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Računovodske usmeritve druzbe
Računovodski izkazi druzbe AHAC NG, d.o.o. so izdelani v skladu z Zakonom o
gospodarskih druzbah (ZGD-1) in zahtevami Slovenskih računovodskih standardov –
SRS.
Pri zagotavljanju podlag za izdelavo računovodskih izkazov sta upostevani temeljni
računovodski predpostavki, to je upostevanje nastanka poslovnih dogodkov in
upostevanje časovne neomejenosti delovanja. Prav tako so upostevane kakovostne
značilnosti računovodskih izkazov, to je razumljivost, ustreznost, zanesljivost in
primerljivost.

A) OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev se uporablja model nabavne
vrednosti. Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po njihovih nabavnih
vrednostih, zmanjsanih za amortizačijske popravke vrednosti in nabrane izgube zaradi
oslabitev.
Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo nakupne čene, uvozne
in nevračljive nakupne dajatve ter stroski, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi
usposobitvi za nameravano uporabo. Od nakupne čene se odstejejo vsi trgovinski in
drugi popusti. V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se ne vsteva
stroskov izposojanja. Nabavno vrednost kamnoloma predstavljajo tudi oočenjeni stroski
ponovne vzpostavitve prvotnega stanja oziroma sanačije kamnoloma.
Kasnejsa vlaganja, ki povečujejo prihodnje koristi sredstva, v primerjavi s prvotno
očenjenimi, povečujejo nabavno vrednost tega sredstva. Kasnejsa vlaganja, s katerimi
ohranjamo funkčionalno sposobnost sredstva v prvotno opredeljeni dobi koristnosti, se
izkazujejo kot stroski vzdrzevanja.
Letna amortizačijska stopnja se določi na podlagi opredeljene dobe koristnosti
posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Amortizačija opredmetenih
osnovnih sredstev se obračunava posamično. Od drobnega inventarja, ki se izkazuje med
opredmetenimi osnovnimi sredstvi skupinsko, se amortizačija obračunava skupinsko.
Uporabljajo se linearne amortizačijske stopnje in enakomerno časovno amortiziranje.
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Amortizačijske stopnje so naslednje:
Opredmetena osnovna sredstva
Zgradbe
Kamnolomi
Proizvodna in ostala oprema
Vozila
Računalniska oprema
Drobni inventar

Od 3,0 do 6,0
10,0
Od 20,0 do25,0
Od 12,5 do 25
50,0
20,0

Druzba na datum bilanče stanja ugotavlja ali obstajajo znamenja slabitve opredmetenih
osnovnih sredstev. V letu 2014 ni bilo ugotovljenih znamenj slabitve.

B) NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Se vodijo po nabavni vrednosti. Uporabljajo se enake računovodske usmeritve kot za
osnovna sredstva.

C) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Kot dolgoročne finančne nalozbe druzba vodi nalozbe v druzbe v skupini in druge
druzbe v drzavi ter dolgoročna posojila drugim.
Dolgoročne finančne nalozbe v kapital so tiste, ki jih je druzba pridobila z namenom, da
z njimi razpolaga več kot leto dni in s katerimi se naj ne bi trgovalo. Dolgoročne finančne
nalozbe se ovrednotijo na začetku po nabavni vrednosti, povečani za stroske, ki jih je
mogoče pripisati neposredno nalozbi. Dolgoročne finančne nalozbe so v skladu s
slovenskimi računovodskimi standardi razporejene v četrto skupino. Znotraj te skupine
so nalozbe razporejene v:
•

dolgoročne finančne nalozbe v delniče druzb v skupini (merijo se po nabavni
vrednosti),

•

druge dolgoročne finančne nalozbe, razporejene po posteni vrednosti prek
kapitala, v kolikor je posteno vrednost mozno zanesljivo izmeriti,

•

druge dolgoročne finančne nalozbe, merjene po nabavni vrednosti.
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Tovrstne nalozbe se po pridobitvi ne prevrednotujejo zaradi sprememb tečaja (če so to
nalozbe v tujino) ali zaradi povečanja vrednosti ustreznega dela kapitala druzbe, v kateri
ima nasa druzba finančno nalozbo. Vrednost nalozb je treba oslabiti le v izjemnih
primerih; če obstajajo razlogi in dokazi za to.
Ob začetnem pripoznavanju se finančna nalozba izmeri po posteni vrednosti. Začetni
pripoznavni vrednosti se pristejejo se stroski posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali
izdaje finančne nalozbe.

Č) ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
V izkazu poslovnega izida so izkazane terjatve za odlozeni davek. To so zneski davka iz
dobička, za katere se pričakuje, da bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na
odbitne začasne razlike v naslednjih obdobjih poslovanja.
Terjatve za odlozeni davek za odbitne začasne razlike se pripoznajo le, če je verjetno, da
bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti
odbitne začasne razlike.

D) ZALOGE
Zaloge surovin in materiala
Zaloge surovin in materiala se vrednotijo po nabavnih vrednostih, ki jih sestavljajo
nakupne čene, zmanjsane za dobljene popuste obračunane na računu in povečane za
uvozne dajatve, nevračljive nakupne dajatve (DDV, ki se ne povrne) in neposredne
stroske nabave.
Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi FIFO. Drobni inventar z zivljenjsko dobo
krajso od enega leta, dan v uporabo, se prenese takoj in v čeloti med stroske.
Zaloge proizvodov
Zaloge proizvodov se ovrednotijo po proizvajalnih čenah v ozjem pomenu. Zaradi
kratkega čiklusa pročesa proizvodov se ne uposteva stopnja dokončanosti le teh.
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E) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Kratkoročne finančne nalozbe predstavljajo le dana posojila, ki se ob začetnem
pripoznanju ovrednotijo po posteni vrednosti. Pri obračunavanju običajnih nakupov ali
prodaji finančnih nalozb se uposteva datum trgovanja.
Kratkoročne finančne nalozbe v posojila se merijo po odplačni vrednosti po metodi
efektivnih obresti.

F) TERJATVE IZ POSLOVANJA
Terjatve vseh vrst se na začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane.
Terjatve, izrazene v tuji valuti, se na dan bilanče stanja preračunajo v domačo valuto. Za
preračun se uporablja srednji tečaj Banke Slovenije.
Terjatve se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. V primeru
nepomembne razlike med dogovorjeno in efektivno obrestno mero se terjatve izkazejo
po začetni oziroma izvorni vrednosti.
Druzba terjatve oslabi, če očenjuje, da je njihova poplačljiva vrednost manjsa od
knjigovodske.
Terjatve do kupčev na domačem trgu, ki so opredeljene kot sporne (tozene), terjatve do
kupčev v prisilni poravnavi in v stečaju (dvomljive), se popravljajo posamično glede na
izkusnje iz preteklih let in pričakovanja v prihodnjem obračunskem obdobju.

Za oblikovanje popravkov vrednosti ostalih terjatev do kupčev na domačem trgu in
kratkoročne
terjatve za obresti se uporablja očena zapadlosti nad 120 dni in na podlagi izkusenj v
preteklosti in pričakovanj v prihodnosti. Zneski oslabitev terjatev povečujejo ustrezen
popravek vrednosti terjatev in prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi z obratnimi
sredstvi.

G) DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva zajemajo gotovino v blagajni, gotovino v treh pomoznih blagajnah in
knjizni denar kot dobroimetje na računih pri bankah.
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Denarna sredstva, izrazena v tujih valutah, se na dan bilanče stanja preračunavajo v
domačo valuto po srednjem tečaju banke Slovenije.

H) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve so zajeti kratkoročno odlozeni stroski, ki
se nanasajo na obdobje po datumu bilanče in bodo bremenili stroske prihodnjega
obračunskega obdobja.

I) KAPITAL
Osnovni kapital druzbe AHAC NG d.o.o. je opredeljen v statutu druzbe.

J) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Rezervačije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih
dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno
in katerih velikost je mogoče zanesljivo očeniti.
Namen rezervačij je v obliki vnaprej vračunanih stroskov oziroma odhodkov zbrati
zneske, ki bodo v prihodnje omogočili pokritje takrat nastalih stroskov oziroma
odhodkov. Med taksne rezervačije spadajo rezervačije za sanačijo okolja po prenehanju
delovanja kamnoloma.
Tako oblikovane rezervačije se zmanjsujejo neposredno za kasneje nastale stroske
oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane. Druzba nima oblikovanih
rezervačij za odpravnine in jubilejne nagrade zaradi materialno nepomembnega zneska.

K) DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgoročni dolgovi se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku, ki v primeru dolgoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem
denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru dolgoročnih
poslovnih dolgov pa praviloma prejem opredmetenih osnovnih sredstev z dolgoročnim
odplačevanjem.
Dolgoročni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Ce se
dejanska oziroma dogovorjena obrestna mera ne razlikuje pomembno od efektivne, se
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dolgovi izkazujejo po začetni pripoznani vrednosti, zmanjsani za odplačila. Dolgoročni
dolgovi se obrestujejo v skladu s pogodbenimi pogoji.

L) KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročni dolgovi se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku.
Kratkoročni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. De se
dejanska oziroma dogovorjena obrestna mera ne razlikuje pomembno od efektivne, se
dolgovi izkazujejo po začetni pripoznani vrednosti, zmanjsani za odplačila.
Kratkoročni dolgovi, izrazeni v tuji valuti, se na dan bilanče stanja preračunajo v domačo
valuto z uporabo srednjega tečaja Banke Slovenije.
Kratkoročni dolgovi se obrestujejo v skladu s pogodbenimi pogoji.

M) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkoročne pasivne časovne razmejitve so zajeti vnaprej vračunani stroski, ki se
nanasajo na tekoče leto in so pričakovani, niso pa se nastali.

N) PRIHODKI
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih gotovih proizvodov,
storitev, trgovskega blaga in materiala. Merijo se na podlagi prodajnih čen, navedenih v
računih in drugih listinah, zmanjsanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi
zaradi zgodnejsega plačila.

Davek na dodano vrednost, zaračunan ob prodaji, predstavlja obveznost do drzave.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki jih je druzba proizvedla
za svoje potrebe in jih usredstvila med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter z njimi
povezane storitve, ki jih je druzba prav tako opravila sama.
Druge poslovne prihodke sestavljajo predvsem drugi poslovni prihodki povezani s
poslovnimi učinki, kot so subvenčije, dotačije, regresi in prevrednotovalni poslovni
prihodki, ki se pojavijo kot dobički pri prodaji opredmetenih osnovnih in
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neopredmetenih sredstev ali kot zmanjsanja popravkov vrednosti predhodno
oslabljenih sredstev.
Finančni prihodki so prihodki iz nalozbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi nalozbami
pa tudi v zvezi s terjatvami.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu
povečujejo izid iz rednega poslovanja.

O) ODHODKI
Poslovne odhodke sestavljajo vračunani stroski v obračunskem obdobju, zmanjsani za
del stroskov, ki je zadrzan v nedokončanih projektih, nabavna vrednost prodanega
trgovskega blaga in materiala ter prevrednotovalni in drugi poslovni odhodki.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi, neopredmetenimi in obratnimi sredstvi zaradi njihove slabitve.
Finančni odhodki so odhodki za finančiranje in odhodki za nalozbenje. Prve sestavljajo
predvsem stroski obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih
odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi nalozbami zaradi njihove slabitve.

P) DAVEK IZ DOHODKA
Davek iz dobička je obračunan na osnovi prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz
poslovnega izida, ob upostevanju veljavne davčne zakonodaje, to je Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1). Davek iz dobička je obračunan po stopnji 17% od
davčne osnove.

R) IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanje kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in posteno
prikazane vse spremembe sestavin kapitala za poslovno leto. Sestavljen je v različiči II
in prikazuje vse sestavine kapitala, zajeto v bilančo stanja.

S) IZKAZ DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi ( različiča II), ki prikazuje
prejemke in izdatke, izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in

Stran 19

LETNO POROČILO
spremembe postavk v bilanči stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so
vplivali na te postavke.
Iz izkaza denarnih tokov druzbe je razvidno, da je druzba v letu 2014 pri poslovanju
ustvarila prebitek izdatkov pri poslovanju v visini 3.513.752 evrov. Tega je v glavnini
koristila za nalozbenje v osnovna sredstva in nalozbe ter odplačila finančnih obveznosti.
Denarni izid v tekočem poslovnem letu je minus 2.840 evrov in zmanjsuje začetno
stanje denarnih sredstev 27.645 evrov, tako da je končno stanje denarnih sredstev na
dan 31.12.2014 izkazano v visini 24.805 evrov.
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Računovodski izkazi
BILANCA STANJA
v EUR
S R E D S T V A

31.12.2014

31.12.2013

14.723.251

9.988.102

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

9.489.466

7.646.387

II . Opredmetena osnovna sredstva

8.294.653

6.884.753

6.953.571

6.520.061

a) Zemljišča

5.928.571

6.507.803

b) Zgradbe

1.025.000

12.258

1.310.397

337.837

30.685

26.855

30.685

26.855

III. Naložbene nepremičnine

400.000

0

IV. Dolgoročne finančne naložbe

742.795

744.295

52.018

17.339

5.233.756

2.341.697

404.899

251.439

1. Material

120.765

54.602

3. Proizvodi in trgovsko blago

284.134

196.837

700.000

0

700.000

0

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

500.000

0

b) Kratkoročna posojila drugim

200.000

0

4.104.052

2.062.613

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

1.567.617

634.852

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupčev

1.309.827

204.666

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.226.608

1.223.095

24.805

27.645

29

18

1. Zemljišča in zgradbe

3. Druge naprave in oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi

VI. Odloženi davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

V . Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
V. Prenesen čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOGOROČNE P Č R
2. Druge rezervacije
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Druge dolgoročne finančne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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14.723.251
2.871.009
193.010
193.010
19.301
19.301
595.600
2.063.098
4.374.489
4.374.489
1.194.532
1.194.532
1.194.532
6.251.591
2.797.000
1.786.000
1.011.000
3.454.591
754.717
2.024.744
110.010
565.120
31.630

9.988.102
807.911
193.010
193.010
19.301
19.301
0
595.600
4.368.648
4.368.648
209.425
209.425
209.425
4.570.488
2.662.000
1.786.000
876.000
1.908.488
36.904
1.580.759
110.010
180.815
31.630
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Opis
1. Čisti prihodki od prodaje
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
2 . Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokon. proizv.
4. Drugi poslovni prihodki (s prevred.popravki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prod.blaga in materiala, ter stroški
porabl.materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih in sočialnih zavarovanj
č) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
8. Drugi poslovni odhodki
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
č) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1 do 18 )

2014
13.309.937
13.309.937
87.297
32.077
9.202.136

2013
4.753.104
4.753.104
196.837
23.521
3.563.476

4.870.775
4.331.361
777.126
570.619
87.045
119.462
799.374
799.374
39.712
0
0
166.471
81.130
85.341
0
0
13.927
0
430.000
-34.679
2.063.098

2.785.728
777.748
328.056
235.396
37.930
54.730
359.552
359.552
324.341
408.012
408.012
75.948
72.434
3.514
13.308
13.308
1
452
118.780
-17.339
614.901

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja
neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih
sredstev, razpoložljivih za proda
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe
računovodskih
izkazov v tuji valuti
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
24. Celotni vseobsegajoči donos

2014
2.063.098

2013
614.901

0

0

0

0

0
0
2.063.098

0
0
614.901
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IZKAZ DENARNIH TOKOV
A.
a)

b)

c)
B.
a)

IZKAZ DENARNIH TOKOV ( različica II.)
V EUR
Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen prevrednotenje) in finančni prih. iz posl.
terjatev
Poslovni odhodki brez amortizačije(razen prevred.) in finančni odh.iz
posl.obv.
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk
bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervačije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri
poslovanju (a+b)
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nan. na
nalož.
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredtev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
c) naložbenju (a+b)
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2014

2013

2.874.890

1.033.061

13.323.864

5.184.638

-10.018-974
-430.000

-4.032.797
-118.780

-677.645
-2.041.439
-11
-34.679
0
-153.460
1.546.103
5.841
0

3.994.696
-2.062.613
-18
0
0
-251.439
1.908.488
4.400.278
0

2.197.245

5.027.757

399.404

0

0
0
397.904
0
1.500
0

0
0
0
0
0
0
7.803.090
0
-7.058.795
0
-744.295
0
7.803.090

-3.553.126
0
-2.453.126
-400.000
0
-700.000
-3.153.722
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Postavke v EUR
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na finančiranje
Izdatki za vračilo kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odpalčila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za plačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri finan.
c) (a+b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev

2014

2013

1.329.532
0
1.194.532
135.000
-375.895
-166.471
0
-209.424
0
0

2.871.425
0
209.425
2.662.000
-75.947
-75.947
0
0
0
0

953.637
24.805

2.795.478
27.645

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov A, B in C)

-2.840

20.145

Začetno stanje denarnih sredstev

27.645

7.500
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETI 2014 IN 2013
LETO 2014

Osnovni

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2014

kapital

A.1 Stanje 31.decembra 2013
A.2 Stanje 1.januar 2014
Spremembe lastniškega kapitalaB.1 transakcije z lastniki
Celotni vseobsegajoči donos
B.2 poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida
a) poročevalskega obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
Razporeditev preost. dela čistega
dobička primer.poroč.obd. na drug
a) sest.kapit.
C.
Stanje 31.december 2014
Bilančni dobiček 2014
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Druge
Kapitalske Zakonske Rez.za
Lastne Statutarne rez.
iz
rezerve
rezerve
last.deln. delnice rezerve
dobička

I/1
193.010
193.010

II
0
0

III/1
19.301
19.301

0

0

0

III/2

III/3

III/4

III/5

Presežek
iz

Pren.čisti Čisti dob.

prevednot. dobiček
IV

posl. leta

V/1

Skupaj
kapital

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

VI/1
595.600
595.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2.063.098 2.063.098

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 2.063.098 2.063.098
595.600 -595.600
0

0
193.010

0
0

0
19.301

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

595.600 -595.600
0
595.600 2.063.098 2.871.009

807.911
807.911
0

595.600 2.063.098 2.658.698
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LETO 2013

Osnovni

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2013

kapital

A.1 Stanje 31.decembra 2012
A.2 Stanje 1.januar 2013
Spremembe lastniškega kapitalaB.1 transakcije z lastniki
f) Vplačilo kapitala
Celotni vseobsegajoči donos
B.2 poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida
a) poročevalskega obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
Razporeditev preost. dela čistega dobička
a) primer. poroč. obd. na drug sest. kapit.
C.
Stanje 31.december 2013
Bilančni dobiček 2013
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Druge
Statutarne rez.
iz
delnice rezerve
dobička

Kapitalske Zakonske Rez.za
last.
rezerve
rezerve
deln.

I/1
7.500
7.500

II

III/1

Lastne

III/2

III/3

III/4

III/5

Presežek
iz

Pren.
čisti
prevednot. dobiček
IV

V/1

Čisti dob. Skupaj
posl. leta kapital
VI/1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.500
7.500

185.510
185.510

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 185.510
0 185.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

614.901 614.901

0
0

0
0

0
19.301

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

614.901 614.901
-19.301
0

0
193.010

0
0

19.301
19.301

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-19.301
0
595.600 807.911

0

595.600 595.600
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Pojasnila k računovodskim izkazom
A) BILANCA STANJA
Opredmetena osnovna sredstva – 8.294.653 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Zemljišča

5.928.571

6.507.803

Zgradbe

1.025.000

12.258

Oprema

1.310.397

337.837

30.685

26.855

8.294.653

6.884.753

OOS v pridobivanju
Skupaj

Prikaz gibanja OOS

Zemljišča

Druge naprave
in oprema

Zgradbe

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2013

6.841.207

12.381

390.721

7.244.309

87.576

1.061.607

1.397.451

2.546.634

0

9.827

356.000

365.827

6.928.783

1.064.161

1.432.172

9.425.116

Stanje 31. 12. 2013

333.404

123

26.029

359.556

Amortizacije 2014

666.808

39.038

93.528

799.374

0

0

28.467

28.467

1.000.212

39.161

91.090

1.130.463

Stanje 31. 12. 2013

6.507.803

12.258

364.692

6.884.753

Stanje 31. 12. 2014

5.928.571

1.025.000

1.341.082

8.294.653

Povečanja 2014
Zmanjšanja oz. prenosi 2014
Stanje 31. 12. 2014
Popravek vrednosti

Zmanjšanja 2014
Stanje 31. 12. 2014
Knjigovodska vrednost

Povečanje nabave osnovnih sredstev v zgradbe znasa 1.061.607 evrov, v druge naprave
in opremo pa 1.397.451 evrov. Nakupi so bili finančirani delno iz lastnih sredstev, delno
iz najetih posojil oz. finančnih leasingov.
Zmanjsanja se delno nanasajo na odpise ze amortizirane in nepotrebne opreme –
zapisnik popisne komisije; ta zmanjsanja znasajo 28.467 evrov.
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Podjetje ima osnovna sredstva zastavljena pri bankah in leasing hisah za zavarovanje
plačil, knjigovodska vrednost zastavljenih osnovnih sredstev je 2.960.000 eur.

Naložbene nepremičnine – 400.000 evrov
Prikaz gibanja nepremičnin Zreče objekt

naložbena nepremičnina

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2013

0

Povečanja 2014

400.000

Stanje 31. 12. 2014

400.000

Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2013

0

Amortizacija 2014

0

Stanje 31. 12. 2014

0

Knjigovodska vrednost
Stanje 31. 12. 2013
Stanje 31. 12. 2014

0
400.000

Med nalozbene nepremičnine je zajet nakup 8 stanovanj v stanovanjskem bloku Zreče,
ki je namenjena najemu in prodaji na trgu. Stanovanja so za kredit zastavljena pri Banki
Koper d.d., kreditojemaleč je SUPER BE d.o.o., podjetje AHAC NG d.o.o. je porok.

Stran 29

LETNO POROČILO
Dolgoročne finančne naložbe – 742.795 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

7.500

7.500

0

1.500

Naložbe v delniče VOC d.d.

735.295

735.295

Skupaj naložb

742.795

744.295

Naložbe v delež v SUPER BE d.o.o.
Naložbe v delež

Podjetje ima nalozbo v delniče VOC Celje d.d. s sedezem Lava 42, Celje; skupaj 102.559
delnič, kar predstavlja 91,44-% lastnistvo, prav tako ima nalozbo v delez podjetja Super
be d.o.o., s sedezem Cesta Kozjanskega odreda 21, Sentjur, v visini osnovnega kapitala
7.500 eur, s čimer je 100-% lastnik podjetja.
Postavke v EUR

VOC Celje, d.d.

SUPER BE d.o.o.

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2014

1.347.495

-153.866

Kapital na dan 31.12.2014

4.787.474

-76.136

Odložene terjatve za davek – 52.018 evrov
Postavke v EUR
Terjatve za odloženi davek

31. 12. 2014

31. 12. 2013

52.018

17.339

Odlozene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih
obdobjih glede na odbitne začasne razlike v naslednja obdobja (rezervačije za kočljive
pogodbe in za rezervačije iz naslova stroskov sanačije ob zapiranju kamnolomov Staniče
in Liboje).
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Gibanje odloženih davkov
Odložene terjatve za davek

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 01.01.

17.339

0

Povečanje pripoznano v IPI-ju

34.679

17.339

0

0

52.018

17.339

Zmanjšanje
Stanje terjatev odloženega davka na dan 31.12.

Zaloge - 404.899 evrov
Preglednica zalog :
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Zaloge surovin in materiala

120.765

54.602

Proizvodi

284.134

196.837

Skupaj zaloge

404.899

251.439

Knjigovodska vrednost zalog na dan 31. 12. 2014 ne presega njihove čiste iztrzljive
vrednosti.
Ob rednem letnem popisu zalog so bili ugotovljeni viski v skupni visini 51.870,69 eur in
manjko v skupni visini 14.483,87 eur.

Kratkoročne finančne naložbe – 700.000 evrov
Preglednica kratkoročnih finančnih naložb:
Posojila dana družbam

31. 12. 2014

31. 12. 2013

SUPER BE d.o.o.

500.000

0

PUP VELENJE d.d.

200.000

0

Skupaj

700.000

0

Posojilo, dano hčerinskemu podjetju Super be d.o.o., je odobreno za obdobje do 26. 5.
2015 z moznostjo podaljsanja, obrestna mera je predpisana priznana OM med
povezanimi osebami.
Posojilo dano podjetju Pup Velenje d.d. je odobreno za obdobje do 31. 5. 2015, obresti
se ne obračunavajo, zavarovanje pa je premozenje posojilodajalča.
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Kratkoročne poslovne terjatve – 4.104.052 evrov
Terjatve do kupčev so izkazane na utemeljenih poplačljivih zneskih iz naslova
poslovanja. V primerjavi s predhodnim letom so se nekoliko povisale. Pred sestavitvijo
računovodskih izkazov smo natančno analizirali vse terjatve.
Kratkoročne poslovne terjatve sestavljajo :
Postavke v EUR
Terjatve do kupcev
terjatve do kupčev v državi
Druge kratkoročne terjatve

31. 12. 2014

31. 12. 2013

2.877.444

839.518

2.877.444

839.518

1.226.608

1.223.096

22.832

57.411

1.203.776

1.165.684

4.104.052

2.062.613

dani predujmi
druge kratkoročne terjatve
Skupaj

Na dan 31. 12. 2014 je imelo podjetje naslednjo strukturo poslovnih terjatev do kupčev
po zapadlosti.
Obdobje – dnevi
Znesek odprtih terjatev v EUR

Nezapadle Zapadle 31-60 Zapadle 61-90
408.698,64

1.919.048,54

263.388,80

Zapadle od 90
291.124,87

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupčev v letu 2014:
Postavke v EUR

31. 12. 2014

Stanje na dan 1. 1. 2014

0

Povečanje

-

Zmanjšanje

-

Stanje na dan 31. 12. 2014

0

Zaradi izterljivosti vseh terjatev ni bilo potrebno oblikovati popravka vrednosti le-teh.
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Terjatve niso zavarovane in zastavljene kot jamstva za obveznosti.
Denarna sredstva – 24.805 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

400

400

denarna sredstva na TRR

24.405

27.245

Skupaj

24.805

27.645

blagajna ( menj. denar, d. na poti)

Aktivne časovne razmejitve – 29 evrov
Kapital - 2.871.009 evrov
Osnovni kapital je vpisan v sodni register pri Okroznem sodisču v Celju in znasa na dan
31. 12. 2014 193.010 evrov.
Zakonske rezerve znasajo 19.301 evrov. Zakonske rezerve predstavljajo 10 % osnovnega
kapitala.
Preneseni čisti poslovni izid je ostanek čistega dobička, ki ni bil razdeljen v obliki
dividend, pa tudi ne namensko opredeljen kot rezerva.
Cisti poslovni izid leta 2014 je 2.063.098 evrov. Bilančni dobiček znasa na dan 31. 12.
2014 2.658.698 evrov.
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Vpoklicani kapital

193.010

193.010

osnovni kapital

193.010

193.010

Rezerve iz dobička

19.301

19.301

zakonske rezerve

19.301

19.301

Preneseni čisti poslovni izid

595.600

0

preneseni čisti dobiček iz p.l.

595.600

0

2.063.098

595.600

2.063.098

595.600

2.871.009

807.911

Kapitalske rezerve

Presežek iz prevrednotenja

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Ostanek čistega dobička
Skupaj

Dolgoročne rezervacije - 4.374.489 evrov
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Postavke v EUR
Rezervacije za dana jamstva
Rezervacije za vnaprej vračunane str.
Prejete državne podpore
Skupaj

31. 12. 2014

31. 12. 2013

288.783

288.783

4.079.865

4.079.865

5.841

0

4.374.489

4.368.648

Rezervačije so oblikovane za stroske, ki bodo nastali ob zapiranju kamnoloma Liboje in
Straniče zaradi povrnitve v prvotno stanje. Rezervačije se oblikujejo na podlagi
elaborata očene stroskov sanačije ob končnem zapiranju kamnolomov.
Ustrezno so oblikovane tudi terjatve za odlozene davke.
Dolgoročne finančne obveznosti – 1.194.532 evrov
31. 12. 2014

31. 12. 2013

Druge dolgoročne finančne obveznosti

1.194.532

209.425

Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

1.194.532

209.425

Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo različne pogodbe z leasingodajalči.
Leasingodajalec

Znesek

Zapadlost

61.435

18. 9. 2017

103.744

7. 9. 2018

4.678

18. 11. 2016

Bks leasing

54.600

10. 12. 2018

Bks leasing

36.362

17. 10. 2018

Bks leasing

148.141

17. 10. 2018

Bks leasing

785.572

27. 5. 2024

Finor leasing d.o.o.
Skb leasing
Summit leasing Slovenija d.o.o.
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Kratkoročne finančne obveznosti – 2.797.000 evrov
31. 12. 2014

31. 12. 2013

1.786.000

1.786.000

1.786.000

1.786.000

1.011.000

876.000

Obvez.do podjetij v državi

570.000

570.000

Obveznost do fizičnih oseb

441.000

306.000

2.797.000

2.662.000

Kratkoročna posojila do bank
Obveznost do bank
Skupaj druge kratkoročne finančne obv.

Skupaj

Posojilo, dobljeno pri Banki Koper d.d., je odobreno za obdobje do 30. 6. 2015.
Namenjeno je bilo za finančiranje nakupa kamnoloma Liboje in je tudi zavarovano s
hipoteko na tej nepremičnini.
Posojila, prejeta od druzb, so dobljena s strani AHAC d.o.o. Bilo je sklenjenih več pogodb
z ročnostjo enega leta in moznostjo podaljsanja pogodbe, obrestna mera je predpisana
OM za povezane osebe.
Obveznost do fizičnih oseb predstavlja posojilo, prejeto od direktorja Romana
Moskotevča. Tudi tukaj se obresti obračunavajo po predpisani OM za povezane osebe.
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Kratkoročne poslovne obveznosti – 3.454.591 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Obveznost do dobaviteljev

2.779.461

1.617.663

obveznosti do domačih dobaviteljev

2.779.386

1.617.663

obveznost do tujih dobaviteljev

75

0

Obveznosti za prejete predujme

110.010

110.010

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

565.120

180.815

Obveznosti do zaposlencev

89.978

47.231

iz naslova čistih plač in nadomestil

42.493

34.070

obveznosti za dr. prejemke delavcev

30.000

prispevki iz kosmatih plač

11.324

8.897

6.161

4.264

445.968

110.067

dajatve iz plač

14.552

6.491

obveznost za vstopni DDV

65.615

4.528

358.710

97.822

7.091

1.226

29.174

23.517

3.454.591

1.908.488

davek iz kosmatih plač
Obveznosti do države

obveznost za davek iz dobička
obveznosti do države – druge
Ostale kratkoročne obveznosti
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti

Obveznosti do dobaviteljev se nanasajo na dobavitelje trgovskega blaga, materiala in
storitev. Obveznosti iz naslova prejetih predujmov se nanasajo na predplačila kupčev.
Obveznosti do delavčev se nanasajo na obveznosti za dečembrski obračun čistih plač z
nadomestili ter obveznosti do zaposlenih za povračila stroskov malič in prevozov na
delo. Plače s prispevki ter davki in dajatvami so bile izplačane v januarju 2015. Med
obveznosti za druge prejemke delavčev je vsteta obračunana plača iz naslova uspesnosti,
ki bo izplačana v letu 2015.
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Pasivne časovne razmejitve – 31.630 evrov
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so knjizene obveznosti za končesnino za
uporabo kamnolomov.
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Izkaz poslovnega izida
Prihodki skupaj - 13.443.237 evrov
31. 12. 2014

31. 12. 2013

13.429.311

4.973.462

0

408.012

13.926

1

13.443.237

5.381.475

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Prihodki od prodaje proizvodov na dom. trg

9.740.227

3.865.775

Prihodki od prodaje storitev na dom. trg

3.569.710

881.236

0

6.093

13.309.937

4.753.104

Poslovni prihodki skupaj s spremembami zalog
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Skupaj

Čisti prihodki od prodaje – 13.309.937 evrov
Sestavljajo jih :

čisti prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje materiala dom. trg
Skupaj

Sprememba, zmanjšanja vrednosti zaloga proizvodov in nedokončane
proizvodnje – 87.297 evrov
Drugi poslovni prihodki – 32.077 evrov
31.12.2014

31.12.2013

Dobiček od prodaje OS

32.077

23.521

Skupaj

32.077

23.521
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Odhodki skupaj – 10.984.819 evrov
31. 12. 2014

31. 12. 2013

Poslovni odhodki

10.818.348

4.575.425

Finančni odhodki

166.471

89.256

0

453

10.984.819

4.665.134

31 .12. 2014

31. 12. 2013

10.818.348

4.575.425

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

4.870.775

2.785.728

2. Stroški storitev

4.331.361

777.748

3. Stroški dela

777.126

328.056

4. Amortizacija

799.374

359.552

0

0

6. Drugi poslovni odhodki

39.712

324.341

II. Odhodki financiranja

166.471

89.256

0

453

10.984.819

4.665.134

Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Stroški materiala

4.054.255

2.362.653

Stroški energije

101.892

68.161

Drugi materialni stroški

714.628

354.914

4.870.775

2.785.728

Drugi odhodki
Skupaj
Postavke v EUR
I. Poslovni odhodki
Stroški blaga, materiala in storitev

5. Prevrednotovalni poslovni odhodki

III. Drugi odhodki
Skupaj odhodki

Stroški materiala – 4.870.775 evrov

Skupaj
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Stroški storitev – 4.331.361 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Stroški storitev ( storitve kooperantov, str. meritev in preiskav)

633.107

191.959

Stroški transportnih, telefonskih storitev

521.763

172.674

91.827

48.335

105.103

76.781

Povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom

23.797

11.450

Stroški plačilnega prometa in zavarovanj

17.770

11.625

116.493

227.989

8.822

2.176

53.486

7.436

2.759.193

27.324

4.331.361

777.749

Stroški vzdrževanja OS
Stroški najemnin

Stroški intelektualnih storitev
Stroški reprezentanče, sejmov in reklame
Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški drugih storitev (prefakturiranje, komunala,..)
Skupaj

Povečanje stroskov drugih storitev je predvsem iz naslova stroskov storitev, ki se
prefakturirajo odvisnim druzbam (2.759.193)
Druzba je za revidiranje letnega poročila v letu 2014 namenila 4.000 evrov.

Stroški dela – 777.126 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

570.619

235.396

Stroški dajatev na plače

87.045

37.930

od tega prispevki za ZPIZ

47.851

20.845

Drugi stroški dela

119.462

54.730

Skupaj

777.126

328.056

Stroški plač in nadomestil

Povprečno stevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je bilo 26. Povprečna
mesečna bruto plača na zaposlenča je bila 1.828,90 evrov. Direktor je delo opravljal po
poslovodski pogodbi, skupni znesek stroskov poslovodenja je znasal 22.428,96 evrov.
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Odpisi vrednosti – 799.374 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Amortizacija

799.374

359.552

Skupaj

799.374

359.552

31. 12. 2014

31. 12. 2013

0

288.783

Drugi stroški (dajatve ki niso odvisne od posl. izida)

39.712

35.558

Skupaj

39.712

324.341

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Finančni prihodki od danih posojil

0

0

Finančni prihodki iz posojil danim drugim

0

0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

0

408.012

Finančni prihodki - obresti od depozitov

0

54

Finančni prihodki - ostalo

0

407.958

Skupaj

0

408.012

31. 12. 2014

31. 12. 2013

166.471

75.948

Finan.odh.za obresti od posojil prejetih od bank

81.130

72.434

Finančni odh. iz drugih finan. obvezn. (obresti)

85.341

3.514

0

13.308

Drugi poslovni odhodki 39.712 evrov
Postavke v EUR
Rezervacije za pokrivanje drugih obveznostih

Finančni prihodki - 0 evrov
Postavke v EUR

Finančni odhodki - 166.471 evrov
Postavke v EUR
Finančni odhodki iz finančnih obveznostih

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti
Skupaj
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Drugi prihodki – 13.926 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Drugi prihodki- parske izravnave in druge uskladitve

13.926

1

Skupaj

13.926

1

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Drugi odhodki

0

453

Skupaj

0

453

Drugi odhodki – 0 evrov
Postavke v EUR

Odloženi davki – 34.679 evrov
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja – 2.063.098 evrov
Celotni poslovni izid za zunanje poročanje nismo razčlenjevali po poslovnih enotah
oziroma stroskovnih mestih, zaradi poslovne skode, ki bi lahko nastala ob teh razkritjih.
Poslovni izid izračunan na podlagi stopnje rasti cen življenjskih potrebščin
Kumulativna rast čen zivljenjskih potrebsčin v letu 2014 je 0,02. Z upostevanjem
prevrednotenja kapitala evrov. zaradi ohranjanja kupne moči na podlagi rasti čen
zivljenjskih potrebsčin, bi se čisti dobiček zmanjsal za 16.158 evrov
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Dogodki po datumu bilanče stanja
Po datumu bilanče stanja 31. 12. 2014 in do oddaje tega poročila ni bilo bistvenih
sprememb v poslovanju druzbe, ki bi lahko vplivale na računovodske izkaze v letu 2014.

Pripravila:

Direktor:

Lidija Pinter

Roman Moskotevč
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Izjava neodvisnega revizorja
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