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1.1 UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE RADEČE PAPIR NOVA, D.O.O. 
 
Radeška papirnica po do sedaj znanih podatkih obratuje že od leta 1736. Številne generacije 
papirničarjev in lastniki so zaznamovali njen razvoj, najbolj pa se je družba razvila v začetku 19. 
stoletja, ko so jo vodili bratje Piatnik iz Dunaja. Takrat se je začela proizvodnja banknotnih in 
zaščitenih papirjev, ki radeško papirnico še danes uvrščajo med pomembne proizvajalcev papirjev 
in kartonov v tem delu Evrope.  
 
Podjetje Radeče papir nova, d.o.o. je bilo ustanovljeno 31.12.2013. 
 
 
 
Firma:  Radeče papir nova, d.o.o. 
Sedež: Njivice 7, 1433 Radeče 
Pravno organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo 
Registracija:  št. vložka 2014/39428 pri Okrožnem sodišču v Celju 
 
Matična številka: 6517897 
Davčna številka: SI-45041091 
Šifra dejavnosti: C 17.120 proizvodnja papirja in kartona 
Družba je dejavna v dveh glavnih področjih: 

o Proizvodnja, trženje in razvoj večnamenskih pisarniških in tehničnih papirjev ter 
kartonov; 

o Proizvodnja, trženje in razvoj zaščitenih in vrednostnih papirjev; 
 
Osnovni kapital: 3.407.500,00 EUR 
 
Lastniška struktura: Emkaan Holdings s.a.  100 % 
 
 
Uprava: Leopold Povše 
 Marco Castiglioni  
       Georges Berbari (do 4.2.2016) 
       Tomaž Režun (od 4.2.2016) 
 
Poslovni sistem Radeče papir group sestavljata podjetje Radeče papir nova, d.o.o. in podjetje 
Muflon, d.o.o.. 
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1.2 KLJUČNI DOGODKI PRI POSLOVANJU DRUŽBE 

 

V letu 2016 je družba prodala 37.769 ton papirjev in kartonov. S prodajo je dosegla 25,8 mio 
prihodkov od prodaje. Čista izguba poslovnega leta 2016  znaša 868 tisoč EUR. 

 
Poslovno leto 2016 se je začelo v skladu s pričakovanji in v skladu s planom. Ker je spomladi 2016 
prišlo do nekaj kritičnih sprememb na trgu vrednostnih papirjev, smo izgubili nekaj kritičnih naročil 
za vrednostne dokumente, ki so bila ključna za predvideno rast v 2016. Prav tako je v drugi polovici 
2016 negativno vplival na naše poslovanje, predvsem pa na naše kupce nejasna pozicija, glede na 
povezane družbe bivšega poslovodje. Za radi te nejasne pozicije, smo morali v drugi polovici 2016 
vse sile upreti v pozicioniranje na trgu, kar pa nam zagotavlja tudi uresničevanje plana za naslednja 
leta. 
 
1.3 PRODAJA IN TRŽENJE 
 
PRODAJA PO PRODUKTIH : 
 
v 1.000 EUR leto 2016 leto 2015 
Tiskovni in pisarniški papirji 22.895 19.755 
Kartoni 800 518 
Zaščiteni papirji 2.026 3.455 
PAPIR IN KARTON SKUPAJ 25.721 23.728 
Ostalo 125 561 
Popusti, skonti, lastna raba. -85 -40 

S K U P A J   Radeče papir nova, d.o.o. 25.761 24.249 
 
 

 

Kartoni
3%

Tiskovni in pisarniški 
papirji
89%

Zaščiteni papirji
8%
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PRODAJA PO REGIJAH: 
 
 
v 1.000 EUR 2016 2015 

Slovenija 5.154 7.205 
EU 12.417 10.409 

ostale države 8.190 6.635 

SKUPAJ 25.761 24.249 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 RAZVOJ IN KAKOVOST 
 

Razvoj je bil v letu 2016 usmerjen v razvoj papirja za bankovce. Za znanega kupca smo razvijali 35 
gr/m2 papir, izvedli smo strojni poizkus izdelave papirja z visoko trajnostjo (projekt High durability 
paper – HDP), testirali smo varnostne nitke različnih proizvajalcev in njihovo obstojnost v papirju, 
razvoj pa je potekal tudi na področju razvoja nove zaščite NIR fluorescent, ki smo jo tudi 
patentirali. 

 V okviru projekta papir z visoko trajnostjo HDP so bili izdelani ročni vzorci, ki so prikazovali 
znatno povečanje mehanskih lastnosti, zato se je izdelal tudi strojni poskus. Vzorci papirja so 
poslani v veliko svetovno tiskarno bankovcev, kjer jih bodo potiskali z vsemi tehnikami tiska, ki se 
uporabljajo za tiskanje denarja in izvedli testiranja. Po potrditvi kvalitete HDP papirja je potrebno 
na PM5 narediti določene prilagoditve za uspešno proizvajanje papirja te vrste. 

V okviru projekta NIR fluorescenca smo zaščitna vlakna obarvali z NIR fluorescentnimi barvili in 
pigmenti. Poleg tega smo izdelali barvila za tisk in tiskali zaščitno nitko. V letu 2016 smo na 
slovenski patentni urad vložili patentno prijavo »Optična zaščita papirja in tiskovin z uporabo NIR 
fluorescentnih barvil in/ali pigmentov ter postopek za njeno izvedbo«.   

Oba projekta HDp in NIR se nadaljujeta v letu 2017.  

Slovenija
29%

ostale države
28%

EU
43%
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1.5 OKOLJEVARSTVENA DEJAVNOST 
 

Skrb za okolje je zelo pomembna aktivnost, ki ji posvečamo vse več sredstev in časa. Izvajamo 
monitoringe v skladu z zakonodajo. V letu 2015 smo uspeli pridobiti certifikat s področja Sistema 
ravnanja z okoljem ISO 14001. 

 
1.6 ZAPOSLENI 
 

  moški ženske SKUPAJ 
Poslovodstvo 1 1 2 

Splošni –kadrovski oddelek 2 2 4 

Komercialni oddelek 0 4 4 

Računovodstvo in finance 1 3 4 

Vzdrževanje 19 0 19 

Energetika 10 0 10 

Razvoj 0 11 11 

Nabava-skladišče-logistika 4 3 7 

Proizvodnja PS4 51 8 59 

Proizvodnja PS5 27 5 32 

Muflon 16 10 26 

SKUPAJ 131 47 178 

 

 

IZOBRAZBENA STRUKTURA 
       
stopnja izobrazbe I. II. III. IV. V. VI. VII. SKUPAJ 

SKUPAJ  2 43 7 53 44 12 17 178 

 

 

STAROSTNA STRUKTURA 
     
starost 18 – 24 let 25 – 34 let 35 – 44 let 45 – 54 let 55 in več 

let 
SKUPAJ 

SKUPAJ 9 35 23 79 32 178 

 

 

Povprečna starost znaša:  44,1 leta. 
 

 

 

1.7 DRUŽBENA ODGOVORNOST 
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Družba se zaveda pomena odgovornega podjetništva in zraven odgovornosti do lastnikov, 
zaposlenih, kupcev in dobaviteljev to upošteva pri družbenih, socialnih in okoljskih vidikih 
poslovanja podjetja.  
 

Družba je najpomembnejši zaposlovalec v občini Radeče in se te odgovornosti zaveda in jo 
sprejema. Družba tekoče komunicira z lokalnim okoljem tako da predstavlja dosežke, probleme, 
razmere in izzive v podjetju; skupne zadeve tekoče usklajuje in seveda tradicionalno podpira 
kulturne in športne in druge dejavnosti. 

Ker tehnologija proizvodnje papirjev vpliva na okolje, si družba prizadeva v čim večji meri 
omejevati negativne vplive.  
 
1.8 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
Obseg poslovanja in prisotnost družbe Radeče papir na mednarodnih trgih pomeni tudi 
izpostavljenost različnim vrstam poslovnih in finančnih tveganj. V družbi vsa obvladljiva tveganja 
upravljamo z ustreznimi mehanizmi, za njihovo obvladovanje pa so zadolžene različne 
organizacijske enote. 
 
 
Obvladovanje finančnih tveganj 
 
V sklopu aktivnosti varovanja pred posameznimi vrstami finančnih tveganj družba presoja 
izpostavljenost glede učinkov na denarne tokove.  
Zaradi obstoječe zadolženosti samo v evrih s spremenljivo obrestno mero, ki temelji na Euriborju, 
je družba zmerno izpostavljena obrestnim tveganjem, ni pa izpostavljena valutnim tveganjem iz 
tega naslova. Ob začetku finančne krize in indicih, da se bo ta poglabljala, je družba ob koncu leta 
pričela z aktivnostmi za reprogramiranje obstoječih posojil pri poslovnih bankah.  
 
 
Likvidnostno tveganje 
 
Kratkoročno plačilno sposobnost družba zagotavlja z načrtovanjem denarnih tokov. Varnost 
plačilne sposobnosti krepi tudi z prilagajanjem virov financiranja, kratkoročnimi kreditnimi linijami 
pri domačih bankah in z uporabo uveljavljenih sistemov multilateralnih kompenzacij. Tveganje 
dolgoročne plačilne sposobnosti je ocenjeno kot zmerno. 

 
 
Valutno tveganje 
 
Družba je zaradi izvozno – uvozne naravnanosti izpostavljena tveganju spremembe deviznih tečajev 
predvsem zaradi volatilnosti tečaja ameriškega dolarja. Zaradi tega je družba skrbela za 
uravnovešanje obsega prodaje in nabave na dolarskih trgih, prav tako pa za usklajevanje njihove 
dinamike. Obseg tega poslovanja in omejene možnosti točnega načrtovanja datumov dolarskih 
prilivov niso omogočale ekonomsko utemeljenega zavarovanja valutnega tveganja.  
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Aktivno spremljanje terjatev iz poslovanja (kreditna zaupanjska tveganja) 
 
Družba posluje z kredibilnimi poslovnimi partnerji, za katere redno preverja boniteto. Tveganja 
neizterljivih terjatev družba obvladuje z zavarovanjem terjatev pri SID. Z uporabo notranjega 
informacijskega sistema določa nivoje izpostavljenosti posameznih kupcev, z ukrepi prodajne 
politike pa oblikuje izhodišča za prodajo z odloženim plačilom. Za minimalno izpostavljenost 
družbe poleg tekočega spremljanja bonitet družba skrbi tudi za učinkovito izterjavo, sprotno 
reševanje spornih  terjatev ter z ažurnim oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev. Družba 
ocenjuje, da je glede na vse sprejete ukrepe za varovanje pred tveganji, izpostavljenost kreditnim 
tveganjem zmerna. 
 
Kadrovska tveganja 
 
Izpostavljenost tveganjem pomanjkanja strokovno usposobljenih kadrov obvladujemo z razvijanjem 
fleksibilnega sistema prezaposlovanja. 
 
 
Tveganje informacijskega sistema 
 
Tveganja varnosti, motenj in zagotavljanje stalnega delovanja informacijskega sistema (programske 
in strojne opreme) obvladujemo z ukrepi varnostne in razvojne politike, rednim vzdrževanjem in 
nadgradnjami. Družba ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem informacijskega sistema zmerna. 
 
 
 
 
1.9 POVEZANOST  DRUŽB RADEČE PAPIR NOVA, D.O.O. IN MUFLON, 

D.O.O.   
 
Kljub kapitalski povezanosti sta obe družbi poslovno samostojni. Medsebojna povezanost temelji 
na prodaji proizvodov po tržnih cenah v zelo majhnem obsegu in delno na financiranju poslovanja.  
 
Družba Radeče papir nova, d.o.o. v poslovnih transakcijah z družbo Muflon, d.o.o. ni bila 
kakorkoli prikrajšana.  
 
Konsolidrano letno poročilo se bo nahajalo na sedežu obvladujoče družbe Radeče papir nova, 
d.o.o.. 
 
 
 
1.10 STRATEGIJA IN NAČRTI 
 

 

Ob izpolnjevanju osnovnih ciljev bo družba Radeče papir Nova d.o.o. v letu 2017 posebno 
pozornost namenila izpolnjevanju svoje zaveze k stalnemu spremljanju in izpopolnjevanju: 
 
-          razvoja in kakovosti proizvodov, 
-          oblikovanju partnerskih povezav s kupci in dobavitelji, 
-          procesa konstruktivne komunikacije z notranjimi in zunanjimi deležniki, 
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-          zagotavljanje stroškovne učinkovitosti, 
-          vzpostavitev stabilnega denarnega toka za zagotavljanje obratnega kapitala, 
-          zagotavljanja optimalnih delovnih pogojev, 
-          odgovornega ravnanja in odnosa do okolja, 
 
 
 
 
1.11 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
Družba na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1), ki določa minimalne vsebine izjave o 
upravljanju, podaja naslednja pojasnila 
 
 
Uporaba Kodeksa 
 
Družba  pri upravljanju ne uporablja kodeksa o upravljanju. 

 
Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj 
 
Družba upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen notranjih 
kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh procesov ter 
obvladovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Obenem sistem notranjih 
kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečuje neracionalno rabo premoženja in stroškovno 
učinkovitost. 
 
Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da: 

• so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovni 
katerih so poslovni dohodki evidentirani točno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno 
razpolaga s svojim premoženjem. 

• So poslovni dohodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno 
zakonodajo, 

• Se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in 
razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze, 

 
Notranje kontrole v družbi izvajata oddelek financ in računovodstva ter kontrolinga, ki sta 
odgovorna za vodenje poslovnih knjig ter izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi 
računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi (služba notranje revizije).  
 
Notranje kontrole predstavljajo kontrolo izvajanja usmeritev in postopkov, ki jih je družba 
vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, da bi lažje obvladovala tveganja, povezana z 
računovodskim poročanjem. Namen notranje kontrole je zagotoviti zanesljivost računovodskega 
poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi predpisi. 
 
Kontrola celovitosti in popolnosti zajemanja podatkov izvaja družba s številčenjem dokumentacije 
(prejeta in izdana pošta, prejeti in izdani računi, izdane ponudbe ter pogodbe) in s preverjanjem 
njenega zaporedja. Kontrolo pravilnosti računovodskih podatkov družba zagotavlja s potrditvami in 
usklajevanjem odprtih postavk s kupci in dobavitelji ter mesečnimi pregledi in uskladitvami 
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analitičnih knjig z glavno knjigo. Kontrolo, nadziranje in preverjanja dela ter usposobljenosti 
delavcev, ki delajo z računovodskimi podatki, družba zagotavlja predvsem z zunanjim pregledom 
knjižnega stanja. Prva revizija s strani izbrane revizijske družbe in potrjene s strani skupščine, 
poteka v jesenskem času in preveri poslovanje družbe za čas od januarja do septembra tekočega 
leta. Druga končna revizija preteklega poslovnega leta poteka konec spomladi oziroma v začetku 
poletja. Zunanja revizijska družba pregleda vse izkaze družbe za preteklo obdobje in primerja 
pripravljena poročila z knjižnimi stanji v kontnem načrtu družbe, slednja primerja v nadaljevanju z 
originalnimi listinami, ki utemeljujejo izkazana knjižna stanja v posameznem kontu. Zunanji 
revizorji preverijo tudi točnost izkazovanja in evidentiranja računovodske dokumentacije. Kontrolo 
realnega stanja izkazanega v poslovnih knjigah družba zagotavlja tudi z mesečnimi inventurami 
materiala in surovin na področju gostinstva in letnimi popisi sredstev na vseh področjih. 
Upravljanje s tveganji je pojasnjeno v računovodskem delu letnega poročila. 
 
Zakon o prevzemih 
 
Družbi v skladu z določbami Zakona o prevzemih ni potrebno poročati podatkov iz 3., 4., 6., 8. in 9. 
točke 6. odstavka 70. člena. 

 
Organi družbe 
 
Organi družbe so:  

- skupščina družbe oziroma edini družbenik, 
- svetovalni odbor in 
- upravni odbor. 

 
Skupščina družbe/družbenik 

 
Skupščina, kot najvišji organ družbe, odloča s sklepi o temeljnih zadevah družbe, zlasti pa:  

- odloča o prenehanju in statusnih zadevah družbe; 
- odloča o ustanovitvi novih družb in drugih oblikah vlaganja kapitala; 
- odloča o spremembah akta o ustanovitvi; 
- odloča o vključitvi novega družbenika; 
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala; 
- sprejema dolgoročne plane poslovanja družbe in strategije; 
- sprejema letno poročilo in odloča o uporabi bilančnega dobička; 
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov svetovalnega odbora družbe; 
- odloča o plačilu članom svetovalnega odbora družbe; 
- odloča o imenovanju in odpoklicu upravnega odbora oziroma direktorjev ter prokurista; 
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali akt o ustanovitvi. 

 
Družba ima samo en poslovni delež, ki predstavlja edini skupščinski glas, in posledično samo enega 
družbenika. Družba nima lastnih poslovnih deležev. Sklepe skupščine lahko sprejema tudi 
pooblaščenec, če ima zato pisno pooblastilo edinega družbenika. Sprejete sklepe družbenik vpisuje 
v knjigo sklepov. Skupščino skliče uprava družbe. Skupščina se skliče v skladu z aktom o 
ustanovitvi družbe oziroma zakonom. Uprava skliče redno skupščino praviloma enkrat letno. 
 
Svetovalni odbor 
 
Svetovalni odbor v družbi ima predvsem naslednje pristojnosti: 
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- daje potreba soglasja upravnemu odboru za določene vrste poslov; 
- pregleduje in preverja račune, knjige in dokumente družbe, njene blagajne, zaloge, ipd.; 
- preverja sestavljena letna poročila in sprejem letnih poročil prepusti družbeniku; 
- ima druge pristojnosti v skladu z internimi akti družbe in sklepi družbenika. 

 
Način dela svetovalnega odbora opredeljujejo interna pravila družbe, ki jih sprejme družbenik. 
Svetovalni odbor lahko v skladu s pravili družbe sprejme tudi lastna interna pravila, ki opredeljujejo 
način izvajanja njegovih nalog in pristojnosti. 
 
Svetovalni odbor ima vsaj dva člana, ki jih družbenik imenuje za nedoločen čas. 

 
Upravni odbor (uprava družbe) 
 
Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora so urejene z zakonom in statutom, ki v nobeni 
posebnosti ne odstopa od zakonske ureditve uprave v ZGD-1.  
 
Upravni odbor je sestavljen iz enega ali več direktorjev, ki so izvoljeni za dobo, ki ni daljša od štirih 
(4) let. O imenovanju, predčasni razrešitvi, pooblastilih in omejitvah pooblastil direktorjem odloča 
družbenik. Direktorji so lahko izvoljeni ponovno. 
 
Upravni odbor vodi družbo samostojno, brez omejitev in na lastno odgovornost. Upravni odbor v 
družbi je tudi organ, ki družbo zastopa v zunanjih razmerjih. 
 
Družba ima trenutno tri (3) direktorje, ki družbo zastopajo skupno in sicer na način, da družbo 
zastopata po dva direktorja skupaj. 
 
Prokuristi 
 
Družba ima lahko enega ali več prokuristov. Če je prokurist imenovan, sme zastopati družbo le z 
enim od direktorjev družbe skupno. Slednje je natančneje določeno v aktu o podelitvi prokure. 
Družba trenutno nima prokuristov. 
 
OBSTOJ PODRUŽNIC 
 
Družba  nima nobenih podružnic. 
 
 
1.12 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 
 

Družba je v začetku leta 2017 izvedla dokapitalizacijo s strani lastnikov, s katero je osnovni kapital 
povečala z 3.407.500,00 EUR na 5.284.208,62 EUR. Predmetni osnovni kapital več kot zadostuje 
za saniranje vseh v preteklosti natečenih izgub in za uspešno poslovanje družbe v prihodnosti. V 
primeru nepredvidljivih okoliščin družba lahko računa na dodatno podporo s strani lastnikov. 
Družba ima v letu 2017 močno zasedeno proizvodnjo in posluje z dobičkom ter v skladu z načrti. 
Družba v naslednjih leti načrtuje pospešeno rast poslovanja, pozitiven denarni tok in dobičkonosno 
poslovanje ter posledično pospešeno rast kapitala in zmanjševanje dolgoročnih ter kratkoročnih 
obveznosti. V luči trenda izboljševanja poslovanja družbe, se je družba odločila, da bo izkazane 
odložene terjatve za davek prenesla ter jih uporabila v prihodnjih poslovnih obdobjih.  
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2    Računovodsko poročilo 
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2.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 
BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2016 
 
 
(v EUR) Pojasnilo 31.12.16 31.12.15 

SREDSTVA   15.441.131  13.873.751  

A. Dolgoročna sredstva 5.572.704  4.996.874  
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

1 2.224  3.113  

1. Dolgoročne premoženjske pravice 2.224  3.113  
II. Opredmetena osnovna sredstva 2 3.190.618  3.204.784  

1. Zemljišča in zgradbe  1.645.457  1.666.322  
    a)  Zemljišča  337.054  337.054  
    b)  Zgradbe  1.308.403  1.329.268  
2. Proizvajalne naprave  1.545.161  1.532.437  
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo -  6.025  
    a)  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo -  6.025  

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3 1.788.977  1.788.977  
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.788.977  1.788.977  
    a)  Delnice in deleži v družbah v skupini  1.788.977  1.788.977  

VI. Odložene terjatve za davek 4 590.885  -  
B. Kratkoročna sredstva 9.801.508  8.854.279  
II. Zaloge 5 3.181.770  2.724.281  

1. Material  1.476.997  1.328.322  
2. Nedokončana proizvodnja  192.513  143.316  
3. Proizvodi in trgovsko blago  1.193.769  1.147.154  
4. Predujmi za zaloge  318.491  105.489  

III. Kratkoročne finančne naložbe 3 2.201.044  2.191.794  
2. Kratkoročna posojila  2.201.044  2.191.794  
    b)  Kratkoročna posojila drugim  2.201.044  2.191.794  

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 6 4.291.024  3.773.539  
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  81.009  97.932  
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  3.445.720  3.036.637  
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  764.295  638.970  

V. Denarna sredstva 7 127.670  164.665  
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 8 66.919  22.598  
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(v EUR) Pojasnilo 31.12.16 31.12.15 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   15.441.131  13.873.751  

A. Kapital 9   137.730  1.009.805  
I. Vpoklicani kapital   3.407.500  3.407.500  

1. Osnovni kapital  3.407.500  3.407.500  
III. Rezerve iz dobička   6.186  6.186  

1. Zakonske rezerve  6.186  6.186  
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti    (3.834) -  
VI. Preneseni čisti poslovni izid   (2.404.093) (7.497) 
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta   (868.029) (2.396.384) 
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 12   97.160  78.490  

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti  97.160  78.490  
Č. Kratkoročne obveznosti 15.076.428  12.709.239  
II. Kratkoročne finančne obveznosti 10   9.996.039  9.544.882  

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini  8.084.397  7.633.240  
2. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih  1.911.642  1.911.642  

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 11   5.080.389  3.164.357  
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini  1.516.738  191.874  
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  2.638.877  2.622.888  
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  559.428  64.029  
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  365.346  285.566  

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 13   129.813  76.217  
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2016 
 
 

(v EUR) Pojasnilo 2016 2015 

1. Čisti prihodki od prodaje 14 25.760.924  24.249.112  
    a) Prihodki doseženi na domačem trgu 5.153.944  7.205.014  
    a) Prihodki doseženi na tujem trgu 20.606.980  17.044.098  
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 14 95.812  351.027  
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 14 87.266  321.788  
5. Stroški blaga, materiala in storitev 15 22.889.385  23.058.460  
    a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala  20.447.916  20.248.960  
    b) Stroški storitev  2.441.469  2.809.500  
6. Stroški dela 15 3.678.458  3.357.781  
    a) Stroški plač 2.757.961  2.502.180  
    b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 444.498  396.823  

- Od tega pokojninskih zavarovanj  201.201 164.000 
c) Drugi stroški dela  475.999  458.778  
7. Odpisi vrednosti 15 235.433  347.469  
    a) Amortizacija 241.024  212.933  

    b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih  

2.104  -  

    c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  (7.695) 134.536  
8. Drugi poslovni odhodki 15 250.638  245.858  
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 16 40.869  49.277  
    a) Finanči prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini -  -  
    b) Finačni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 40.869  49.277  
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 17 300.944  255.534  
    a) Finanči odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini  278.094  240.374  
    č) Finanči odhodki iz drugih finančnih obveznosti  22.850  15.160  
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 17 64.508  102.236  
    b) Finanči odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 62.937  100.597  
    c) Finanči odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  1.571  1.639  
15. Drugi prihodki 18 5.266  -  
16. Drugi odhodki 19 29.685  250  
18. Odloženi davki 590.885  -  

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (868.029) (2.396.384) 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2016 
 
(v EUR) 2016 2015 

A. Denarni tokovi pri poslovanju 

a) Postavke izkaza poslovnega izida 

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

25.884.592  24.620.177  

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti  

(26.816.862) (26.413.558) 

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

odloženih terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja  

Začetne manj končne poslovne terjatve (524.200) (9.098) 
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve (44.321) (12.497) 
Začetne manj končne zaloge (463.224) (438.174) 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 1.916.032  278.554  
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 68.432  153.222  

c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju 20.449  (1.821.374) 

B. Denarni tokovi pri investiranju  

a) Prejemki pri investiranju  

Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 9.733  -  
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb -  174.162  

b) Izdatki pri investiranju 

Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev -  (3.558) 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (228.073) (256.329) 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb - (1.945.459) 

c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju (218.340) (2.031.184) 

C. Denarni tokovi pri financiranju 

a) Prejemki pri financiranju 

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 425.726  7.070.747  

b) Izdatki pri financiranju 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (70,821) (54.597) 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (194.009) (3.002.893) 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju 160.896  4.013.257  

Č. Končno stanje denarnih sredstev 127.670  164.665  

Denarni izid v obdobju (36.995) 160.699  
Začetno stanje denarnih sredstev 164.665  3.966  
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IZKAZ GIBANJ KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2016 

(v EUR) 

I. 
Vpoklicani 

kapital  
1. Osnovni 

kapital  

III. 
Rezerve iz 

dobička  

1. 
Zakonske 
rezerve  

V. Rezerve, 
nastale zaradi 
vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

VI. 
Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

2. 
Prenesena 
čista 

izguba  

VII. Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta  

2. Čista 
izguba 

poslovnega 
leta  

VIII. 
Skupaj 

A.1. Stanje na dan 31. decembra 2015 3.407.500  3.407.500  6.186  6.186  -  (7.497) (7.497) (2.396.384) (2.396.384) 1.009.805  

  a) Preračuni za nazaj (odprava napak) -  -  -  -  -  (212) (212) -  -  (212) 

A.2. Začetno stanje na dan 1. januarja 2016 3.407.500  3.407.500  6.186  6.186  -  (7.709) (7.709) (2.396.384) (2.396.384) 1.009.593  

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 

  a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja -  -  -  -  -  -  -  (868.029) (868.029) (868.029) 

  č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja -  -  -  -  (3.834) -  -  -  -  (3.834) 

-  -  -  -  (3.834) -  -  (868.029) (868.029) (871.863) 

B.3. Spremembe v kapitalu 

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

-  -  -  -  -  (2.396.384) (2.396.384) 2.396.384  2.396.384  -  

-  -  -  -  -  (2.396.384) (2.396.384) 2.396.384  2.396.384  -  

C. Končno stanje na dan 31. december 2016 3.407.500  3.407.500  6.186  6.186  (3.834) (2.404.093) (2.404.093) (868.029) (868.029) 137.730  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Letno poročilo 2016 
 

Računovodske usmeritve in pojasnila na straneh 23 do 44 so sestavni del računovodskih izkazov 20 

IZKAZ GIBANJ KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2015 
 

(v EUR) 
Vpoklicani 

kapital  
Osnovni 
kapital  

 Rezerve 
iz dobička  

 Zakonske 
rezerve  

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Prenesena 
čista 

izguba  

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta  

 Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta   Skupaj 

Stanje na dan 31. decembra 2014 3.407.500  3.407.500  6.186  6.186  -  -  117.532  117.532  -  3.531.218  

  Preračuni za nazaj -  -  -  -  (7.497) (7.497) (117.532) (117.532) -  (125.029) 

  Prilagoditve za nazaj -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Stanje na dan 1. januarja 2015 3.407.500  3.407.500  6.186  6.186  (7.497) (7.497) -  -  -  3.406.189  

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 

  Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja -  -  -  -  -  -  (2.396.384) -  (2.396.384) (2.396.384) 

-  -  -  -  -  -  (2.396.384) -  (2.396.384) (2.396.384) 

Stanje na dan 31. december 2015 3.407.500  3.407.500  6.186  6.186  (7.497) (7.497) (2.396.384) -  (2.396.384) 1.009.805  

BILANČNI DOBIČEK (7.497) (2.396.384) (2.403.881) 

 
 
 
 
Komentar: Družba je pripoznala odhodke od obresti od prejetih posojil, ki se nanašajo na obdobja pred 1.1.2015, kot znižanje prenesenih poslovnih izidov v višini 125.029 
EUR  in sicer zaradi ocene, da zneski pomembno vplivajo na računovodske izkaze družbe. 
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DODATEK K IZKAZU GIBANJ KAPITALA ZA LETO, KONČANO 31. DECEMBRA 2016 
 
Različica I 

(v EUR) 2016 2015 

Čisti dobiček / čista izguba      (868.029)   (2.396.384) 

25. Preneseni dobiček / Prenesena izguba    (2.404.093)          (7.497) 

Bilančni dobiček / Bilančna izguba   (3.272.122)   (2.403.881) 
 
 
 
 
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

Različica I 
(v EUR) 2016 2015 

 19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   (868.029)   (2.396.384) 
 21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti            (3.834)                       -  

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja       (871.863)       (2.396.384) 

 
 
PREDLOG UPRAVE ZA POKRIVANJE ČISTE IZGUBE 
 
Uprava družbe Radeče papir nova, d.o.o. predlaga, da  bilančna izguba na 31.12.2016 v znesku 
3.272.122 EUR ostane do skupščine nepokrita.   
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2.2 RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
 
DEJAVNOST PODJETJA RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o. 
 
Osnovna dejavnost podjetja Radeče papir nova, d.o.o.,  Njivice 7, 1433 Radeče je proizvodnja 
tehničnih in specialnih papirjev ter kartonov in vrednostnih papirjev.  
 
 
SPREMEMBE RAČUNOVODSKIH USMERITEV IN OCEN TER 
POPRAVKI NAPAK 
 
Spremembe računovodskih usmeritev 
 
Družba vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2016 družba ni 
spreminjala računovodskih usmeritev.   
 
Spremembe računovodskih ocen 
 
Družba v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih ocen, ki bi pomembno vplivale na tekoče in 
prihodnje obdobje. 
 
 
TEMELJI ZA PRIPRAVO RAČUNOVSKIH IZKAZOV 
 
Računovodski izkazi družbe ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi SRS 
(2016) in upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Upoštevata se temeljni 
računovodski predpostavki in sicer nastanek poslovnih dogodkov ter časovna neomejenost 
delovanja. Računovodski izkazi za leto 2016 so sestavljeni v EUR.  
 
Družba v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. decembra 2015, opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev ni vrednotila po modelu prevrednotenja. Merila jih je po 
modelu nabavne vrednosti. Ob prehodu na SRS 2016 niso nastali nikakršni učinki, ki bi zahtevali 
preračune. 
 
Družba je postavke sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov za primerjalno poslovno leto, to je 
za leto, ki se je zaključilo na dan 31. decembra 2015, prerazporedilo tako, da poročevalske sheme 
ustrezajo SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (2016) in SRS 21 – Oblike 
izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje (2016). Pri tem je postavke zgolj 
prerazvrstila tako, da je zagotovljena primerljivost računovodskih izkazov med letoma. 
 
 
SESTAVA SKUPINE POVEZANIH PODJETIJ 
 
Obvladujoča družba podjetja Radeče papir nova, d.o.o. je Emkaan Holdings, s.a..  
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TEČAJI IN NAČIN PRERAČUNAVANJA V TUJO VALUTO 
 
 Vse obveznosti in terjatve v tuji valuti so po stanju na dan 31.12.2016 preračunane v EUR z 
uporabo referenčnega tečaja ECB  na dan 31.12. 2016. 
 
NEOPREDMETENA SREDSTVA 
 
Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročne premoženjske pravice in dolgoročno odložene 
stroške razvijanja. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti, v katero se 
vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve.  
 
 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
 
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna in druga oprema. Kot 
opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni inventar, katerega 
doba uporabnosti je daljša kot leto dni in katerega posamična vrednost ne presega vrednosti 500 
EUR. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, 
nevračljive dajatve, neposredni stroški usposobitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in 
obnovitve.  
 
Za kasnejše merjenje opredmetenih sredstev družba uporablja model nabavne vrednosti. Pri tem so 
opredmetena osnovna sredstva izkazana po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 
 
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali 
izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Pri tem nastali dobički gredo med 
prevrednotovalne poslovne prihodke, izgube pa med prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Podjetje v okviru celotne dobe uporabnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva 
dosledno razporeja njegov amortizirljivi znesek med posamezna obračunska obdobja kot tedanjo 
amortizacijo. Podjetje uporablja metodo enakomernega  časovnega amortiziranja, amortizacija se 
obračunava posamično. 
 
V podjetju uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2016 so naslednje: 
Neopredmetena sredstva   25% 
Zgradbe     3% 
Oprema    10% - 50% 
 
 
Zemljišča se ne amortizirajo. 
 
Podjetje v letu 2016 ni spreminjalo amortizacijskih stopenj.  
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OSLABITVE DOLGOROČNIH SREDSTEV, RAZEN FINANČNIH NALOŽB 
 
Družba na dan vsakega poročanja oceni, ali je kako znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno. Če 
je kakršno koli tako znamenje, mora družba oceniti nadomestljivo vrednost sredstva.  
 
Kot nadomestljiva vrednost šteje poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali vrednost pri 
uporabi, odvisno od tega, katera je večja. Ocenjevanje vrednosti pri uporabi obsega ocenjevanje 
prejemkov in izdatkov, ki bodo izhajali iz nadaljnje uporabe sredstva in njegove končne odtujitve, ter 
uporabo ustrezne razobrestovalne (diskontne) mere pri teh prihodnjih denarnih tokovih. Vrednost pri 
uporabi lahko ugotavljamo tudi za denar ustvarjajočo enoto, to je najmanjšo določljivo skupino 
sredstev, katerih nenehna uporaba je vir denarnih prejemkov, večinoma neodvisnih od denarnih 
prejemkov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Samo če je nadomestljiva vrednost sredstva manjša 
od njegove knjigovodske vrednosti, se njegova knjigovodska vrednost zmanjša na njegovo 
nadomestljivo vrednost. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve. Izguba zaradi oslabitve 
sredstva, ki je merjena po modelu nabavne vrednosti, je pripoznana v izkazu poslovnega izida. Izguba 
zaradi oslabitve sredstva, ki je merjena po modelu revaloriziranja, pa bremeni neposredno 
revalorizacijske rezerve, preden je razlika pripoznana v izkazu poslovnega izida. 
 
Izgube zaradi oslabitve, pripoznane pri sredstvu v prejšnjih obdobjih, je treba razveljaviti, kadar in 
zgolj kadar je spremenjena ocena, uporabljena za ugotovitev nadomestljive vrednosti sredstva, potem 
ko je bila pripoznana zadnja izguba zaradi oslabitve. V takšnem primeru je treba knjigovodsko 
vrednost sredstva povečati na njegovo nadomestljivo vrednost. Takšno povečanje je razveljavitev 
izgube zaradi oslabitve. Pri razveljavitvi izgube zaradi oslabitve sredstva pa povečana knjigovodska 
vrednost ne sme presegati knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena (po odštetju 
amortizacijskega popravka vrednosti), če pri njem v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi 
oslabitve, razen če je takšno povečanje posledicarevaloriziranja. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve 
sredstva, ki se meri po modelu nabavne vrednosti, je pripoznana v izkazu poslovnega izida. 
Razveljavitev izgube zaradi oslabitve sredstva, ki je merjena po modelurevaloriziranja, pa je treba 
pripisati neposredno revalorizacijskim rezervam. Če je bila izguba zaradi oslabitve istega 
revaloriziranega sredstva pripoznana v izkazu poslovnega izida, je treba razveljavitev takšne izgube 
zaradi oslabitve prav tako pripoznati v izkazu poslovnega izida. 
 
 
FINANČNE NALOŽBE 
 
V skladu s SRS 2016 družba finančne naložbe razvršča v skupine: 
1. dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po 
nabavni vrednosti 
2. druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 
3. dana posojila.  
 
Finančne naložbe so merjene po nabavni vrednosti. Družba konec poslovnega leta preveri, ali 
obstajajo nepristranski dokazi za morebitne oslabitve finančnih naložb. 
Na datum vsakega poročanja družba oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi o morebitni 
oslabljenosti finančne naložbe. V kolikor taki razlogi obstajajo, jih je potrebno oceniti in določiti 
vrednost izgube zaradi oslabitve. Izguba kot posledica oslabitve je pripoznana kot finančni odhodek 
v izkazu poslovnega izida. 
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ZALOGE 
 
Družba v glavni knjigi spremlja naslednje skupine zalog materiala: celuloza, izčesek, surovine, 
nadomestni deli, goriva in maziva, pomožni proizvodni materiali, avtoplašči, material za 
vzdrževanje, material za opremo strojev, potrošni material informatika, drobni inventar, embalaža. 
V analitični evidenci spremlja skupine zalog materiala po posameznih materialih. 
 
Pri izkazovanju zalog materiala družba uporablja planske (stalne) cene. Mesečno ugotavlja odmike 
pri nabavi po skupinah materiala, naštetih v prvem odstavku in na tej podlagi določi odmike pri 
porabi materiala. Pri tem  upošteva tudi odmike, izkazane ob začetku poslovnega leta. 
 
Pri izkazovanju zalog nedokončane proizvodnje in proizvodov družba uporablja planske (stalne) 
cene. Mesečno ugotavlja odmike po skupinah zalog nedokončane proizvodnje in proizvodov. Pri 
obračunavanju odmikov v prodaji upošteva tudi odmike, izkazane ob začetku poslovnega leta. 
Planske cene so oblikovane po dejanskih proizvajalnih stroških. 
 
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo 
vrednost. 
 
 
TERJATVE 
 
Terjatve iz poslovanja so lahko dolgoročne ali kratkoročne, vsebujejo pa terjatve do kupcev, druge 
terjatve v zvezi s prihodki od poslovanja, terjatve v zvezi s prihodki od financiranja in druge 
terjatve v zvezi s preoblikovanjem sredstev. Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačani. 
 
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane ali pa niso poravnane v rednem roku, 
izkažemo kot dvomljive in sporne. Za sporne terjatve se oblikuje popravek vrednosti. Terjatve, ki so 
bile med letom dane v tožbo, ker niso bile poplačane, in terjatve do podjetij, ki so šla v stečaj ali 
postopek prisilne poravnave, se izkažejo kot dvomljive ali sporne in oblikuje se popravek njihove 
vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v višini terjatve. Popravki terjatev se 
oblikujejo posamično, na podlagi izkušenj iz preteklih let in na podlagi presoje uprave.  
 
 
DENARNA SREDSTVA 
 
Denarne postavke in denarni ustrezniki vsebujejo gotovino v blagajnah, na bančnih računih in 
visokolikvidne naložbe z majhnim rizikom pretvorbe v gotovino, z rokom zapadlosti največ tri 
mesece.  
 
 
DOLGOROČNI DOLGOVI 
 
Dolgoročne obveznosti iz financiranja, izražene v tuji valuti, so na začetku preračunane v domačo 
valuto po tečaju na dan nastanka. Tečajna razlika do datuma bilance stanja je postavka finančnih 
odhodkov. 
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REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Družba v bilanci stanja izkaže rezervacije, če ima zaradi preteklega dogodka sedanjo pravno ali 
posredno obvezo in če obstaja verjetnost, da bo za poravnavo te obveze potreben odtok dejavnikov, 
ki omogočajo gospodarske koristi. Kjer je učinek časovne vrednosti denarja bistven, je znesek 
rezervacije določen z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po obrestni meri pred 
obdavčitvijo. Ta odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so 
značilna za obveznost. Učinek iz naslova diskontiranja se izkazuje kot finančni odhodek oziroma 
prihodek. 
 
Če družba z veliko gotovostjo pričakuje, da bo nekatere ali vse izdatke, potrebne za poravnavo 
rezervacije, povrnila druga stranka, so povračila pripoznana kot posebno sredstvo, ki ne presega 
zneska rezervacije. Pri tem so odhodki za rezervacije poračunani s prihodki od pripoznanja 
sredstva. 
 
Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so 
oblikovane, kar pomeni, da se v izkazu poslovnega izida ne pojavljajo več, razen v primeru 
rezervacij za kočljive pogodbe in dolgoročno odloženih prihodkov, katerih poraba je prenasena med 
poslovne prihodke. 
Družba skladno s SRS (2016) pripoznava in meri rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi. 
 
KRATKOROČNI DOLGOVI 
 
Obveznosti iz poslovanja so na začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
Obveznosti iz poslovanja do oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan nastanka. Tečajna 
razlika, ki se pojavi do dneva poravnave takšnih obveznosti ali do dneva bilance stanja, se šteje kot 
postavka odhodkov ali prihodkov financiranja. 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja sestavljajo obveznosti iz naslova dobljenih posojil, katerih 
rok je krajši od enega leta. 
 
Obresti od kratkoročnih obveznosti iz financiranja so skupaj z revalorizacijskim delom postavka 
odhodkov  financiranja. 
 
 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 
 

Prihodki iz prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, storitev, trgovskega blaga 
in materiala v obračunskem obdobju, če je realno pričakovati, da bodo plačane in so navedene v 
računih in drugih listinah, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji, kasneje pa tudi za 
vrednosti vrnjenih količin in pozneje odobrenih popustov ter zgodnejših plačil. 
 
 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
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Nabavna vrednost prodanih količin vsebuje čisto nabavno vrednost, izdatke za uvozne dajatve, 
davke in druge dajatve, ki so zaračunane k dobaviteljevi ceni, prevozne stroške, stroške zavarovanja 
in druge odvisne nabavne stroške. 
 
Stroški materiala in storitev so stroški tistega materiala in storitev, ki so potrebni pri nastajanju 
poslovnih učinkov in se pojmujejo kot neposredni stroški ter tudi stroški, ki nimajo takšne narave in 
se pojmujejo kot posredni stroški. 
 
 
STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL ZAPOSLENCEM 
 
Stroški dela vsebujejo obračunane plače, nadomestila plač in podobne zneske v kosmatih velikostih, 
dodatno pa še prispevke in davke, ki jih podjetje obračunava od teh osnov in niso sestavni del 
kosmatih zneskov. Tudi stroški dela lahko neposredno bremenijo nastajanje poslovnih učinkov ali 
pa imajo naravo splošnih stroškov. 
 
V podjetju je bilo na dan 31.12. 2016 178 zaposlenih.  
 
 
FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami. 
Sestavljajo jih obračunane obresti, deleži pri dobičku drugih in prevrednotovalni finančni prihodki. 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje (sestavljajo jih predvsem stroški obresti) in odhodki za 
naložbenje (predvsem prevrednotovalni finančni odhodki).  
 
 
DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid 
rednega poslovanja.  
 
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo 
izid rednega poslovanja.  
 
 
 
DAVKI 
 
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Odmerjeni 
davek je tisti, ki bo odveden od obdavčljivega dobička za poslovno leto, z uporabo davčnih stopenj, 
uveljavljenih na datum bilance stanja, ob morebitni prilagoditvi davčnih obveznosti v povezavi s 
preteklimi poslovnimi leti. Pri izkazovanju odloženega davka je uporabljena metoda obveznosti 
bilance stanja, pri čemer so upoštevane začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo in davčno 
vrednostjo sredstev ter obveznosti. 
 



 Letno poročilo 2016 
 

Računovodske usmeritve 29

Odložena obveznost za davek je pripoznana za vse začasne razlike, razen:  
 
− dobro ime v primeru, da ne gre za davčno priznan odhodek;  

− začetno pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslovnem dogodku, ki ni združitev, delitev, 
zamenjava kapitalskih deležev ter prenos dejavnosti, in ne vpliva na računovodski niti na 
obdavčljivi dobiček; 

− razlike v zvezi z naložbami v odvisne družbe, podružnice in pridružene družbe ter deleži v 
skupnih podvigih v tisti višini, za katero obstaja verjetnost, da ne bo odpravljena v predvidljivi 
prihodnosti. 

 
Odložena terjatev za davek je pripoznana za vse začasne razlike, neizrabljeni davčni dobropisi in 
davčne izgube v višini, za katero obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi 
dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti odloženo terjatev, razen: 
če razlike izhajajo iz začetno pripoznanih sredstev ali obveznosti ali obveznosti v poslovnem 
dogodku, ki v času nastanka ne vpliva niti na računovodski dobiček niti na obdavčljivi dobiček, 
razen če gre za terjatve iz poslovne združitve, delitve, zamenjave kapitalskega deleža ali prenosa 
dejavnosti; 
če razlike izhajajo iz finančnih naložb v odvisne družbe, podružnice in pridružene družbe ter 
deležev v skupnih podvigih in ni verjetno da bodo začasne razlike odpravljene v predvidljivi 
prihodnosti. 
Ob sestavitvi bilance stanja družba ponovno oceni prej nepripoznane terjatve za odloženi davek in 
jih pripozna, če je verjetno, da bo prihodnji obdavčljivi dobiček omogočil uporabo terjatev za 
odloženi davek. Družba zmanjša knjigovodsko vrednost terjatev za odloženi davek, če ni več 
verjetno, da bo na razpolago dovolj obdavčljivega dobička. Vsako takšno zmanjšanje je potrebno 
odpraviti, če postane verjetno, da bo na razpolago zadosten obdavčljivi dobiček. 
Davek od dobička je izkazan v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša 
neposredno na postavke izkazane v kapitalu in je zato izkazan med kapitalom. 
Nepomembni zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek niso pripoznani. 
 
Odložene terjatve za davek so obračunane po 19% davčni stopnji v skladu z veljavno davčno 
stopnjo po 1.1.2017. 
 
IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
Izkaz denarnih tokov prikazuje, kako pritoki in odtoki vplivajo na spremembe stanja denarnih 
sredstev v obdobju.  
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2.3 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2016 
 
 
SPLOŠNA POJASNILA 
 
 
POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
 
1. NEOPREDMETENA SREDSTVA 
 

(v EUR) 
Dolgoročne 
premoženjske pravice  Skupaj  

Nabavna vrednost 

31. decembra 2015 3.558  3.558  
1. januarja 2016 3.558  3.558  

31. decembra 2016 3.558  3.558  

Nabrani popravek vrednosti 

31. decembra 2015 445  445  
1. januarja 2016 445  445  

Amortizacija v letu 899 889  

31. decembra 2016 1.334  1.334  

Knjigovodska vrednost  

31. decembra 2015 3.113  3.113  

1. januarja 2016 3.113  3.113  

31. decembra 2016 2.224  2.224  
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2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
 
 
Preglednica opredmetenih osnovnih sredstev 
 

(v EUR) Zemljišča Zgradbe 

Proizvajalne 
naprave in 

stroji 

Osnovna 
sredstva v 

pridobivanju  Skupaj 

Nabavna vrednost 

31. decembra 2015 337.054  1.400.820  1.732.396  6.025  3.476.295  
1. januarja 2016 337.054  1.400.820  1.732.396  6.025  3.476.295  
  

Pridobitve -  -    234.098  234.098  
Prenos z investicij v teku -  21.265  212.833  (234.098) -  
Odtujitve -  -  (3.930) -  (3.930) 
Prerazvrstitve -  -  -  (6.025) (6.025) 

31. decembra 2016 337.054  1.422.085  1.941.299  -  3.700.438  

Nabrani popravek vrednosti 

31. decembra 2015 -  71.552  199.959  -  271.511  
1. januarja 2016 -  71.552  199.959  -  271.511  

Amortizacija v letu -  42.130  198.005  -  240.135  
Odtujitve -  -  (1.826) -  (1.826) 

31. decembra 2016 -  113.682  396.138  -  509.820  

Knjigovodska vrednost  

31. decembra 2015 337.054  1.329.268  1.532.437  6.025  3.204.784  

1. januarja 2016 337.054  1.329.268  1.532.437  6.025  3.204.784  

31. decembra 2016 337.054  1.308.403  1.545.161  -  3.190.618  

 
 
 
V letu 2016 je podjetje aktiviralo opredmetena osnovna sredstva v znesku 234.098 EUR. Največja 
aktiviranja osnovnih sredstev v letu 2016 predstavljajo: investicija v PS 4, 111.822 EUR,  
investicija v PS 5, 51.878 EUR in investicija v gradbene objekte 21.265 EUR.   
 
Knjigovodska vrednost odtujitev osnovnih sredstev v letu 2016 znaša 2.104 EUR in se nanaša na 
odtujitve med letom.  
 
Podjetje ima zastavljene nepremičnine za zavarovanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja 
posojilojemalca Muflon, d.o.o.. Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin na 31.12.2016 
znaša 367.556 EUR. 
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3. FINANČNE NALOŽBE 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 
Dolgoročne finančne naložbe: 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 
Delnice in deleži v organizacijah v skupini 1.788.977  1.788.977  

Skupaj 1.788.977  1.788.977  

 
 
 
Podjetje izkazuje naložbo v Muflon, katerega kapital na 31.12.2016 znaša 5.958.253 EUR in je v 
letu 2016 dosegel čisti dobiček v višini 570.276 EUR.  
 
 
 
Gibanje naložb v delnice in deleže 
 

(v EUR) 

Finančne naložbe 
razpoložljive za 

prodajo Skupaj 
Kosmata vrednost 

Stanje 31.12.2015 1.788.977  1.788.977  

Stanje 31.12.2016 1.788.977  1.788.977  

Popravek vrednosti 

Stanje 31.12.2015 -  -  

Stanje 31.12.2016 -  -  

Čista vrednost 31.12.2015 1.788.977  1.788.977  

Čista vrednost 31.12.2016 1.788.977  1.788.977  

 
 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 
Kratkoročne finančne naložbe: 

Kratkoročna posojila 
Kratkoročna posojila drugim 2.201.044  2.191.794  

Skupaj 2.201.044  2.191.794  
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Gibanje kratkoročnih finančnih naložb 

(v EUR) Posojila Skupaj 
Kosmata vrednost 

Stanje 31.12.2015 2.191.794  2.191.794  

Povečanja 
Nova posojila, nakupi 35.916  35.916  

Zmanjšanja 
Odplačila, prodaje (26.666) (26.666) 

Stanje 31.12.2016 2.201.044  2.201.044  

Popravek vrednosti 

Stanje 31.12.2015 -  -  

Stanje 31.12.2016 -  -  

Čista vrednost 31.12.2015 2.191.794  2.191.794  

Čista vrednost 31.12.2016 2.201.044  2.201.044  

 
 
Obrestna mera za vsa dana posojila je obrestna mera med povezanimi osebami. Posojila niso 
zavarovana. Posojila so po stanju 31.12.2016 že zapadla v plačilo. Družba zoper dolžnike vodi 
ustrezne postopke izterjave oziroma vnovčitve, predstavljene v poglavju 1.12 poslovnega poročila o 
odprtih pravnih sporih. 
 
 
4. ODLOŽENE TERJATVE  ZA DAVEK 
 

(v EUR) 31.12.15 

Odloženi 
davki preko 
poslovnega 

izida 31.12.16 

Neizrabljeni davčni dobropisi oziroma olajšave -  590.885  590.885  
Razlika med davčno in knjigovodsko vrednostjo prevzetih sredstev 

Skupaj -  590.885  590.885  
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5. ZALOGE 
 
 
Stanje zalog 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Material in surovine 1.476.997  1.328.322  
Nedokončana proizvodnja 192.513  143.316  
Proizvodi 1.193.769  1.147.154  
Predujmi za zaloge 318.491  105.489  

Skupaj 3.181.770  2.724.281  

 
 
Podjetje je v letu 2016 po inventuri odpisalo za 5.735 EUR materiala in za 8.295 EUR 
polproizvodov in proizvodov. 
 
Pri zaključnem popisu materiala konec leta je bil evidentiran presežek v vrednosti 3.861 EUR,  
primanjkljaj v vrednosti 3.267 EUR in kalo v vrednosti 189 EUR; prav tako so bili evidentirani 
primanjkljaji nedokončane proizvodnje in proizvodov v znesku 1  EUR, kalo v znesku 14 EUR in 
presežki v znesku 1.165 EUR. 
 
Podjetje svojih zalog nima zastavljenih.  
 
 
6. POSLOVNE TERJATVE 
 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.587.340  1.875.542  
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 1.944.915  1.247.630  
Kratkoročne poslovne terjatve do organizacij v skupini 81.009  97.932  
Dani kratkoročni predujmi in varščine 2.000  36.162  
Druge kratkoročne terjatve 762.295  602.808  
Oslabitve terjatev do kupcev  (86.535) (86.535) 

4.291.024  3.773.539  

 
Terjatve do tujih kupcev (brez dvomljivih in spornih) so izkazane v EUR.  
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Popravki vrednosti kratkoročnih terjatev 

(v EUR) 2016 2015 

Stanje 1. januarja  86.535  86.535  

Stanje 31. decembra 86.535  86.535  

 
 
 
Starostna struktura kratkoročnih poslovnih terjatev 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Nezapadlo 2.159.420  1.439.474  
Zapadlo do: 
  - 30 dni 183.431  225.727  
  - 60 dni 59.655  209.492  
  - 120 dni 6.119  488.879  
  - nad 120 dni 1.204.639  857.532  

3.613.264  3.221.104  

 
Podjetje v letu 2016 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjate. 
  
Terjatve do kupcev so zavarovane pri SID – prva kreditna zavarovalnica d.d. Vrednost odprtih 
postavk terjatev je nižji, kot so odobreni limiti posameznih kupcev.   
 
Terjatve do kupcev v znesku 458.764 EUR so zastavljene v korist banke, za prejeta posojila odvisne 
družbe. 
 
 
 
7. DOBROIMETJA PRI BANKAH, ČEKI IN GOTOVINA 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih  68  1.053  
Denarna sredstva na računih, razen deviznih 90.375  163.612  
Devizna sredstva na računih 37.227  -  

Skupaj 127.670  164.665  
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8. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 66.919  22.598  

Skupaj 66.919  22.598  

 
 
Odloženi stroški oziroma odhodki se nanašajo na storitve in dobave, ki bodo opravljene v letu 2017.  
 
9. KAPITAL 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti 
poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in  presežek iz prevrednotenja. 
 
Osnovni kapital se pojavlja kot kapitalska vloga. Osnovni kapital družbe znaša 3.407.500,00 EUR. 
Osnovni kapital je enak registriranemu.  
 
Rezerve iz dobička so namensko zadržan del čistega dobička iz prejšnjih let, predvsem za 
pokrivanje možnih izgub v prihodnosti. Razčlenjujejo se na zakonske rezerve, rezerve za lastne 
deleže, statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička. Rezerve iz dobička znašajo 6.186 EUR in so 
sestavljene iz zakonskih rezerv v višini 6.186 EUR. 
 
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let je ostanek tedanjega čistega dobička, ki ni bil razdeljen 
prinašalcem kapitala pa tudi ne namensko opredeljen kot rezerva.  
 

Bilančna izguba leta 2016 znaša 3.272.122 EUR in je sestavljen iz nepokrite čiste izgube 
poslovnega leta v višini 868.029 EUR in prenesene čiste izgube v višini 2.404.093 EUR. Osnovni 
kapital je bil dne 20. 2. 2017 iz 3.407.500,00 EUR povečan na 5.284.208,62 EUR. Družba bo v letu 
2017 odpravila natečene izgube in s tem zagotovila ustrezen kapital. 

 
10. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  
 
 
Stanje kratkoročnih finančnih dolgov 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Kratkoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupini 8.084.397  7.633.240  
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v državi 1.911.642  1.911.642  

Skupaj 9.996.039  9.544.882  
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Gibanje kratkoročnih finančnih dolgov 
 

Glavnica Nova   Glavnica 
dolga posojila Odplačila dolga 

(v EUR) 1. januarja v letu v letu 31. decembra 

Posojilodajalec 

Organizacije v skupini  
Muflon, d.o.o. 3.855.507  461.642  (240.820) 4.076.329  
Emkaan Holding s.a. 2.204.208  199.223  -  2.403.431  
Abdul Azis al sidais Trading 1.573.525  31.112  -  1.604.637  

Skupaj organizacije v skupini 7.633.240  691.977  (240.820) 8.084.397  

Drugi posojilodajalci 
podjetja v Sloveniji 1.911.642  -  -  1.911.642  

Skupaj drugi posojilodajalci 1.911.642  -  -  1.911.642  

Skupaj kratkoročno 
dobljena posojila 9.544.882  691.977  (240.820) 9.996.039  
 
 

Obrestna mera za kratkoročna posojila prejeta s strani Muflona, d.o.o. in drugih posojilodajalcev je 
priznana obrestna mera za posojila med povezanimi osebami. Obrestna mera za kratkoročna 
posojila od Emkaan Holdings s.a. in AbdulAzis al Sidais Trading je 5 % oz. zakonska zamudna 
obrestna mera. Za prejeta posojila družba ni obremenila sredstev s stvarnimi jamstvi. V povezavi s 
prejetimi posojili drugih posojilodajalcev in posojilojemalcev (Pojasnilo 3) poteka več pravnih 
sporov. 
 
 
11. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI  
 
Stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Kratkoročne obveznosti do organizacij v skupini 1.516.738  191.874  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 2.175.285  2.235.827  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 463.592  387.061  
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov, varščin 559.428  64.029  
Kratkoročne obveznosti za plače 285.301  265.759  
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij 5.272  3.438  
Kratkoročne obveznosti do financerjev 38.010  15.160  
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 36.763  1.209  

Skupaj 5.080.389  3.164.357  

 
Obveznosti do tujih dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 521.461 EUR in predstavljajo zneske v 
EUR in v tuji valuti v znesku 43.078 USD. 
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Kratkoročne poslovne obveznosti do organizacij v skupini 

(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.459.780  182.887  
Kratkoročne obveznosti do financerjev 56.958  8.987  

Skupaj 1.516.738  191.874  

 
 
 
12. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

   
jubilejne nagrade,    

(v EUR) odpravnine ob upokojitvi Skupaj    
   

Stanje 31. decembra 2015 78.490  78.490     
   

Spremembe v letu:    
   

Oblikovanje 13.156  13.156     
Črpanje (500) (500)    
Aktuarski dobički / izgube 6.014  6.014     

   
Stanje 31. decembra 2016 97.160  97.160     
 
 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na dan 31.12.2016 znašajo 97.160 
EUR. Rezervacije so bile oblikovane za vse zaposlene v družbi za nedoločen čas, na podlagi 
aktuarskega izračuna za leto 2016.  
 
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade. 
Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega, tako da so bili upoštevani stroški odpravnine ob 
upokojitvi in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Uporabljena je bila 
diskontna obrestna mera v višini 1,00 % in dolgoročna rast plač v podjetju v višini 1,5% letno. 
Jubilejne nagrade in odpravnine družba redno izplačuje skladno z zakonom in kolektivno pogodbo.  
 
 
Analiza občutljivosti: 

Parametri 
Rezervacije za 

odpravnine 
Rezervacije za 

jubilejne nagrade 

Znižanje disk. obr. mere za 0,5% 3.918,24 € 931,58 € 
Povečanje disk. obr. mere za 0,5% -3.628,82 € -860,70 € 
Povečanje rasti plač za 0,5 %/letno 919,67 € 0,00 € 
Zmanjšanje rasti plač za 0,5%/letno -709,31 € 0,00 € 
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13. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 129.813  76.217  

Skupaj 129.813  76.217  

 
 
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se v večini nanašajo na obveznosti iz naslova 
neizkoriščenih letnih dopustov za leto 2016.     
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2.4 RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
2.5 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izkaz  poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in  pošteno prikazan 
poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 
 
Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza poslovnega izida 
 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen v različici I. Podlaga za njegovo pripravo so Slovenski 
računovodski standardi. 
 
 
12. POSLOVNI PRIHODKI 
 
Čisti prihodki od prodaje 

(v EUR) 2016 2015 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 5.143.561  7.168.648  
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujih trgih 20.606.980  17.044.098  
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 9.175  26.216  
Prihodki od najemnin 1.208  10.150  

Skupaj 25.760.924  24.249.112  

Drugi poslovni prihodki 

(v EUR) 2016 2015 

Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 77.533  321.788  
Prevrednotovalni poslovni prihodki 

Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 9.733  -  

Skupaj 87.266  321.788  

 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 

(v EUR) 2016 2015 

Sprememba vr. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 95.812  351.027  

Skupaj 95.812  351.027  
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Prihodki po vrstah proizvodov in storitev 
 
(v EUR) 2016 2015 

Tiskovni in pisarniški papirji 22.894.989  19.755.309  
Kartoni 799.879  518.432  
Zaščiteni papirji 2.026.382  3.455.104  
Storitve in ostalo 124.905  560.798  

Skupaj 25.846.155  24.289.643  

 - popusti, skonti, lastna poraba, ostali popravki (85.231) (40.531) 

SKUPAJ 25.760.924  24.249.112  

 
Negativen znesek v letu 2016 večinoma predstavljajo naknadno dani popusti pri izvozu (večinoma 
skonti za predčasno plačilo). 
 
 
Prihodki po prodajnih trgih 
 
(v EUR) 2016 2015 

Prihodki iz prodaje v Sloveniji: 
   v povezani skupini 502.234  559.037  
   drugim kupcem 4.651.710  6.645.997  
Prihodki iz prodaje v EU 
   drugim kupcem 12.417.375  10.409.148  
Prihodki iz prodaje izven EU 
   drugim kupcem 8.189.605  6.634.930  

Skupaj 25.760.924  24.249.112  
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14. POSLOVNI ODHODKI IN STROŠKI 
 
Analiza stroškov 
 
(v EUR) 2016 2015 

Stroški blaga, materiala in storitev 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 32.433  70.465  
Stroški porabljenega materiala 20.415.483  20.178.495  
Stroški storitev 2.441.469  2.809.500  

Stroški dela 
Stroški plač 2.757.961  2.502.180  
Stroški socialnih zavarovanj 444.498  396.823  

- od tega pokojninskih zavarovanj 201.201  164.000  
Drugi stroški dela 475.999  458.778  

Odpisi vrednosti 
Amortizacija 241.024  212.933  
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih, opredmetenih 

osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah 2.104  -  
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, 
    razen s finančnimi naložbami in naložbenimi nepremičninami (7.695) 134.536  

Drugi poslovni odhodki 
Drugi stroški 250.638  245.858  

Skupaj 27.053.914  27.009.568  

 
Stroški po funkcionalnih skupinah 

Stroški 
Proizvajalni Stroški splošnih 

(v EUR) stroški prodajanja dejavnosti Skupaj 

Stroški blaga, materiala in storitev 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 32.433  32.433  
Stroški porabljenega materiala 20.334.512  8.039  72.932  20.415.483  
Stroški storitev 82.490  778.703  1.580.276  2.441.469  

Stroški dela 2.146.588  100.222  1.431.648  3.678.458  
Odpisi vrednosti 

Amortizacija 201.013  1.115  38.896  241.024  
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih, 

opredmetenih 
osnovnih sredstvih in naložbenimi nepremičninami -  -  2.104  2.104  

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi 
sredstvi, 

    razen s finančnimi naložbami in naložbenimi nepremičninami -  -  (7.695) (7.695) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela -  -  -  -  

Drugi poslovni odhodki 184.796  634  65.208  250.638  

Skupaj v letu 2016 22.949.399  921.146  3.183.369  27.053.914  

Skupaj v letu 2015 22.431.260  1.298.083  3.280.225  27.009.568  

Od tega nabavna vrednost prodanega blaga v letu 2015 70.465  
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Stroške materiala večinoma sestavljajo stroški surovin v znesku 2.635.922 EUR, stroški celuloze in 
vlaknin v znesku 12.812.343 EUR, stroški energije v znesku 3.261.248 EUR, stroški embalaže v 
znesku 1.290.953 EUR in ostali stroški materiala. Stroške storitev sestavljajo stroški storitev pri 
proizvajanju proizvodov v znesku 36.911 EUR, stroški transportnih storitev v znesku 726.480 EUR, 
stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem v višini 256.374 EUR, stroški intelektualnih in drugih 
storitev v  znesku 126.687 EUR in stroški drugih storitev. Prevrednotovalne odhodke pri obratnih 
sredstvih sestavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki zalog v znesku 5.735 EUR in 
prevrednotovalni poslovni odhodki terjatev v znesku -13.430 EUR. 
 
Druge poslovne odhodke sestavljajo taksa za obremenjevanje vode, vodna povračila, članarine GZS 
in druge, stroški licenc, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, sodne in administrativne takse, 
sodni stroški, davčno nepriznani stroški in drugi stroški.  
 
 
 
16. FINANČNI PRIHODKI 
 
(v EUR) 2016 2015 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 40.869  49.277  

Skupaj 40.869  49.277  

 
Finančni prihodki se pretežno nanašajo na prihodke iz naslova preračuna terjatev v tujih valutah.  
 
 
17. FINANČNI ODHODKI 
 
(v EUR) 2016 2015 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od organizacij v skupini 278.094  240.374  
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 22.850  15.160  

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do organizacij v 

skupini -  -  
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 62.937  100.597  
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.571  1.639  

Skupaj 365.452  357.770  

 
Finančni odhodki se večinoma nanašajo na obresti od prejetih posojil, v manjši meri pa na tečajne 
razlike. 
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18. DRUGI PRIHODKI 
 
(v EUR) 2016 2015 

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 4.540  -  
Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki 720  -  
Pozitivne evrske izravnave 6  -  

Skupaj 5.266  -  

 
 
19. DRUGI ODHODKI 
 
(v EUR) 2016 2015 

Denarne kazni, ki niso povezane s poslovnimi učinki 45  -  
Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki 29.640  250  

Skupaj 29.685  250  

 
 
20. DAVEK IZ DOBIČKA  
 
 
DAVEK IZ DOBIČKA 

(v EUR) 2016 2015 

Poslovni izid pred obdavčitvijo (1.458.914) (2.396.384) 
Davek po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb -  -  
Odloženi davki (590.885) -  
Efektivna stopnja obdavčitve po davčnem obračunu - - 
Efektivna stopnja obdavčitve po odhodkih za davek 41% - 

(v EUR) 2016 2015 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 25.990.137  24.965.591  
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih (27.449.051) (26.913.665) 
Računovodski dobiček ali izguba (1.458.914) (1.948.074) 

Zmanjšanje davčne osnove in olajšave (2.167) -  
Povečanje davčne osnove 216.365  82.871  

Davčna osnova (1.244.716) (1.865.203) 

Davek od dohodka pravnih oseb 17% (2015: 17%) -  -  

 
 
Podjetje v letu 2016 izkazuje negativno davčno osnovo. 
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Družba je pripoznava odložene terjatve za davek v višini 590.885 EUR. Celotna akumulirana 
davčna izguba na 31.12.2016 znaša 3.109.921 EUR. Družba bo v skladu s finančnim načrtom v 
naslednjem 5 letnem obdobju izrabila celotno izkazano davčno izgubo. 
 
 
21. POSLOVNI IZID 
 
Poslovni izid (dobiček ali izguba) je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. 
Finančni izid (prebitek prejemkov ali izdatkov) je razlika med prejemki in izdatki v obračunskem 
obdobju.  
 
Poslovni izid se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih ugotavlja s primerjanjem 
ustreznih pripoznanih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je dobiček, 
presežek odhodkov nad prihodki pa izguba.  
 
Finančni izid se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih ugotavlja s primerjanjem 
ustreznih pritokov in odtokov. Presežek pritokov na odtoki je prebitek pritokov  in  presežek 
odtokov nad pritoki je prebitek odtokov.  
 
V letu 2016 podjetje izkazuje čisto izgubo v znesku 868.029 EUR.  
 
 
2.6 RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV IN V IZKAZU 

GIBANJA KAPITALA 
 
 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto.  
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po različici II po posredni metodi.  
 
 
2.7 DRUGA RAZKRITJA 
 
 
PODATKI O SKUPINAH OSEB 
 
1. Imena članov uprave:  Leopold Povše, Marco Castiglioni,  Georges Berbari (do 4.2.2016) in 

Tomaž Režun (od 4.2.2016). 
 
2. Poslovne terjatve do članov uprave, nadzornega sveta in notranjih lastnikov: jih ni 
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3. Prejemki članov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih na podlagi individualne pogodbe: 
 

Zaposleni po 
individualni 

(v EUR) Poslovodstvo pogodbi Skupaj 

Prejemki 
V letu 2016 124.473  137.548  262.021  
V letu 2015 35.403  138.086  173.489  

 
 
 
POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 
 
PRODAJA POVEZANIM DRUŽBAM 
(v EUR) 2016 2015 

Povezane družbe: 
Muflon, d.o.o. 502.234  559.037  

Skupaj 502.234  559.037  

NABAVA PRI POVEZANIH DRUŽBAH 
(v EUR) 2016 2015 

Povezane družbe: 
Emkaan Investments L.L.C. 417.931  416.693  
Muflon, d.o.o. 485.780  613.317  

Skupaj 903.711  1.030.010  

 
 
 
ODPRTE POSTAVKE IZ PRODAJE/NABAVE PRI POVEZANIH DRUŽBAH 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Terjatve iz poslovanja do povezanih družb 
Povezane družbe: 
Muflon, d.o.o. 81.009  97.932  

Skupaj 81.009  97.932  

Obveznosti iz poslovanja do povezanih družb 
Povezane družbe: 
Emkaan Investments L.L.C. 57.869  39.356  
Muflon, d.o.o. 1.458.869  152.518  

Skupaj 1.516.738  191.874  
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POSOJILA, PRIDOBLJENA OD POVEZANIH ORGANIZACIJ 
(v EUR) Obrestna mera 31.12.16 31.12.15 

Povezane družbe: 
  Emkaan Holding s.a. 5 % oz zakonska  2.403.431  2.249.507  
  AbdulAzis al Sidais Trading 5% 1.604.637  1.528.226  
  Muflon, d.o.o. priznana 4.076.329  3.855.508  

Skupaj 8.084.397  7.633.241  

 
Pri prvih dveh kreditih (torej prejetih s strani Emkaan Holding s.a. in AbdulAzis al Sidais Trading) 
so obračunane obresti za leto 2016 pogodbeno pripisane h glavnicam. Obveznosti iz naslova 
obračunanih obresti do družbe Muflon d.o.o. in odhodki iz naslova obresti po vseh treh posojilih za 
leto 2016 pa so razvidni iz naslednjega pojasnila (podatki niso zajeti v zgoraj razkrite zneske, ki se 
nanašajo zgolj na redno poslovanje): 
 
Obveznosti iz naslova obresti od prejetega kredita Muflon na 31.12.2016: 56.958 EUR. 
Odhodki iz naslova obresti od prejetega kredita Muflon v 2016: 47.970 EUR. 
Odhodki iz naslova obresti od prejetega kredita Emkaan Holdings v 2016: 153.712 EUR in 
Odhodki iz naslova obresti od prejetega kredita AbdulAzis al Sidais Trading v 2016: 76.411 EUR. 
  
 
2.8 KAZALNIKI 
 
  2016 2015 

Delež lastniškega financiranja  0,01 0,07 
Delež dolgoročnega financiranja  0,02 0,08 
Delež osnovnih sredstev v sredstvih  0,21 0,23 
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih 0,36 0,36 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,04 0,31 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,01 0,01 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,29 0,31 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,65 0,69 
Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,96 0,92 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala -0,86 0,70 

 
 
 
2.9 IZVENBILANČNA EVIDENCA 
 
 
(v EUR) 31.12.16 31.12.15 

Hipoteke na nepremičninah 367.556  375.758  
Druge izvenbilančne postavke 458.764  701.452  

Skupaj 826.320  1.077.210  
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3    Revizorjevo poročilo 
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