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Uvodnik direktorja
Poslovno leto 2014 je v Skupini Ahac NG potekalo v znamenju ponovne rasti. V letu 2013
začeti poslovni procesi so se odrazili na stabilnejšem in učinkovitejšem poslovanju.
Finančna konsolidacija in izvedene organizacijske spremembe so dale skupini nov zagon.
Leto 2014 je bilo prvo celotno, 12-mesečno poslovno leto naše poslovne skupine. Glavne
aktivnosti so bile usmerjene v uspešno nastopanje na javnih razpisih, dobavo asfaltnih
mešanic in kamnitih materialov ter nakup nepremičnin, povezanih z gradbeno
dejavnostjo.
Najboljši dokaz za uspešnost je ambiciozno zastavljen cilj prodaje podjetja VOC Celje, d.d.
za leto 2014 v višini 30 milijonov evrov, ki smo ga presegli za skoraj 10 %. Doseženi
rezultati so izjemni, še posebej če upoštevamo splošno stanje v gradbeniški branži.
Uspešen rezultat je tudi posledica naložb, ki omogočajo družbi, da podpira in izpolnjuje
pričakovanja naročnikov. Strateško smo investirali v tehnološko opremo, kadre in
poslovne procese. S ciljem ohraniti strateške vire surovin smo nadaljevali z aktivnostmi
za ureditev koncesij in projektov pridobivanja za nadaljnjih pet let.
Poslovna skupina Ahac NG skozi svoje aktivnosti na trgu, s prilagajanjem poslovnih
procesov in tehnologijami gradi stabilno prihodnost, kar je dokazala z doseženimi
rezultati. Poslovno leto 2014 ocenjujem za uspešno.

Roman Moskotevc
direktor

31. avgust 2015

Stran 1

LETNO POROČILO
Izjava o odgovornosti poslovodstva
Poslovodstvo potrjuje racunovodske izkaze Poslovne skupine Ahac NG za leto, koncano
na dan 31. decembra 2014, ki vkljucujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2014,
izkaz celotnega vseobsegajocega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
za tedaj koncano leto ter povzetek bistvenih racunovodskih usmeritev in druge
pojasnjevalne opombe.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi racunovodskih izkazov dosledno
uporabljene ustrezne racunovodske usmeritve, da so bile racunovodske ocene izdelane
po nacelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno porocilo predstavlja
resnicno in posteno sliko premozenjskega stanja druzbe in izidov njenega poslovanja
za leto 2014.
Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo in posteno predstavitev teh racunovodskih
izkazov v skladu s slovenskimi racunovodskimi standardi. Ta odgovornost vkljucuje:
vzpostavitev, delovanje in vzdrzevanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo
in posteno predstavitvijo racunovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napacne
navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih racunovodskih
usmeritev ter pripravo racunovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliscinah.
Poslovodstvo potrjuje, da so racunovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi
predpostavke o nadaljnjem poslovanju druzbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in
Slovenskimi racunovodskimi standardi.

Roman Moskotevc
direktor

31. avgust 2015
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Predstavitev Poslovne skupine Ahac NG
Poslovno skupino Ahac NG je ustanovilo podjetje Ahac d.o.o. z namenom vstopa na
podrocje gradbenistva. Skupino danes sestavljajo podjetja Ahac NG d.o.o., Super Be
d.o.o. in Voc Celje, d.d., kjer je Ahac NG lastnik 91,45 % delnic podjetja VOC Celje, d.d.
Tako je zapolnjena praznina na podrocju gradbenistva v Celjski regiji in v povezanih
druzbah zagotovljenih vec kot 300 delovnih mest ter posredni pozitivni ucinek na
ostale poslovne subjekte v sirsi okolici.
Poslanstvo Poslovne skupine Ahac NG je pridobivanje gradbenih poslov obnove in
gradnje cest ter premostitvenih objektov na drzavnih in lokalnih cestah ter
pridobivanja del pri zasebnih investitorjih.

Ahac NG d.o.o.
V sklopu skupine, znotraj podjetja Ahac NG, delujeta kamnoloma Stranice in Liboje, ki
predstavljata glavni vir kamnitih materialov za posipne materiale zimski sluzb in letno
vzdrzevanje ter obnove in gradnje drzavnih ter obcinskih cest. Prav tako ima druzba za
proizvodnjo asfaltnih zmesi v najemu asfaltno bazo v Veliki Piresici.

VOC Celje, d.d.
Gradbena druzba VOC Celje, d. d. sodi med najvecje gradbince v Sloveniji. Svoje
dolgoletno znanje vlagamo v vedno nove gradbene izzive, med katerimi so v ospredju
vzdrzevanja in obnove cest, gradnja infrastrukturnih objektov in ostali gradbeni izzivi.
Strokovno usposobljena ekipa sodelavcev razlicnih profilov, sodobna tehnologija in
kakovostni materiali iz lastnih virov so porok za uspesno zakljucene projekte.
Skrbimo za redno vzdrzevanje preko 1000 kilometrov drzavnih glavnih in regionalnih
cest. Ob tem opravljamo redno vzdrzevanje se na preko 1000 kilometrih lokalnih cest
in javnih poteh ter na 70 kilometrih plocnikov in pes poti.

Super-BE d.o.o.
V sklopu skupine je podjetje Super-BE d.o.o. zakljucilo gradnjo stanovanjskega bloka v
Zrecah.

Stran 3

LETNO POROČILO
Glavni podatki o družbah v skupini AHAC NG
Ahac NG d.o.o.
Polno ime:

Ahac nizke gradnje d.o.o.

Kratko ime:

Ahac NG d.o.o.

Ulica:

Cesta Kozjanskega odreda 21

Naselje:

Sentjur

Pošta:

3230 Sentjur

Občina:

Sentjur

Regija:

Savinjska

E-pošta:

lidja.pinter@ahac.si

Spletna stran:

www.ahac-ng.si

Matična številka:

6256333000

Davčna številka:

32600925

Transakcijski računi:

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

Direktor:

Roman Moskotevc

Glavna dejavnost:

42.110 (Gradnja cest)

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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VOC Celje, d.d.
Polno ime:

VOC Celje, d.d.

Kratko ime:

VOC Celje

Ulica:

Lava 42

Naselje:

Celje

Pošta:

3000 Celje

Občina:

Mestna obcina Celje

Regija:

Savinjska

E-pošta:

Info@voc-celje.si

Spletna stran:

www.voc-celje.si

Matična številka:

5511941000

Davčna številka:

23175141

Transakcijski računi:

IBAN SI56 0311 8100 0547 622
SKB BANKA D.D.
IBAN SI56 0510 0801 2126 932
ABANKA VIPA D.D.
IBAN SI56 2510 0971 7293 124
PROBANKA D.D.
IBAN SI56 0600 0108 4195 198
BANKA CELJE D.D.

Direktor:

Roman Moskotevc

Glavna dejavnost:

42.110 (Gradnja cest)

Št. zaposlenih:

322 (na dan 31. 12. 2014)

Datum vpisa pri registrskem
organu:

27. 9. 1991

Osnovni kapital:

4.787.474,00 €
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Super-BE d.o.o.
Polno ime:

SUPER - BE gradbenistvo d.o.o.

Kratko ime:

SUPER - BE d.o.o.

Ulica:

Cesta Kozjanskega odreda 21

Naselje:

Sentjur

Pošta:

3230

Občina:

Sentjur

Regija:

Savinjska

E-pošta:

lidija.pinter@ahac.si

Spletna stran:

/

Matična številka:

6303501000

Davčna številka:

32874111

Transakcijski računi:

IBAN SI56 0600 0010 0386 084
BANKA CELJE d.d.
IBAN SI56 1010 0005 3174 813
BANKA KOPER d.d.

Direktor:

Stefan Kopinsek

Glavna dejavnost:

(41.200) Gradnja stanov. In nestanov. stavb

Št. zaposlenih:

1 (na dan 31.12.2014)

Datum vpisa pri registrskem
organu:

28.1.2013

Osnovni kapital:

7.500,00 €
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Vizija, poslanstvo, vrednote
VIZIJA
Postati eden vodilnih gradbincev na obmocju celjske regije in sirse.
POSLANSTVO
• Gradnja prometnic in bivanjskih objektov daje podlago zivljenju vsakega izmed nas.
Zelimo, da za nami ostajajo kakovostne gradnje in cisto okolje, ki ga bodo cenile
naslednje generacije.
•

Zdruzujemo izkuseno ekipo inzenirjev in operativnih strokovnjakov, ki je kos
najvecjim gradbenim izzivom. S svojim znanjem pomagamo narocnikom uresniciti
nacrte, ki nam prinasajo vedno nove izzive. Gradimo in obnavljamo za vas, za
zivljenje.

•

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

•

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

•

Prevoznost in urejenost prometnic omogoca utrip vsakdana, zato nosimo veliko
odgovornost, ko zanje skrbimo vso leto. Se posebej pozimi se brez nas ne zacne
skoraj noben dan.

•

Zelimo postati ugledno gradbeno podjetje v regiji, ki ima tovrstno dolgoletno
tradicijo. Z vizijo in jasnimi cilji zelimo povrniti ugled gradbenistvu, kar najbolje
odsevajo nasi referencni projekti.
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VREDNOTE
Partnerstvo
Z znanjem in izkusnjami pomagamo uresnicevati zamisli in ideje nasih narocnikov. Pri
tem jim svetujemo, kaj je zanje najboljse in tako skupaj ustvarjamo zadovoljstvo.
S podjetji, s katerimi sodelujemo, gradimo partnerski odnos, vse od svetovanja do
prihoda nasega izdelka ali polizdelka v njihove projekte.
Zanesljivost
Poslovna stabilnost podjetja, utecene in preverjene organizacijske poti, pristopi in
izkusnje nas utrjujejo kot zanesljivega poslovnega partnerja.
Kakovost
Pri svojem delu uporabljamo dolgoletne izkusnje, ki jih nenehno nadgrajujejo nove
prakse in najsodobnejsi materiali. Le tako lahko sledimo duhu casa in zelja. Kakovost
proizvoda in storitve je tista, ki krepi nas odnos s poslovnimi partnerji, kakovost
lastnih izdelkov pa tisto, kar veca zaupanje kupcev v nas.
Odgovornost do okolja
Okolje ohranjamo, urejamo in pripravljamo za zanamce, ki se bodo ucili od nas. Zelimo
jim dati dober zgled, ki odseva duh aktualnega casa in potreb.
Zadovoljstvo zaposlenih
Strokovno usposobljeni zaposleni, ki radi prihajajo na delo, so nas pomemben kljuc do
uspeha. Le z njimi lahko zagotovimo zadovoljstvo s koncanimi projekti.
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Dejavnosti
Osnovna dejavnost Poslovne skupine Ahac NG je izvajanje vseh vrst nizko-gradbenih
objektov s poudarkom na gradnji cest in proizvodnje surovin na gradnji cest za lastne
potrebe in prodajo.
VZDRŽEVANJE
Skrbimo za varen in nemoten cestni promet v celjski in koroski regiji. Skozi vse leto,
tudi z zimsko sluzbo, vzdrzujemo vec kot 2000 kilometrov drzavnih in lokalnih cest,
plocnikov ter pespoti. Smo tudi gradbeno podjetje, ki obnavlja in gradi vse te objekte.
LETNO VZDRŽEVANJE
Redno vzdrzevanje cest je ze dolga leta pomembno poslanstvo, ki nam ga je v
opravljanje zaupala Republika Slovenija. Nasa skrb za nemoten promet v regijah
obsega preglednisko sluzbo, popravila poskodb cestisc, bankin, prometne signalizacije,
kosnjo trave in obrezovanje obcestnih rastlin.
ZIMSKO VZDRŽEVANJE
V zimskem casu je vzdrzevanje prevoznosti cest ter prehodnosti plocnikov in pespoti
ena od nasih prioritet. Zavedamo se pomembnosti odgovornosti, zato so v zimsko
sluzbo vkljuceni mnogi oddelki nasega podjetja, ki skrbijo za 24-urno dezurstvo, redno
kontrolo stanja vozisc, pluzenje in posipanje cest, plocnikov in pespoti ter
odstranjevanje snega in ledu z njih.
ZUNANJE UREDITVE
Dolgoletna znanja na podrocjih obnove in gradnje cest nam pomagajo, da lahko
naredimo vec za kakovost zivljenja v nasem okolju. Obnavljanju in saniranju vozisca
dodajamo se storitve zunanjih ureditev, urejanja dvorisc, prikljuckov avtobusnih
postajalisc, kolesarskih stez in hodnikov za pesce, kjer poskrbimo za vse, od zemeljskih
del, odvodnjavanja, izgradnje cestnega telesa.
VGRAJEVANJE ASFALTOV
Osnova za kakovostno vzdrzevanje so odlicni in napredni materiali. Nase lastne
proizvodne kapacitete nam omogocajo zagotovitev vseh vrst asfaltnih mesanic in
cementov. Opravljamo rocno in strojno polaganje asfalta in kombinirano vgrajevanje
vseh vrst asfaltnih mesanic in cementne stabilizacije.
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VARNOSTNE OGRAJE
Odbojne ograje so sestavni del varne cestne infrastrukture. Vgrajujemo jih na podlagi
dolgoletnih izkusenj in tako skrbimo za varen promet.
ZALIVANJE REG IN RAZPOK
Med nasa znanja in storitve na podrocju vzdrzevanja sodi zalivanje reg in razpok v
asfaltnih povrsinah, s cimer postanejo cestni objekti ponovno normalno prevozni.
GRADNJA OBJEKTOV
Gradimo ceste, krizisca, krozisca, pilotne stene, kanalizacije, cistilne naprave, vodovode
in plinovode, kot tudi vse objekte nizkih gradenj, vkljucno z mostovi in viadukti.
Poseben poudarek dajemo asfaltiranju pri lastnih projektih in za druge investitorje.
Strokovno usposobljeni kadri z dolgoletnimi izkusnjami in lastna oprema nam
omogocajo gradnjo najzahtevnejsih mostov in viaduktov.
SIGNALIZACIJA
Enota Prometne signalizacije deluje v okviru druzbe VOC Celje, d.d., nasa osnovna
dejavnost je ustrezna oznacitev in izvedba zapore cest, postavitev vertikalne prometne
signalizacije (prometnih znakov) in opreme ter risanje talnih oznacb. Ob tem
pripravljamo osnutke soglasij in dovoljenj za drzavni in lokalni nivo.
ZAPORE CEST TER POSTAVITEV VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME
Enota prometne signalizacije ima dolgoletne izkusnje v izdelovanju elaboratov, ki jih
potrebujete ob izvajanju gradbenih del, prireditvah na drzavnem in lokalnem nivoju.
BARVANJE TALNIH OZNAČB
Enota Prometne signalizacije na leto prebarva nesteto kilometrov vzdolznih, precnih in
drugih oznacb na voziscih in drugih povrsinah.
PRIPRAVA OSNUTKOV SOGLASIJ, DOVOLJENJ, MNENJ IN SMERNIC
Nasa sluzba pripravlja projektno dokumentacijo, ki jo potrebujete pri uresnicevanju
projektov:
•

pregled projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID),

•

priprava predhodnih mnenj,

•

priprava smernic, mnenj k prostorskim aktom za nacrtovanje,
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•

priprava projektnih pogojev,

•

priprava soglasij k projektnim resitvam, soglasij k izvedbi

•

in ostale dokumentacije, za katero so pristojne obmocne enote Direkcije RS za
ceste.

AVTO-STROJNI PARK
ASP (Avto-strojni park) je organizacijska enota podjetja, ki je s svojim voznim in
strojnim parkom sestavni del gradnje in vzdrzevanja. Zunanjim narocnikom nudimo
prevozne in strojne storitve za vse vrste gradenj in vzdrzevanja.
Prevozne storitve
Opravljamo prevoz vseh vrst tovorov, tako razsutih kot tudi kosovnih gradbenih
materialov.
Strojne storitve
Nasa enota s svojim strojnim parkom specializiranih gradbenih strojev opravlja vse
vrste zemeljskih del, ki so potrebni pri gradnji objektov, od izkopov, planiranja,
nasipov, zasipov, zgoscevanja … Vgrajujemo vse vrste asfaltnih zmesi. S specialnimi
stroji rezkamo obrobne in zakljucne plasti na asfaltnih voziscih, betonskih oblogah in
drugih povrsinah.
VZDRŽEVANJE MEHANIZACIJE
V nasih delavnicah opravljamo redno vzdrzevanje vozil in strojev. Glede na specifiko
gradbenega dela, smo s svojimi ekipami pogosto prisotni tudi na gradbiscih, kjer
odpravimo napake in tako omogocimo nemoteno nadaljevanje del.
KOMUNALA
Med stevilnimi dejavnostmi imamo posebej usposobljeno ekipo za ciscenje
kanalizacijskih sistemov in pregledov kanalizacijskih sistemov z video nadzorno
opremo.
Svoje storitve nudimo tako za male stanovanjske objekte, kot za vecje, mestne
kanalizacijske in meteorne razvode, pri cemer nas ne ovira niti vreme in smo na voljo
skozi vse leto. Nasa dezurna sluzba je na voljo vsak dan, tudi med vikendom.
Posebej smo usposobljeni za remontna ciscenja v podjetjih in specializirano za ciscenje
vseh vrst mascobnih lovilcev v profesionalnih kuhinjah in gostinskih lokalih.
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PROIZVODNJA MINERALNIH SUROVIN IN ASFALTNIH MEŠANIC
Laboratorij druzbe Ahac NG s svojimi oddelki za asfalt in geomehaniko daje
pomemben prispevek k celovitemu razvoju druzbe in doseganje kakovostnih zahtev za
proizvedene in vgrajene materiale. Laboratorij pripravlja recepture proizvedenih
asfaltnih zmesi in izvaja notranje kontrolne preiskave skladno z zahtevami standardov
in tehnicnimi specifikacijami. Proizvodni procesi temeljijo na osnovi notranje kontrole
- certifikat kontrole proizvodnje skladno z evropsko direktivo o gradbenih proizvodih.
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Poslovne enote
Kamnolom Stranice se nahaja na juznem pobocju Straniskih brd v neposredni blizini
ceste Stranice - Vitanje. Mineralna surovina je dolomit, kateri je primeren za visoke in
nizke gradnje betonske mesanice, zasipe in manj zahtevne nasipne materiale.
Ustreznost vseh agregatov mineralne surovine je preverjena in certificirana pri ZAG –
u.
Kamnolom Liboje se nahaja na vzhodnem delu grebena Kotecnik v dolini potoka
Bistrica ob lokalni cesti Liboje – Petrovce. Mineralna surovina je apnenec, kateri je
primeren za visoke in nizke gradnje, asfaltne zmesi, betonske mesanice, nasipne
materiale ter kot oblozni kamen pri vodnih zgradbah. Ustreznost vseh agregatov
mineralne surovine je preverjena in certificirana pri ZAG – u.
V najemu imamo Asfaltno bazo v Veliki Pirešici. Asfaltna baza je proizvajalca
Ammann in ima kapaciteto 240 ton/uro. Z njo zagotavljamo proizvodnjo vseh vrst
asfaltnih zmesi za vzdrzevanje, obnovo in gradnjo cestne 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 certifikat kontrole proizvodnje skladno z evropsko
zakonodajo.
Cestnovzdrževalne baze
VOC Celje, d. d. pod eno streho zdruzuje vec baz, t. i. profitnih centrov, ki tvorijo enega
najvecjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Najvecji profitni center je vzdrzevanje cest, ki
ga sestavlja 6 cestnovzdrzevalnih baz v celjski in koroski regiji (Celje, Latkova vas,
Mozirje, Otiski vrh in Sentjur). V okviru VOC-a delujejo se posebne enote: gradnje,
kanalizacija, prometna signalizacija, proizvodnja gradbenega materiala, avto park in
vzdrzevanje mehanizacije.
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Zaposleni
ZAPOSLOVANJE
Dolgoletna tradicija in specializiranost na posameznih segmentih gradbenistva nam
omogocata profiliranje specializiranih kadrov s sirokim poljem izkusenj. Imamo
sposobno ekipo, ki vsakodnevno skrbi za uresnicevanje projektov na vseh podrocjih
nasega delovanja. Skrbimo za dobro pocutje, motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih.
Odprti smo za sodelovanje s sposobnimi in delovnimi ljudmi, ki si zelijo novih izzivov
in izkusenj.
RAZVOJ KADRA
Hiter razvoj panoge, materialov, tehnologij in splosni trendi nas usmerjajo v nenehno
pridobivanje novih vedenj. Znanje je osnova vsakega delovnega uspeha, zato nenehno
vlagamo v izobrazevanje nasih sodelavcev, ki spoznavajo nove materiale, postopke,
zakonodajne spremembe in trende v gradbenistvu. Posebno pozornost namenjamo
uceci se mladini, ki pri nas pridobiva prve delovne izkusnje in tako zacenja spoznavati
delovanje gradbene panoge.
DELOVNO OKOLJE
Prijetno in urejeno delovno okolje je pogosto merilo dobrega pocutja, a ker je nase delo
vecinoma povezano z aktivnostmi izven domacih delovnih prostorov, tudi tam skrbimo
za ustrezno delovno okolje. To se posebej velja pri zagotavljanju varnosti. Temu
podrocju namenjamo veliko skrb, tako skozi nenehna izobrazevanja, interne nadzore
izpolnjevanja zahtevanih standardov kot skozi uvajanje primerov dobrih praks iz
drugih podrocij.
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STOPNJA IZOBRAZBE

ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2014

I

20

II

72

III

14

IV

137

V

78

VI

19

VII

27

Skupaj

373

LETNO POROČILO
IZOBRAŽEVANJA
V Poslovni skupini Ahac NG se zavedamo pomena nenehnega vlaganja v znanje in
usposobljenost zaposlenih za specificna dela. V letu 2014 smo izvedli naslednja
izobrazevanja na temo:
•

usposabljanje tehnicnega asfalterskega kadra,

•

izobrazevanje za izboljsanje mehkih vescin,

•

tecaj nemscine in anglescine,

•

tecaj racunalnistva – autocad,

•

izobrazevanje mentorja,

•

nevarna mesta na cestah – birokratski pingpongi,

•

izobrazevanje o fitofarmacevtskih sredstvih,

•

varno delo s traktorjem,

•

izobrazevanje voznikov – coda 95.

Skrbimo za varstvo pri delu in omogocamo delovne pogoje, ki olajsujejo delovne
procese.
Dajemo priloznost mladim, ki pri nas opravljajo srednjesolske in fakultetne obvezne
prakse.
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Družbena 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
nacrtno podpiramo uspesne zgodbe ter skrbimo za cistoco okolja in varovanje narave.
SPONZORSTVA IN DONACIJE
Z materialnimi ali denarnimi sredstvi podpiramo projekte, ki s svojim zgledom
pozitivno vplivajo na razvoj okolice.

SKRB ZA OKOLJE
Zelimo ohraniti cisto in zdravo okolje za prihodnje rodove. Z do okolja prijaznim
pridobivanjem surovin, proizvajanjem polizdelkov, vecanjem ucinkovitosti 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 odlagalisce ali jih predajamo pooblascenim
druzbam za recikliranje in odvoz.

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Zmanjsevanje porabe energije dolgorocno 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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Analiza poslovanja
Glavni cilj poslovanja Poslovne skupine oz. skupine podjetij je trajni obstoj, v okviru
tega pa so pomembni denarni cilji (doseganje dobicka, prodaja in financna moc) in
nedenarni cilji (zadovoljevanje potreb uporabnikov in samostojnost).
Poslovna politika se je izvajala v skladu s poslovnimi nacrti za leto 2014.
POSTAVKA
Cisti prihodki od prodaje (v EUR)

2013

2014

21.954.371

34.297.549

Celotni kapital (v EUR)

3.588.116

6.839.551

Cisti poslovni izid (v EUR)

3.120.751

3.256.727

21.751.714

28.095.026

Sredstva (v EUR)

Poslovna skupina Ahac NG je v specificnem polozaju, na katerega vpliva tako sezonski
znacaj (vremenski vpliv na opravljanje zimske sluzbe) ter splosno znane razmere v
gradbenistvu ob kontinuiranem povecevanju konkurence.
Vodstvo poslovne skupine si je v preteklem obdobju kar najbolj prizadevalo izkoristiti
poslovne priloznosti. Usmerjenost v tehnoloski razvoj, poudarjanje potreb po stalnih
racionalizacijah in izboljsavah ter skrb za usposabljanje kadrov so podjetjem v skupini
omogocili konkurencen pristop pri pridobivanju poslov.
Prav tako smo veliko pozornosti posvecali zaposlenim, zlasti njihovi usposobljenosti,
delovnim pogojem in primernemu nagrajevanju.
Poslovna skupina Ahac NG si bo prizadevala ohraniti in povecati vse prednosti, ki jih
ima v primerjavi s konkurenco, obvladovati in odpraviti notranje slabosti ter se
pravocasno odzivati na vse spremembe v okolju.
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Pomembni dogodki v letu 2014
V letu 2014 je imela Skupina Ahac NG naslednje pomembne dogodke:
•

V letu 2014 je bila sklicana ena skupscina druzbe (21. skupscina delniske druzbe
Voc Celje, d.d.). z namenom seznanitve skupscine z letnim porocilom za leto 2013.
Skupscina je upravi in nadzornemu svetu podelila razresnico za leto 2013. Za
revizorja je imenovana druzba KPMG Slovenija.

•

V letu 2014 se je sestajal nadzorni svet delniske druzbe Voc Celje, d.d, ki je med
drugim obravnaval in sprejel revidirano letno porocilo druzbe za leto 2013.
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Obvladovanje tveganj
Poslovna skupina Ahac NG se pri svojem poslovanju zaveda tveganj, ki bi lahko ogrozile
njeno poslovanje, zato posebno pozornost namenja tako financnim kot poslovnim
tveganjem.
Kljucna finančna tveganja so:
•

kreditna

•

valutna

•

obrestna

•

placilno sposobna

Kreditna tveganja obvladujemo z zavarovanjem tveganih terjatev z bancnimi
garancijami in drugimi instrumenti zavarovanja. Redno nadziramo poslovanje in
financno stanje vseh novih in obstojecih poslovnih partnerjev.
Druzba posluje na podrocju Slovenije zato je valutna tveganost minimalna.
Obrestno tveganje je prisotno zaradi visanja EURIBOR-ja in krize na medbancnem
trgu. Poslovne banke zvisujejo pribitke. Tuje banke so ugodnejse pri ponujanju svojih
virov.
Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja povezana s primanjkljajem
razpolozljivih financnih virov in posledicno z nesposobnostjo druzbe, da v
dogovorjenih rokih poravna svoje obveznosti. Med vsemi financnimi tveganji je to
najbolj pomembno in mu namenjamo najvec pozornosti, saj so roki placil nasih kupcev
zelo dolgi.

Kljucna poslovna tveganja so:
•

kadrovska

•

prodajna

•

zunanja

•

nabavna

•

investicijska

•

tveganja izgube premozenja
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Motivirani sodelavci s potrebnimi strokovnimi znanji in bogatimi delovnimi izkusnjami
so razlog, da kadrovskim poslovnim tveganjem, ki vkljucujejo tveganja:
•

posledic socialnega dialoga z zaposlenimi,

•

izgube kljucnih kadrov in

•

pomanjkanje strokovno usposobljenih kadrov,

posvecamo posebno pozornost.

Na podrocju socialnega dialoga z zaposlenimi vzdrzujemo dobro komunikacijo z
zaposlenimi in organi, ki predstavljajo oziroma zastopajo interese zaposlenih (svet
delavcev in sindikat). Izpostavljenost tveganjem, povezanih z morebitno izgubo
kljucnih kadrov, znizujemo:
•

z zagotavljanjem in spodbujanjem nenehnega izobrazevanja in usposabljanja
zaposlenih,

•

s krepitvijo socialne varnosti zaposlenih z dodatnimi zavarovanji,

•

s skrbjo za varno in zdravo delo in

•

z ustreznimi sistemi nagrajevanja.

Prodajna tveganja so povezana s konkurencnostjo pri prodaji izdelkov in storitev, ki ji
v zadnjem casu posvecamo posebno pozornost in so v razmerah javnih razpisov in
nelojalne konkurence postala vedno bolj pomembna.
Z razsiritvijo dejavnosti na tuje trge se moramo zavedati zunanjih tveganj, ki so
povezana s politicnimi tveganji ter spremembami makroekonomskih pogojev
poslovanja na posameznih kljucnih trgih.
Poslovanje druzbe je odvisno od dobaviteljev surovin, materialov in storitev,
posvecamo posebno pozornost nabavnim tveganjem z vidika obvladovanja
nepricakovanih sprememb cen ter rokov dobav.
Med investicijskimi tveganji namenjamo posebno pozornost obvladovanju tveganj,
povezanih z doseganjem nacrtovane ekonomike nalozb, z uspesnim aktiviranjem
investicij v razvoj novih proizvodov ter uvajanjem novih tehnologij.
Pred tveganji zaradi izgube premoženja se nanasajo na obvladovanje premozenjskih
in transportnih tveganj, ki se sistematicno prenasajo na zavarovalnice in tako
zmanjsujejo tovrstna tveganja.
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Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja 31. 12. 2014 in do oddaje tega porocila ni bilo bistvenih
sprememb v poslovanju druzbe, ki bi lahko vplivale na racunovodske izkaze v letu
2014.

Roman Moskotevc
direktor

31. avgust 2015
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Računovodsko poročilo
Računovodske usmeritve
Racunovodski izkazi SKUPINE AHAC NG so izdelani v skladu z Zakonom o
gospodarskih druzbah (ZGD-1) in zahtevami Slovenskih racunovodskih standardov –
SRS.
Pri zagotavljanju podlag za izdelavo racunovodskih izkazov sta upostevani temeljni
racunovodski predpostavki, to je upostevanje nastanka poslovnih dogodkov in
upostevanje casovne neomejenosti delovanja. Prav tako so upostevane kakovostne
znacilnosti racunovodskih 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 amortizacijske popravke vrednosti in nabrane izgube zaradi
oslabitev.
Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo nakupne cene,
uvozne in nevracljive nakupne dajatve ter stroski, ki jih je mogoce pripisati
neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Od nakupne cene se odstejejo
vsi trgovinski in drugi popusti. V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
se ne vsteva stroskov izposojanja. Nabavno vrednost kamnoloma predstavljajo
ocenjeni stroski ponovne vzpostavitve prvotnega stanja oziroma sanacije kamnoloma.
Kasnejsa vlaganja, ki povecujejo prihodnje koristi sredstva, v primerjavi s prvotno
ocenjenimi, povecujejo nabavno vrednost tega sredstva. Kasnejsa vlaganja, s katerimi
ohranjamo funkcionalno sposobnost sredstva v prvotno opredeljeni dobi koristnosti,
se izkazujejo kot stroski vzdrzevanja.
Letna amortizacijska stopnja se doloci na podlagi opredeljene dobe koristnosti
posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Amortizacija opredmetenih
osnovnih sredstev se obracunava posamicno. Od drobnega inventarja, ki se izkazuje
med opredmetenimi osnovnimi sredstvi skupinsko, se amortizacija obracunava
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skupinsko. Uporabljajo se linearne amortizacijske stopnje in enakomerno casovno
amortiziranje.
Amortizacijske stopnje so naslednje:
Osnovna sredstva
Zgradbe
Kamnolomi
Proizvodna in ostala oprema
Vozila
Racunalniska oprema
Drobni inventar

Od 2,5 do 6,0
10,0
Od 14,3 do25,0
Od 12,5 do 25
Od 33,3 do 50,0
20,0

Skupina na datum bilance 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 racunovodske usmeritve kot za
osnovna sredstva.

C) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Kot dolgorocne financne nalozbe skupina vodi nalozbe v drzavi ter dolgorocna posojila
drugim.
Dolgorocne financne nalozbe v kapital so tiste, ki jih je skupina pridobila z namenom,
da z njimi razpolaga vec kot leto dni in s katerimi se naj ne bi trgovalo. Dolgorocne
financne nalozbe se ovrednotijo na zacetku po nabavni vrednosti, povecani za stroske,
ki jih je mogoce pripisati neposredno nalozbi. Dolgorocne financne nalozbe so v skladu
s slovenskimi racunovodskimi standardi razporejene v cetrto skupino. Znotraj te
skupine so nalozbe razporejene v:
•

druge dolgorocne financne nalozbe, razporejene po posteni vrednosti prek
kapitala, v kolikor je posteno vrednost mozno zanesljivo izmeriti.

•

druge dolgorocne financne nalozbe, merjene po nabavni vrednosti.
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Tovrstne nalozbe se po pridobitvi ne prevrednotujejo zaradi sprememb tecaja (ce so to
nalozbe v tujino) ali zaradi povecanja vrednosti ustreznega dela kapitala druzbe, v
kateri ima skupina financno nalozbo. Vrednost nalozb je treba oslabiti le v izjemnih
primerih; ce obstajajo razlogi in dokazi za to.
Ob zacetnem pripoznavanju se financna nalozba izmeri po posteni vrednosti. Zacetni
pripoznavni vrednosti se pristejejo se stroski posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa
ali izdaje financne nalozbe.

Č) ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
V izkazu poslovnega izida so izkazane terjatve za odlozeni davek. To so zneski davka iz
dobicka, za katere se pricakuje, da bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na
odbitne zacasne razlike v naslednjih obdobjih poslovanja.
Terjatve za odlozeni davek za odbitne zacasne razlike se pripoznajo le, ce je verjetno,
da bo v prihodnje na razpolago obdavcljivi dobicek, v breme katerega bo mogoce
izrabiti odbitne zacasne razlike.

D) SREDSTVA ZA PRODAJO
Sredstva za prodajo, ki obsegajo sredstva, za katera se pricakuje, da bo njihova
vrednost poravnana predvsem s prodajo, se razvrstijo med sredstva za prodajo.
Neposredno pred razvrscanjem sredstva med sredstva za prodajo se izvede ponovna
meritev sredstev ali skupine za odtujitev. V skladu s tem se dolgorocno sredstvo ali
skupina za odtujitev pripozna po knjigovodski vrednosti ali posteni vrednosti,
zmanjsani za stroske prodaje, in sicer tisti, ki je nizja.
Izgube zaradi oslabitve ob prerazvrstitvi sredstev med sredstva, namenjena za
prodajo, in kasnejse izgube ali dobicki ob ponovnem merjenju se izkazujejo v
poslovnem izidu. Dobicki se ne izkazujejo v visini, ki presega morebitne kumulativne
izgube zaradi oslabitve. Ko se neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva razporedijo med sredstva, namenjena za prodajo ali distribucijo, se prenehajo
amortizirati.
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E) ZALOGE
Zaloge surovin in materiala
Zaloge surovin in materiala se vrednotijo po nabavnih vrednostih, ki jih sestavljajo
nakupne cene, zmanjsane za dobljene popuste obracunane na racunu in povecane za
uvozne dajatve, nevracljive 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 celoti med stroske.
Zaloge proizvodov
Zaloge proizvodov se ovrednotijo po proizvajalnih cenah v ozjem pomenu. Zaradi
kratkega ciklusa procesa proizvodov se ne uposteva stopnja dokoncanosti le teh.

F) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Kratkorocne financne nalozbe predstavljajo le dana posojila, ki se ob zacetnem
pripoznanju ovrednotijo po posteni vrednosti. Pri obracunavanju obicajnih nakupov ali
prodaji financnih nalozb se uposteva datum trgovanja.
Kratkorocne financne nalozbe v posojila se merijo po odplacni vrednosti po metodi
efektivnih obresti.

G) TERJATVE IZ POSLOVANJA
Terjatve vseh vrst se na zacetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplacane.
Terjatve, izrazene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preracunajo v domaco valuto.
Za preracun se uporablja srednji tecaj Banke Slovenije.
Terjatve se merijo po odplacni vrednosti po metodi efektivnih obresti. V primeru
nepomembne razlike med dogovorjeno in efektivno obrestno mero se terjatve izkazejo
po zacetni oziroma izvorni vrednosti.
Skupina terjatve oslabi, ce ocenjuje, da je njihova poplacljiva vrednost manjsa od
knjigovodske.
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Terjatve do kupcev na domacem trgu, ki so opredeljene kot sporne (tozene), terjatve
do kupcev v prisilni poravnavi in v stecaju (dvomljive), se popravljajo posamicno glede
na izkusnje iz preteklih let in pricakovanja v prihodnjem obracunskem obdobju.
Za oblikovanje popravkov vrednosti ostalih terjatev do kupcev na domacem trgu in
kratkorocne terjatve za obresti se uporablja ocena zapadlosti nad 120 dni in na podlagi
izkusenj v preteklosti in pricakovanj v prihodnosti. Zneski oslabitev terjatev povecujejo
ustrezen popravek vrednosti terjatev in prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi z
obratnimi sredstvi.

H) DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva zajemajo gotovino v blagajni, gotovino v treh pomoznih blagajnah in
knjizni denar kot dobroimetje na racunih pri bankah.
Denarna sredstva, izrazena v tujih valutah, se na dan bilance stanja preracunavajo v
domaco valuto po srednjem tecaju banke Slovenije.

I) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkorocne aktivne casovne razmejitve so zajeti kratkorocno odlozeni stroski, ki
se nanasajo na obdobje po datumu bilance in bodo bremenili stroske prihodnjega
obracunskega obdobja.

J) KAPITAL
Skupinska bilanca se sestavi kot da bi slo za eno samo podjetje. Kapital v njej zajema
kapital obvladujocega podjetja in kapital odvisnih podjetij. Uskupinjeni kapital se ne
vodi na posebnih kontih, temvec je povzet iz posamicnih bilanc stanja uskupinjenih
podjetij. Na podlagi dodatnih podatkov in prilagoditev, ki se nanasajo na prevedbo v
predstavitveno valuto obvladujocega podjetja ter na izlocitev medsebojnih poslovnih
in financnih razmerij v skupini. Zaradi taksnih prilagoditev se knjigovodska vrednost
uskupinjenega kapitala razlikuje od sestevka knjigovodskih vrednosti kapitala v
posamicnih bilancah stanja uskupinjenih podjetij.
Kapital skupine se vodi v skladu s SRS 8 – uskupinjevanje kapitala.
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K) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujocih preteklih
dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo
doloceno in katerih velikost je mogoce zanesljivo oceniti.
Namen rezervacij je v obliki vnaprej vracunanih stroskov oziroma odhodkov zbrati
zneske, ki bodo v prihodnje omogocili pokritje takrat nastalih stroskov oziroma
odhodkov. Med taksne rezervacije spadajo rezervacije za sanacijo okolja po
prenehanju delovanja kamnoloma. Skupina ima oblikovane rezervacije za pokrivanje
prihodnjih stroskov oziroma odhodkov, zaradi ponovne vzpostavitve prvotnega stanja
oziroma sanacije kamnoloma.
Tako oblikovane rezervacije se zmanjsujejo neposredno za kasneje nastale stroske
oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane. Skupina ima oblikovane
rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade.

L) DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgorocni dolgovi se na zacetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku, ki v primeru dolgorocnih financnih dolgov dokazujejo prejem
denarnih sredstev ali poplacilo kakega poslovnega dolga, v primeru dolgorocnih
poslovnih dolgov pa praviloma prejem opredmetenih osnovnih sredstev z dolgorocnim
odplacevanjem.
Dolgorocni dolgovi se merijo po odplacni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Ce se
dejanska oziroma dogovorjena obrestna mera ne razlikuje pomembno od efektivne, se
dolgovi izkazujejo po zacetni pripoznani vrednosti, zmanjsani za odplacila. Dolgorocni
dolgovi se obrestujejo v skladu s pogodbenimi pogoji.

M) KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkorocni dolgovi se na zacetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku.
Kratkorocni dolgovi se merijo po odplacni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Da
se dejanska oziroma dogovorjena obrestna mera ne razlikuje pomembno od efektivne,
se dolgovi izkazujejo po zacetni pripoznani vrednosti, zmanjsani za odplacila.
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Kratkorocni dolgovi, izrazeni v tuji valuti, se na dan bilance stanja preracunajo v
domaco valuto z uporabo srednjega tecaja Banke Slovenije.
Kratkorocni dolgovi se obrestujejo v skladu s pogodbenimi pogoji.

N) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkorocne pasivne casovne razmejitve so zajeti vnaprej vracunani stroski, ki se
nanasajo na tekoce leto in so pricakovani, niso pa se nastali.

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

Davek na dodano vrednost, zaracunan 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 ucinki, kot so subvencije, dotacije, regresi in prevrednotovalni poslovni
prihodki, ki se pojavijo kot dobicki pri prodaji opredmetenih osnovnih in
neopredmetenih sredstev ali kot zmanjsanja popravkov vrednosti predhodno
oslabljenih sredstev.
Financni prihodki so prihodki iz nalozbenja. Pojavljajo se v zvezi s financnimi
nalozbami pa tudi v zvezi s terjatvami.
Druge prihodke sestavljajo neobicajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu
povecujejo izid iz rednega poslovanja.
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P) ODHODKI
Poslovne odhodke sestavljajo vracunani stroski v obracunskem obdobju, zmanjsani za
del stroskov, ki je zadrzan v nedokoncanih 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.
Financni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za nalozbenje. Prve sestavljajo
predvsem stroski obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih
financnih odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s financnimi nalozbami zaradi njihove
slabitve.

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

S) IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanje kapitala je temeljni racunovodski izkaz, v katerem so resnicno in posteno
prikazane vse spremembe sestavin kapitala za poslovno leto. Sestavljen je v razlicici II
in prikazuje vse sestavine kapitala, zajeto v bilanco stanja.

Š) IZKAZ DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi ( razlicica II), ki prikazuje
prejemke in izdatke, izracunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in
spremembe postavk v bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so
vplivali na te postavke.

T) KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
V primeru obvladujocega podjetja in od njega odvisnih podjetij gre za popolno
uskupinjevanje. Popolno uskopinjevanje je zdruzevanje racunovodskih izkazov
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obvladujocega podjetja in od njega odvisnih podjetij od postavke do postavke, tako da
se sestevajo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov.
Kadar je obvladujoce podjetje ali od njega odvisno podjetje nalozbenik v pridruzeno
podjetje, se v skupinskih racunovodskih izkazih nalozba v pridruzeno podjetje
obracuna z uporabo kapitalske metode.
Kadar je obvladujoce podjetje ali od njega odvisno podjetje nalozbenik v skupaj
obvladovanih podjetji, se v skupinskih racunovodskih izkazih nalozba v skupaj
obvladovanih podjetjih obracuna na podlagi sorazmernega uskupinjevana ali
kapitalske metode. Prvo uskupinjevanje druzb VOC Velje d.d. in Super be d.o.o. je bilo
izvedeno v letu 2013. Pri uskupinjevanju druzbe VOC Celje d.d. je bilo ustvarjeno t.i.
slabo ime, kar je povecevalo poslovni izid skupine leta 2013 v visini 2,2 mio EUR.

Stran 30

LETNO POROČILO
Računovodski izkazi
SKUPINSKA BILANCA STANJA
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12 .2013

28.095.026

21.751.714

14.725.883

12.580.065

1.855

2.700

1.855

2.700

13.971.023

12.250.039

9.466.474

8.603.037

a) Zemljišča

6.513.069

7.092.301

b) Zgradbe

2.953.405

1.510.736

2. Proizvajalne naprave in stroji

3.159.728

3.278.571

3. Druge naprave in oprema

1.314.136

341.576

30.685

26.855

30.685

26.855

400.000

0

6.045

15.045

346.960

312.281

13.361.614

9.152.673

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

1.191.385

1.191.385

II. Zaloge

1.227.407

1.206.959

1. Material

943.273

1.010.122

3. Proizvodi in trgovsko blago

284.134

196.837

203.000

3.985

203.000

3.985

3.000

3.985

200.000

0

9.945.665

6.441.627

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

8.101.099

4.442.084

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

1.844.566

1.999.543

794.157

308.717

7.529

18.976

S R E D S T V A
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne č. razm
1. Dolgoročne premoženjske pravice
II . Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA

III. Kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
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
VII. Kapital manjšinskih lastnikov
B. REZERVACIJE IN DOGOROČNE P Č R
1. Rezervacije
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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28.095.026
6.839.551
193.010
193.010
19.301
19.301
3.076.300
3.141.479
409.461
4.946.861
4.946.861
4.078.660
2.884.128
2.835.257
48.871
1.194.532
1.194.532
12.030.048
3.741.556
2.617.300
1.124.256
8.288.492
6.784.758
1.503.7341
199.905

21.751.714
3.588.116
193.010
193.010
19.301
19.301
0
3.081.139
294.666
5.081.865
5.081.865
3.115.228
3.115.228
2.743.689
371.539
0
0
9.336.767
3.491.467
2.479.474
1.011.993
5.845.300
4.831.007
1.014.293
629.738
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SKUPINSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Opis
1. Čisti prihodki od prodaje
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem 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 socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b)Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neop. in opredmetenih
c)Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz naslova slabega imena
10. Finančni prihodki iz danih posojil
d) Finančni prihodki iz danih posojil drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
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
c) 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 )
od tega dobiček manjšinskih lastnikov
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2014
34.297.549
34.297.549
0
87.297
263.543
20.635.386

2013
21.954.371
21.954.371
6.093
196.837
137.742
11.894.366

8.443.221
12.192.165
7.952.897
5.474.238
914.927
1.563.732
1.961.910
1.782.761
80.371
98.778
50.645
0
355
355
3.535
3.180
0
334.629
235.038
99.591
91.256
91.256
64.478
12.515
455.117
-34.679
3.256.727
115.248

6.843.018
5.051.348
6.745.448
4.610.185
776.151
1.359.112
1.575.843
1.381.540
13.805
180.498
498.418
2.198.141
0
0
420.032
420.032
93.641
342.962
310.488
32.474
94.151
94.151
57.472
232.184
262.011
104.821
3.120.751
20.311
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SKUPINSKI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa - Različica I
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
od tega od manjšinskih lastnikov
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2014
3.256.727

2013
3.120.751

0
0

0
0

0

0

0
0
3.256.727
115.248

0
0
3.120.751
20.311
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SKUPINSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV
A.
a)

b)

c)
B.
a)

b)

c)
C.
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.
Terjat.
Poslovni odhodki brez amor.(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, ….)
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 rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri
poslov
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in del. v dobičku drugih, ki se nan. na
nalo
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
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 nalož ali prebitek izdatkov pri naložb
(a+b)
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
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2014

2013

5.414.163

2.348.436

34.628.751

22.569.618

-28.754.180
-460.408
-440.152
-3.504.038
11.447
0
0
-20.448
3.637.724
-564.837
0

-19.542.069
-679.113
2.697.956
-6.441.627
-18.976
0
-1.191.385
-1.206.959
5.845.300
5.711.603
0

4.974.011

5.046.392

714.773

0

355
0
0
0
705.418
0
0
0
9.000
0
0
0
-4.887.704 -14.267.114
0
-2.700
-4.288.689 -13.645.384
-400.000
-400.000
0
-15.045
199.015
-203.985
-4.172.931 -14.267.114
250.089
0
0
250.089

9.657.438
3.050.743
3.115.228
3.491.467
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b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračilo kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za plačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri
c) finan.
Č. Končno stanje denarnih sredstev

-565.729
-334.629
0
-231.100
0
0

-342.762
-342.762
0
0
0
0

-315.640
794.157

9.314.676
308.717

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

485.440

93.954

Začetno stanje denarnih sredstev

308.717

214.763
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SKUPINSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETI 2014 IN 2013

LETO 2014
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2014
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
a) primer. poroč. obd. na drug sest. kapit.
C.
Stanje 31.december 2014
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Osnovni
kapital

Zakonske Presežek iz
rezerve
prevednot.

I/1
193.010
193.010

III/1
19.301
19.301

0

Pren. čisti
dobiček

IV

Čisti dob.
posl. leta

V/1

Kapital manjšin.
lastnikov

Skupaj
kapital

0
0

0

VI/1
3.081.139
3.081.139

0

0

-4.838

0

-435

-5.291

0

0

0

0

3.141.479

115.248

3.256.727

0
0

0
0

0
0

0 3.141.479
3.081.139 -3.081.139

115.248

3.256.727
0

0
193.010

0
19.301

0
0

3.081.139 -3.081.139
3.076.300 3.141.479

294.665
294.665

3.588.115
3.588.115

409.461

0
6.839.550
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LETO 2013

Osnovni

Zakonske Presežek iz

Pren. čisti

Čisti dob.

Kapital manjšin

Skupaj

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2013

kapital

rezerve

dobiček

posl. leta

lastnikov

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
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I/1
7.500
7.500

prevednot.

III/1

IV

V/1

VI/1

0
0

0
0

0
0

0
0

7.500
7.500

185.510
185.510

0
0

0
0

0
0

0
0

274.354

185.510
185.510

0

0

0

0

3.100.440

20.311

3.120.751

0
0

0
19.301

0
0

0
0

3.100.440
-19.301

20.311

3.120.751
0

0
193.010

19.301
19.301

0
0

0
0

-19.301
3.081.139

294.665

0
3.588.115

POSLOVNA SKUPINA AHAC NG
Pojasnila k računovodskim izkazom SKUPINE AHAC NG
Racunovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi racunovodskimi standard in
Zakonom o gospodarskih druzbah (ZGD-1) ter Pravilnikom o racunovodskem
poslovanju.
SPLOŠNA RAZKRITJA
Naziv skupine: AHAC NG
Sedez: Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Sentjur
Drzava poslovanja je Slovenija.
Revizijo je opravila druzba KPMG Slovenija, d.o.o., Zelezna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Skupina je postavke, ki so bile izrazene v tuji valuti, preracunala po referencnem tecaju
ECB na dan 31. 12. 2014. Za leto 2014 je druzba Ahac NG d.o.o. prvic sestavljala
konsolidirano letno porocilo skupine AHAC NG. Prva uskupinjevanje je bilo narejeno za
leto 2013, tako da racunovodski izkazi in razkritja k racunovodskim izkazom vsebujejo
tudi primerjalne podatke za skupino AHAC NG za leto 2013. Za obe leti so bile
uporabljanje enake racunovodske usmeritve, ki se uporabljajo tudi v vseh druzbah v
skupini. V racunovodskih izkazih ni bilo ugotovljenih bistvenih napak in ni bilo
ustavitve poslovanja.
RAZKRITJA POSTAVK V BILANCI STANJA
Skupina pri razkrivanju postavk bilance stanja uposteva dolocila, opredeljena v SRS 24
– Oblike bilance stanja za zunanje poslovno porocanje, pri cemer uposteva dolocbe
Pravilnika o racunovodskem poslovanju.
V pojasnilih oz. razkritjih po posameznih postavkah so zajeta tudi pojasnila teh
postavk, ki jih neposredno predpisuje ZGD.
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POSLOVNA SKUPINA AHAC NG
A) BILANCA STANJA SKUPINE AHAC NG- pomembnejše postavke
Opredmetena osnovna sredstva – 13.971.023 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Zemljišča

6.513.069

7.092.301

Zgradbe

2.953.405

1.510.736

Oprema

4.473.864

3.620.147

30.685

26.855

13.971.023

12.250.039

OOS v pridobivanju
Skupaj

Prikaz gibanja OOS

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj oprema

OOS v
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2013

7.425.704

3.722.476

12.920.722

26.855

24.095.757

87.576

1.640.843

2.203.952

3.830
0

3.936.201

0

9.827

748.264

7.513.280

5.353.492

14.376.410

30.685

27.273.867

Stanje 31. 12. 2013

333.404

2.211.740

9.300.575

0
0

11.845.718

Amortizacija 2014
Zmanjšanja 2014

666.808
0

188.192
155

926.916
324.945

0

1.781.916
325.100

Stanje 31. 12. 2014
Knjigovodska vrednost

1.000.211

2.400.087

9.902.546

0

13.302.844

Stanje 31. 12. 2013

7.092.301

1.510.736

3.620.147

26.855

12.250.039

Stanje 31. 12. 2014

6.513.069

2.953.405

4.473.864

30.685

13.971.023

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

758.091

Nakupi so bili financirani delno iz lastnih sredstev, delno iz najetih posojil oz.
financnih leasingov. Zmanjsanja se delno nanasajo na odpise ze amortizirane in
poslovno nepotrebne opreme. SKUPINA ima osnovna sredstva zastavljena pri bankah
in leasing hisah za zavarovanje placil, knjigovodska vrednost zastavljenih osnovnih
sredstev je 5.703.689 eur.
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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

0

Stanje 31. 12. 2014

400.000

Med nalozbene nepremicnine je zajet nakup stanovanj v stanovanjskem bloku Zrece,
ki je namenjena najemu in prodaji na trgu. Stanovanja so zastavljena za kredit pri
Banki Koper d.d.

Dolgoročne finančne naložbe – 6.045 evrov
1. 1. 2014
1. Dolgoročne finančne naložbe,
razen posojil

Naložba

Slabitev

Prodaja

31. 12. 2014

-

-

-

-

-

a) Druge delnice in deleži

15.045

0

0

9.000

6.045

SKUPAJ

15.045

0

0

9.000

6.045

V letu 2014 je druzba VOC d.d. prodala delez VOC Komunala d.o.

Odložene terjatve za davek – 346.960 evrov
Postavke v EUR
Terjatve za odloženi davek
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31. 12. 2014

31. 12. 2013

346.960

312.281

POSLOVNA SKUPINA AHAC NG
Odlozene terjatve za davek so zneski davka iz dobicka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih
obdobjih glede na odbitne zacasne razlike v naslednja obdobja (rezervacije za kocljive
pogodbe in za rezervacije iz naslova stroskov sanacije ob zapiranju kamnolomov
Stranice in Liboje ter terjatve za odpravnine in jubilejne nagrade in za popravek
vrednosti terjatev).

Stanje terjatev za odloženi davek na dan 01.01.
Povečanje pripoznano v IPI-ju

2014

2013

312.281

294.942

34.679

17.339

0

0

346.960

312.281

Zmanjšanje
Stanje terjatev odloženega davka na dan 31.12.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo – 1.191.385 evrov
Nekratkorocna sredstva, ki so v krajsem casovnem obdobju predvidena za prodajo, se
izkazejo v posebni skupini kratkorocnih sredstev. Znesek v visini 1.191.385 eur se
nanasa na nekratkorocna sredstva, ki so bila na podlagi aktivnosti o prodaji le-teh
prerazporejena na omenjeno skupino kratkorocnih sredstev. Celotni znesek
predstavlja vrednost zemljisc. Sredstva za prodajo so zastavljena (hipoteka PBS d.d.
1.000.000 eur).

Zaloge - 1.227.407 evrov
Preglednica zalog :
31. 12. 2014

31. 12. 2013

Zaloge surovin in materiala

943.273

1.010.122

Proizvodi

284.134

196.837

1.227.407

1.206.959

Postavke v EUR

Skupaj zaloge

Knjigovodska vrednost zalog na dan 31. 12. 2014 ne presega njihove ciste iztrzljive
vrednosti. Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. Pri inventuri ni bilo
ugotovljenih pomembnih viskov in manjkov.
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Kratkoročne finančne naložbe – 203.000 evrov
Preglednica kratkoročnih finančnih naložb:
Posojila dana družbam

31. 12. 2014

31. 12. 2013

PUP VELENJE d.d. in drugi

203.000

3.985

Skupaj

203.000

3.985

Posojilo, dano podjetju Pup Velenje d.d., je odobreno za obdobje do 31. 5. 2015, obresti
se ne obracunavajo, zavarovano pa je s premozenjem posojilodajalca.

Kratkoročne poslovne terjatve – 9.945.665 evrov
Terjatve do kupcev so izkazane na utemeljenih poplacljivih zneskih iz naslova
poslovanja. V primerjavi s predhodnim letom so se nekoliko povisale. Pred sestavitvijo
racunovodskih izkazov smo natancno analizirali vse terjatve.
Kratkoročne poslovne terjatve sestavljajo :
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

8.101.099

4.442.084

- terjatve do kupcev v državi

8.101.099

4.442.084

Druge kratkoročne terjatve

1.844.566

1.999.543

22.832

57.411

1.821.734

1.942.132

9.945.665

6441.627

Terjatve do kupcev

- dani predujmi
- druge kratkoročne terjatve
Skupaj

Na dan 31. 12. 2014 je imelo podjetje naslednjo strukturo poslovnih terjatev do kupcev
po zapadlosti.

Obdobje – dnevi
Znesek odprtih terjatev v EUR
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Nezapadle Zapadle 31-60 Zapadle 61-90
4.524.064

2.201.666

229.931

Zapadle od 90
1.145.438
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Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev v letu 2014:
Postavke v EUR

31. 12. 2014

Stanje na dan 1.1.2014

2.356.704

Povečanje

53.319

Zmanjšanje

1.069.360

Stanje na dan 31.12.2014

1.340.663

Zaradi izterljivosti vseh terjatev ni bilo potrebno oblikovati popravka vrednosti le-teh.
Terjatve niso zavarovane in zastavljene kot jamstva za obveznosti.

Denarna sredstva – 794.157 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

1.270

468

- denarna sredstva na TRR

792.887

308.249

Skupaj

794.157

308.717

- blagajna ( menj. denar, d. na poti)

Aktivne časovne razmejitve – 7.529 evrov

Kapital - 6.839.551 evrov
Osnovni kapital je vpisan v sodni register pri Okroznem sodiscu 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 cisti poslovni izid je ostanek cistega dobicka, ki ni bil razdeljen v obliki
dividend, pa tudi ne namensko opredeljen kot rezerva.
Cisti poslovni izid leta 2014, ki pripada vecinskim lastnikom znasa 3.141.479 evrov.

Stran 44

POSLOVNA SKUPINA AHAC NG
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

3.076.300

0

- preneseni čisti dobiček iz p.l.

3.076.300

0

3.141.479

3.081.139

3.141.479

3.081.139

409.461

294.666

6.839.551

3.588.116

Kapitalske rezerve

Presežek iz prevrednotenja

Čisti poslovni izid poslovnega leta
- Ostanek čistega dobička
Kapital manjšinskih lastnikov
Skupaj

Dolgoročne rezervacije - 4.946.861 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Rezervacije za odpravnine in jubilejne
nagrade

353.039

353.039

Rezervacije za dana jamstva

288.783

288.783

4.299.198

4.440.043

5.841

0

4.946.861

5.081.865

Rezervacije za vnaprej vračunane str.
Prejete državne podpore
Skupaj

Rezervacije so oblikovane iz naslov vracunanih odpravnin in jubilejnih nagrad, za
stroske, ki bodo nastali ob zapiranju kamnoloma Liboje in Stranice zaradi povrnitve v
prvotno stanje. Te se oblikujejo na podlagi elaborata ocene stroskov sanacije ob
koncnem zapiranju kamnolomov.
Ustrezno so oblikovane tudi terjatve za odlozene davke.
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Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti – 4.078.660 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

2.835.257

2.743.689

Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

1.194.532

209.425

48.871

162.114

31. 12. 2014

Zapadlost

866.864

24.03.2023

1.468.393

29.01.2021

500.000

01.02.2016

Druge dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Poštna banka Slovenije d.d.
Abanka d.d. Ljubljana
Banka Koper d.d.

Vsa posojila so zavarovana z zastavno pravico na nepremicninah. Obrestna mera je
trzna. V obdobju vec kot 5 let zapade 1.109.960 eur posojil.

Dolgoročne obv. iz finančnega najema

31. 12. 2014

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

31. 12. 2014

Zapadlost

Porsche leasing

11.853

01.08.2016

Unicredit leasing

1.530

29.02.2016

VBS leasing

8.775

19.09.2016

26.713

12.12.2016

Finor leasing
Skb leasing
Summit leasing Slovenija

Druge dolgoročne obveznosti

Sparkasse leasing

Dolgorocne obveznosti iz naslova financnega najema za nakup strojev in naprav in
druge opreme so zavarovane z bianco menicami. Financne obveznosti za nakup
nepremicnine pa so zavarovane z zastavno pravico na nepremicnini.
Obveznosti z zapadlostjo nad 5 let znasajo na dan 31.12.2014- 785.572 eur.
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Kratkoročne finančne obveznosti –3.741.556 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Kratkoročna posojila do bank

2.617.300

2.479.474

Skupaj druge kratkoročne finančne obv.

1.124.256

1.011.993

Obveznost do podjetij v državi in leasing hiš

683.256

705.993

Obveznost do fizičnih oseb

441.000

306.000

3.741.556

3.491.467

31. 12. 2014

Obrestna mera

1.786.000

tržna

PBS d.d.

119.568

tržna

Abanka vipa d.d.

312.936

tržna

SKB banka d.d.

398.796

tržna

Skupaj

Kratkoročna posojila do bank
Banka Koper d.d.

Skupaj

2.617.300

Kratkorocne obveznosti do bank so zavarovane pri SKB banki d.d. z menicami in
odstopom terjatev pri ostalih bankah pa so zavarovane z maksimalno hipoteko in
bianko menicami.

Druge kratkoročne finančne obveznosti

31. 12. 2014

Obrestna mera

Kratkoročni del dolgoročnih pogodb o
finančnem najemu

113.256

tržna

Kratkoročno posojilo od družb – Ahac d.o.o.

570.000

OM med povezanimi osebami

Obveznosti iz naslova kreditov do fizičnih
oseb

441.000

OM med povezanimi osebami

Skupaj
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Kratkoročne poslovne obveznosti – 8.288.492 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Obveznost do dobaviteljev

6.784.758

4.831.007

- obveznosti do domačih dobaviteljev

6.765.137

4.831.007

19.621

0

130.010

154.575

- obveznost do tujih dobaviteljev
Obveznosti za prejete predujme
Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1.308.552

Obveznosti do zaposlencev

668.391

545.375

- iz naslova čistih plač in nadomestil

448.056

382.228

42.659

15.377

118.072

100.713

59.604

47.057

640.161

234.860

92.853

71.637

- obveznost za vstopni DDV

155.472

29.088

- obveznost za davek iz dobička

383.827

132.909

8.009

1.226

65.172

79.483

8.288.492

5.845.300

- obveznosti za dr. prejemke delavcev
- prispevki iz kosmatih plač
- davek iz kosmatih plač
Obveznosti do države
- dajatve iz plač

- 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 predplacila kupcev.
Obveznosti do delavcev se nanasajo na obveznosti za decembrski obracun cistih plac z
nadomestili ter obveznosti do zaposlenih za povracila stroskov malic in prevozov na
delo. Place s prispevki ter davki in dajatvami so bile izplacane v januarju 2015. Med
obveznosti za druge prejemke delavcev je vsteta obracunana placa iz naslova
uspesnosti, ki bo izplacana v letu 2015.
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Pasivne časovne razmejitve – 199.905 evrov
Med pasivnimi casovnimi razmejitvami so pomembnejse postavk:
-

obveznosti za koncesnino za uporabo kamnolomov (31.630 eur),

-

kratkorocni del rezervacij za dano porostvo Cegrad d.o.o. (142.920 eur).
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B) IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE AHAC NG- pomembnejše postavke
Prihodki skupaj - 34.716.402 evrov

- Poslovni prihodki skupaj s spremembami zalog

31. 12. 2014

31. 12. 2013

34.648.389

22.288.950

3.535

2.618.173

64.478

57.472

34.716.402

24.964.595

31. 12. 2014

31. 12. 2013

34.294.604

26.478.293

2.945

2.675

0

6.093

34.297.549

21.954.371

- Finančni prihodki
- Drugi prihodki
Skupaj

Čisti prihodki od prodaje – 34.297.549 evrov
Sestavljajo jih :
Čisti prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na dom. trg
Prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje materiala na dom. trg
Skupaj

Sprememba, zmanjšanja vrednosti
proizvodnje – 87.297 evrov

zaloga

proizvodov

in

nedokončane

Drugi poslovni prihodki – 263.543 evrov
31. 12. 2014

31. 12. 2013

90.890

69.473

Dobiček od prodaje OS in drugi poslovni prihodki

172.653

68.269

Skupaj

263.543

137.742

Subvencije, dotacije, regresi
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Odhodki skupaj – 31.039.238 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

30.600.838

20.714.075

6.598

0

8.436.623

6.843.018

12.192.165

5.051.348

3. Stroški dela

7.952.897

6.745.448

4. Amortizacija

1.782.761

1.381.540

179.149

194.303

6. Drugi poslovni odhodki

50.645

498.418

II. Odhodki financiranja

425.885

530.754

12.515

232.184

31.039.238

21.477.013

Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Stroški materiala

4.923.273

4.210.522

Stroški energije

1.770.710

1.565.391

Drugi materialni stroški

1.742.640

1.067.105

8.436.623

6.843.018

I. Poslovni odhodki
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
2. Stroški materiala
2. Stroški storitev

5. Prevrednotovalni poslovni odhodki

III. Drugi odhodki
Skupaj odhodki

Stroški materiala – 8.436.623 evrov

Skupaj

Stroški storitev – 12.192.165 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

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

7.102.573

1.954.015

Stroški transportnih, telefonskih storitev

1.064.404

319.151

Stroški vzdrževanja OS

446.432

330.823

Stroški najemnin

518.237

404.184

Povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom

209.566

165.642

Stroški plačilnega prometa in zavarovanj

367.554

395.134

Stroški intelektualnih storitev

501.650

531.598

Stroški reprezentance, sejmov in reklame

142.488

106.838

99.984

55.177

1.739.277

788.786

12.192.165

5.051.348

Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški drugih storitev (prefakturiranje, komunala,..)
Skupaj
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Pogodbeni stroski revizije celotne skupine AHAC NG za leto 2014 znasajo 12.500 eur.
Stroški dela – 7.952.897 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

5.439.138

4.578.323

Stroški dajatev na plače

909.275

771.021

- od tega prispevki za ZPIZ

499.853

423.726

1.604.484

1.396.104

7.952.897

6.745.448

Stroški plač in nadomestil

Drugi stroški dela
Skupaj

Povprecno stevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je bilo 351. Prejemki
iz naslova uprave so bili 69.229 evrov.
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Odpisi vrednosti – 1.961.910 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

1.782.761

1.381.540

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm in opredmetenih

80.371

13.805

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

98.778

180.498

1.961.910

1.575.843

31. 12. 2014

31. 12. 2013

0

288.783

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

50.645

209.635

Skupaj

50.645

498.418

31. 12. 2014

31. 12. 2013

0

2.198.141

Finančni prihodki od danih posojil

355

0

Finančni prihodki iz posojil danim drugim

355

0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

3.180

420.032

0

0

Finančni prihodki – ostalo

3.180

420.032

Skupaj

3.535

2.618.173

Amortizacija

Skupaj

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

Finančni prihodki - 3.535 evrov
Postavke v EUR
Finančni prihodki ob prvi konsolidaciji – slabo ime

Finančni prihodki - obresti od depozitov
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Finančni odhodki - 425.885 evrov
Postavke v EUR

31. 12. 2014

31. 12. 2013

0

93.641

Finančni odhodki iz finančnih obveznostih

334.629

342.962

Finan.odh.za obresti od posojil prejetih od bank

235.038

310.488

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

99.591

32.474

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

91.256

94.151

Finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti

91.256

94.151

425.885

530.754

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Drugi prihodki- subvencije in drug prihodki – prejete odškodnine

64.478

57.472

Skupaj

64.478

57.472

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Drugi odhodki

12.515

232.184

Skupaj

12.515

232.184

Finančni odhodki iz slabitve naložb

Skupaj

Drugi prihodki – 64.478 evrov
Postavke v EUR

Drugi odhodki – 12.515 evrov
Postavke v EUR

Odloženi davki – 34.679 evrov

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja – 3.256.727 evrov
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Izjava neodvisnega revizorja
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