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1. POSLOVNO POROČILO 
 

1.1 Predstavitev družbe 
 

Osnovni podatki o podjetju: 

 
Naziv:  JP Energetika Šentrupert d.o.o. 

Naslov:  Šentrupert 5 

Poštna številka in kraj:  8232 Šentrupert 

Občina: Šentrupert 

Telefon:  / 

GSM:  +386 31 768 820 

Fax:   

e-mail:  info@energetika-sentrupert.si 

Spletna stran:  www.energetika-sentrupert.si 

Lastniki:  Občina Šentrupert 

Direktor:  Marko Kos 

Matična številka podjetja:  6250718000 

ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:  72568275 

Šifra glavne dejavnosti podjetja:  35.300 Oskrba s paro in vročo vodo, 

35.119 Druga proizvodnja električne 

energije, 

 

Šifra dejavnosti s katero ustvarite največ prometa:   

35.220 Distribucija plinastih goriv po 

plinovodni mreži, 

42.210 Gradnja objektov oskrbne 

infrastrukture za tekočine in pline, 

35.119 Druga proizvodnja električne 

energije, 

35.140 Trgovanje z električno energijo, 

35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po 

plinovodni mreži. 

 

Število redno zaposlenih na dan 31.12.2017 3  

Celotni prihodek podjetja v preteklem letu 2017 v EUR brez 

DDV 
986.645 € 

 

  

mailto:info@energetika-sentrupert.si
http://www.energetika-sentrupert.si/
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1.2 Pravne podlage: 
 

 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Ur. List RS, št. 

50/2012, dne 29.06.2012)  

 Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na 

ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob (Ur. List RS, št. 50/2012, dne 

29.06.2012) 

 Statut Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Ur. List RS, št. 74/2012, 

01.10.2012) 

 Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Ur. List RS, št. 

27/2013, 18.03.2013) 

 Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na 

ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert (Ur. List RS, št. 27/2013, 

18.03.2013) 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v 

Občini Šentrupert (Ur. List RS, št. 46/2014) 

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in 

SLV-08 IK (Ur. List RS, št. 69/2014) 

1.3 Lastništvo in kapital družbe 
 

Energetika Šentrupert je javno podjetje v 100 % lasti Občine Šentrupert. 
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1.4 Pomembnejši poslovni dogodki v letu 2017 

 

Z dnem 1.5.2017 je bil izbran nov direktor za celoten mandat štirih let. V prvi polovici leta 

2017 so bili v podjetju 4 zaposleni, vendar se je zaradi reorganizacije število zmanjšalo na 3 

zaposlene. Število zaposlenih v podjetju bomo ob uspešni realizaciji projektov povečali. 

 

V tabeli 1 so prikazani vsi prihodki in odhodki podjetja JP Energetika Šentrupert d.o.o.. 

 

Tabela 1: Prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 ter prikaz poslovnega izida 

OPIS LETO 2017 

  SKUPAJ 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 902.163 

 - od prodaje toplote 463.849 

 - vzdrževanje cest 67.242 

 - prodaja električne energije 299.956 

 - odpadne vode 71.075 

 - druge opravljene storitve    

 - prodaja telefona 41 

DRUGI PRIHODKI  (subvencije) 83.783 

 - prenos dela nepovratnih sredstev med prihodke 83.783 

    

OSTALI PRIHODKI 699 

 - uporaba prostora volitve, stotinske izravnave, vračilo taks, ostalo 699 

    

FINANČNI PRIHODKI 0 

  

   

    

VSI PRIHODKI SKUPAJ 986.645 

    

POSLOVNI ODHODKI 831.965 

    

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV SKUPAJ 465.759 

    

STROŠKI MATERIALA 301.552 

 - sekanci 274.482 

 - pesek, sol 10.356 

 - stroški energije 10.218 

 - pisarniški in drug potrošni material 340 

 - drugi stroški materiala 4.464 

 - odpis drobnega inventarja (telefoni) 1.692 

STROŠKI STORITEV 164.207 

 - stroški transportnih storitev 0 

 - stroški vzdrževanja 35.076 

 - stroški telefonov, interneta 2.090 

 - stroški najemnin 11.771 

 - stroški službenih poti 1.552 



 

8 

 

 - bančni stroški, zavarovanje 11.285 

 - stroški vzdrževanja javnih površin in cest 27.187 

 - stroški nadzorni svet 11.281 

 - stroški odvetnikov, revizije, računovodstva, svetovanja, Delta 38.211 

(računovodstvo 8.399, revizija 6.300, delta 10.300, odvet. 13.212)   

 - stroški drobljenja sekancev 0 

 - stroški drugih storitev (varovanje, notarji, elaborati, študent, Pikl,dim., dodan račun Biomasa Kog.II 16.698 

 - reprezentanca  956 

 - reklama 0 

 - poslovodenje 8.100 

AMORTIZACIJA IN ODPISI VREDNOSTI 251.496 

 - amortizacija kotlovnice 96.091 

 - amortizacija opreme uprava 3.760 

 - amortizacija kogeneracija 118.554 

 - oblikovanje popravka vrednosti del terjatev AHOUSE 32.804 

 - odpis opredmetenih osnovnih sredstev 287 

STROŠKI DELA 99.407 

 - bruto plača 77.464 

 - prehrana, prevoz, regres 9.471 

 - prispevki delodajalca od plač 12.472 

 - odpravnina 0 

 - prispevki delodajalca od odpravnine 0 

    

DRUGI STROŠKI 15.303 

 - takse, eko sklad, odškodnine, kazen ceste 3.803 

 - prenos dela opr.osn.sredstev v izgradnji iz preteklih let - kogeneracija II 11.500 

STROŠKI FINANCIRANJA 55.325 

 - obresti na prejet kredit kotlovnica 26.625 

 - obresti na kratkoročni kredit 0 

 - obresti na prejet kredit kogeneracija 28.700 

ODHODKI 29.161 

 - obresti Petrol, LGZD, Polfin 14.002 

 - stotinske izravnave 2 

 - stroški odkupa terjatev 7.469 

 - stroški obresti B in B fin  3.200 

 - pobot Halo pesek 4.488 

    

VSI STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ 916.451 

    

REZULTAT POSLOVANJA 70.192 

EBITDA 321.690 
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1.4.1 Kotlovnica Dob 

 

Delovanje kotlovnice je bilo v letu 2017 uspešno saj smo proizvedli  4552,2 MWh toplotne 

energijo, ki smo jo v celoti distribuirali v sistem in prodali. Kotlovnica je v odličnem stanju, 

zato se iz tega naslova ne pričakuje težav in zastojev. 

 
Tabela 2: Porabljena energija v letu 2017 ter poraba sekancev po mesecih 

LETO 2017     

Mesec  

Poraba 

[MWh]  

poraba 

sekancev 

[nm] 

     

januar  1004,1  1157 

februar  596,4  990 

marec  419,7  589 

april  294  430 

maj  171,2  297 

junij  102,4  165 

julij  94,6  152 

avgust  93,5  150 

september  136,7  215 

oktober  319,6  460 

november  550,1  465 

december  769,9  910 

     

SKUPAJ  4552,2  5980 

1.4.2 Kogeneracija Dob 

 

Na kogeneracijski enoti SPTE Dob smo imeli konec leta 2016 težave pri obratovanju ter velik 

upad proizvedene električne energije in s tem posledično manjše prihodke. Težava pri 

proizvodnji so se dogajale zaradi nepravočasnega ukrepanja zamenjave dotrajanih motorjev. 

Zato je bila naša prva naloga, da v letu 2017 poskrbimo, da kvalitetno obnovimo celotno 

kogeneracijo. Z celotno obnovo smo poskrbeli, da je bila proizvedena električna energija na 

kogeneraciji maksimalna brez upada in s tem smo zagotovili, da je prihodek iz naslova prodane 

električne energije v zgornjih mejah pričakovanega. 

 
Tabela 3: Proizvedena električna energija v letu 2017 

Mesec 

 

 

Proizvedena 
el. 
energija[MWh]  

poraba 
sekancev 
[nm] 

  
    

januar   125  680 

februar   131,4  700 

marec   138,69  775 
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april   132,2  725 

maj   134,59  775 

junij   130,799  945 

julij   140,323  855 

avgust   141,809  899 

september   135,776  929 

oktober   134,4614  775 

november   124,25  750 

december   129,221  740 

  
    

SKUPAJ   1598,519  9548 
 

1.4.3 Vzdrževanje cest 

 

Koncesija za vzdrževanje cest je bila v mesecu marcu 2017 prekinjena in prenesena na 

komunalo Trebnje. 

1.4.4 Odpadne vode 

 

Iz naslova čiščenja odpadnih vod v letu 2017 nismo imeli bistvenih težav in upada prihodka. 

Izvajala so se redna vzdrževalna dela za nemoteno čiščenje odpadnih vod. 

1.5 Prodaja 
 

V letu 2017 smo imeli 47% prihodkov od prodane toplotne energije, s prodajo električne 

energije 30,4%, z vzdrževanjem cest 6,81%, odpadne vode 7,2% ter prihodki subvencije 8,5%. 

1.6 Zaposleni 
 

Na dan 31.12.2017 so bili v podjetju trije zaposleni. 

1.7 Dobavitelji 
 

Glavni dobavitelji v podjetju za poslovno leto 2017: 

 

- Lesno gozdarska zadruga Dolenjske (dobavitelj sekancev) 

- Marjan Slapšak s. p. (vzdrževanje cest do marca 2017) 

- Biomasa Luče d.o.o. (servis kotlarne ter dobavitelj rezervnih delov kogeneracije) 

 

Največji dobavitelji so dobavitelji lesnih sekancev, in podizvajalci za opravljanje storitev 

vzdrževanja cest, ostali dobavitelji pa so dobavitelji, ki nas oskrbujejo s potrošnim materialom, 

elektriko, storitve odvetnikov. 
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1.8 Varstvo okolja 

 

1.8.1 Vpliv na emisije škodljivih snovi v ozračje 

 

Kemična sestava lesne biomase vpliva na količino hlapljivih snovi, energijsko vsebnost in na 

kemične reakcije pri zgorevanju, fizikalne lastnosti pa na samo energijsko učinkovitost in potek 

zgorevanja. Pri zgorevanju lesne biomase nastaneta CO2 in voda, v obliki pare, ter drugi 

produkti kot so SO2, CO, CH, NOX (NO2) ter prah. Za dobro zgorevanje je potrebna dovolj 

visoka temperatura, določena dolžina časa zgorevanja in prava mešanica goriva in zraka, da 

izgorijo tudi smole, eterična olja in snovi, ki se v starih kotlih na lesno biomaso odlagajo kot 

saje in črna, lepljiva obloga na stenah kurišča (katran). 

Količine CO2, ki se sproščajo pri izgorevanju lesne biomase so enake količinam CO2, ki bi se 

sprostile pri razpadanju (gnitju) v naravi, zato pravimo, da je uporaba lesne biomase za 

proizvodnjo toplotne energije CO2 nevtralna. Pri porabi fosilnih goriv pa se CO2 intenzivno 

sprošča v ozračje in posledice se kažejo v ogrevanju ozračja in drugih klimatskih spremembah. 

Onesnaževanje zraka iz kotlovnice nastopa le z emisijo dimnih plinov iz kotlov. Večina toplote 

bo proizvedena iz lesa, ki je čisto gorivo brez žveplovih spojin. V širšem smislu se les in lesne 

ostanke smatra kot CO2 nevtralno gorivo. 

 

Tudi če biomase ne bi sežigali, bi se CO2, ki je v njej vezan, sproščal z delovanjem bakterij 

(gnitje, trohnenje). Zato je količina sproščenega CO2 pri zgorevanju enaka kot pri gnitju 

biomase v gozdu ali na odlagališčih, kjer potekajo postopni aerobni razkrojni procesi. Enako 

velja glede sproščanja toplote. 

V lesni masi nakopičena energija bi se pri spontanih razkrojnih procesih postopno sproščala v 

okolje. S sežigom v kotlovnici pa jo je mogoče izkoristiti za ogrevanje in s tem nadomestiti 

energijo iz fosilnih goriv. Zato bi večja izraba biomase prispevala tudi k zmanjšanju emisij 

toplote in posledičnemu ogrevanju ozračja. Skratka izraba biomase predstavlja zaključen 

naravni krog, ki ne prispeva k povečanju emisij CO2 in toplote. 

1.8.2 Vpliv na varstvo voda 

 

Meteorna voda z utrjenih površin okoli kotlovnice in skladišča lesnih ostankov bo vodena preko 

lovilnika olj v ponikovalnico. V ponikovalnico bo speljana tudi meteorna voda s streh objektov. 

Fekalna kanalizacija bo speljana v javni kanalizacijski sistem. 

Poleg meteorne in fekalne odpadne vode se v kotlovnici občasno pojavi tehnološka odpadna 

voda, pri praznjenju kotlov in ostalih naprav in sistemov v kotlovnici ter pri čiščenju in pranju 

v kotlovnici. 

Pojavlja se tudi kondenzat v dimniku, ki bo voden v kanalizacijo. Vsi izpusti tehnoloških 

odpadnih vod bodo izpolnjevali zahteve in pogoje, ki so določeni s predpisi. 
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1.8.3 Vpliv na hrup 

 

Same naprave v kotlovnici ne povzročajo močnejšega hrupa. Glavni vir hrupa so ventilatorji za 

dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov. Odvisno od lokacije kotlovnice bodo po 

potrebi v kanalih 

nameščeni dušilniki hrupa tako, da nivo hrupa ne bo presegal maksimalne dovoljene ravni 

hrupa, določene s predpisi. Hrup povzroča tudi dovoz goriva s kamioni in delovanje 

nakladalnika za gorivo, vendar je ta hrup občasen in časovno omejen. Hrup na presega ravni 

skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005, 

34/2008,109/2009, 62/2010). 

1.8.4 Vpliv odpadkov na okolje 

 

V lesnih gorivih je 0,5 – 2,0 % suhe snovi v obliki negorljivih mineralov, ki se po procesu 

zgorevanja spremenijo v pepel oz. oglje, ki se ga nadalje shranjuje v zato prirejenih kovinskih 

posodah. Zato emisije prašnih delcev (letečega pepela) ne bodo presegale dovoljenih mejnih 

vrednosti. 

1.9 Upravljanje s tveganji 
 

Finančna tveganja spremlja in obvladuje finančna služba, pri obvladovanju kreditnih tveganj 

oziroma na področju izterjave pa slednja tesno sodeluje z vodstvom podjetja. 

1.9.1 Kreditno tveganje 

 

Kreditno tveganje pomeni tveganje neplačila naših kupcev. Z namenom primernega 

obvladovanja tega tveganja se družba poslužuje mehanizmov omejevanja maksimalne 

izpostavljenosti do posameznih kupcev, aktivnega upravljanja s terjatvami, izračunavanje 

bonitetnih ocen in drugo. 

1.9.2 Tveganje spremembe obrestnih mer 

 

Obrestno tveganje pomeni možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer. Tveganje 

družba obvladuje s spremljanjem gibanja obrestnih mer, ustreznimi finančnimi instrumenti in s 

pogajanji s kreditnimi institucijami. 

1.9.3 Likvidnostno tveganje 

 

Likvidnostno tveganje pomeni možnost pomanjkanja likvidnih sredstev za servisiranje 

poslovnih in finančnih obveznosti. Družba tveganje obvladuje z vnaprej dogovorjenimi 

kreditnimi linijami oziroma krediti za financiranje obratnega kapitala in načrtovanje denarnega 

toka. 
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1.10 Pričakovani razvoj družbe 

 

Vizija podjetja je postati ključni energetski člen v regiji oziroma v Mirenski dolini. Poleg že 

obstoječe kotlovnice ter enote za soproizvodnjo toplotne in električne energije je namen 

podjetja razvijati projekte, ki bodo natančneje opisani v Smernicah strategije razvoja JP 

Energetika Šentrupert d.o.o.. 

 

Prav tako ima podjetje potencial in znanje pripraviti nove projekte za zunanje bodoče 

investitorje in postati ključni povezovalni člen energetike v Mirenski dolini. 

 

V prvi polovici leta 2017 so bili v podjetju 4 zaposleni, vendar se je zaradi različnih razlogov v 

drugi polovici leta število zmanjšalo na 3 zaposlene. Število zaposlenih v podjetju je manjše 

zaradi ukinitve ene od dejavnosti in sicer zaradi ukinitve  dejavnosti vzdrževanja cest. 

 

Naloge ukinjenega delavnega mesta Vodje energetskih postrojev, je prevzel direktor. 

 

V poslovnem letu 2017/2018 je bil namen zmanjšati dolg do upnikov, ki je znašal na dan 

31.12.2016 365.037,73 €. Energetika Šentrupert d.o.o. je na dan 31.12.2017 poplačala 

272.105,16 € obveznosti do dobaviteljev. 

Poleg moratorija, ki se je v podjetju izvajal od 1.5.2017 naprej mora podjetje dobiti plačane še 

naslednje terjatve do kupcev: 

 

- Občina Šentrupert 89.781 € 

- JMW Fire d.o.o. 35.808 € (sprožen sodni postopek za izterjavo dolga) 

- Ahouse d.o.o.  122.606 € (izveden bo pobot v višini 89.802 €, preostanek dolga 

mora podjetje Ahouse d.o.o. plačati Energetiki Šentrupert) 

1.11 Izjava o odgovornosti poslovodstva 

 

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe za poslovno leto, ki se je zaključilo na dan 

31. december 2017, pojasnila k računovodskim izkazom in uporabljene računovodske 

usmeritve ter poslovno poročilo.  

 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 

ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 

previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi, 

skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu 

z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih 

ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 

nepravilnosti oziroma nezakonitosti.  

 

Poslovodstvo  potrjuje: 
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- da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske 

usmeritve, 

- da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja, 

- da letno poročilo predstavljata resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe 

in izidov njenega poslovanja za leto 2017 in je odobreno za objavo. 

 

 

 

Marko Kos, u. d .i. e., direktor 
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 

    2017 2016 % 

  SREDSTVA 3.226.605   3.475.647   100% 

          

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.814.954   3.040.493   87% 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 0   0   0% 

1. Neopredmetena sredstva   0   0     

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0   0     

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.809.754   3.035.293   87% 

1. Zemljišča in zgradbe 821.963   838.174     

  a) Zemljišča 5.891   5.891     

  b) Zgradbe 816.072   832.283     

2. Proizvajalne naprave in stroji 1.963.769   2.157.617     

3.  Druge naprave in oprema 9.764 13.744     

4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in 
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 14.258   25.758     

5. Osnovna čreda 0   0     

6. Večletni nasadi 0   0     

III. Naložbene nepremičnine 0   0   0% 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 5.200   5.200   0% 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 5.200   5.200     

  a) Delnice in deleži v družbah v skupini 5.200   5.200     

  b) Druge dolgoročne finančne naložbe 0   0     

2. Dolgoročna posojila 0   0     

  a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0   0     

  b) Druga dolgoročna posojila 0   0     

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0   0   0% 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0   0     

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0   0     

VI. Odložene terjatve za davek 0   0   0% 

          

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 406.435   431.090   13% 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0   0   0% 

II. Zaloge 0   3.057   0% 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0   0   0% 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0   0     

  a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0   0     

  b) Druge kratkoročne finančne naložbe 0   0     

2. Kratkoročna posojila 0   0     

  a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0   0     

  b) Kratkoročna posojila drugim 0   0     

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 400.652   426.844   12% 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  0   0     

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 400.652   426.844     

V. Denarna sredstva 5.783   1.189   0% 

          

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.216   4.064   0% 

  IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.955.503   1.955.503     
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    2017 2016 % 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.226.605   3.475.647   100% 

          

A. KAPITAL 70.364   172   2% 

I. Vpoklicani kapital 7.500   7.500   0% 

1. Osnovni kapital 7.500   7.500     

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0   0     

II. Kapitalske rezerve 0   0   0% 

III. Rezerve iz dobička 0   0   0% 

1. Zakonske rezerve 0   0     

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

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

4. Statutarne rezerve 0   0     

5. Druge rezerve iz dobička 0   0     

IV. Revalorizacijske rezerve 0   0   0% 

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0   0   0% 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 0 6.868   0% 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 62.864   (14.196) 2% 

          

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 1.072.083   1.155.866   33% 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0   0     

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.072.083   1.155.866     

          

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.440.463   1.451.112   45% 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.440.463   1.451.112   45% 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0   0     

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.440.463   1.451.112     

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0   0     

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0   0   0% 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0   0     

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0   0     

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0   0     

III. Odložene obveznosti za davek 0   0   0% 

          

Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 643.695   868.497   20% 

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti 250.574   239.679   8% 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0   0     

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 250.574   239.679     

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0   0     

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 393.121   628.818   12% 

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0   0     

2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 365.038   577.988     

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 28.083   50.830     

          

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0   0   0% 

          

  IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.955.503   1.955.503     
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Podatki iz izkaza poslovnega izida 
    

    2017 2016 

1. Čisti prihodki od prodaje 902.163   1.052.494   

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 902.163   1.052.494   

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 0   0   

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 0   0   

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0   0   

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki) 0   0   

5. Stroški blaga, materiala in storitev (465.759) (649.124) 

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala (301.552) (307.209) 

b) Stroški storitev (164.207) (341.915) 

6. Stroški dela (99.408) (176.410) 

a) Stroški plač (77.464) (138.977) 

b) Stroški socialnih zavarovanj (12.472) (20.482) 

  od tega stroški pokojninskih zavarovanj 0   0   

c) Drugi stroški dela (9.472) (16.951) 

7. Odpisi vrednosti (251.497) (218.949) 

a) Amortizacija (218.405) (218.354) 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih (287) (595) 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (32.805) 0   

8. Drugi poslovni odhodki (15.303) (3.042) 

9. Finančni prihodki iz deležev 0   1   

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini 0   0   

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah 0   0   

c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah 0   0   

č) Drugi prihodki iz drugih naložb 0   1   

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0   0   

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

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0   0   

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0   0   

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0   0   

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0   0   

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0   0   

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (84.486) (103.906) 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0   0   

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank (55.325) (64.718) 

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0   0   

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (29.161) (39.188) 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0   0   

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0   0   

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0   0   

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0   0   

15. Drugi prihodki  84.482   84.740   

16. Drugi odhodki 0   0   
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17. Davek iz dobička 0   0   

18. Odloženi davki 0   0   

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 70.192   (14.196) 

 

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa od 1.1.2017 do 31.12.2017 

 
    2017 2016 

17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 70.192   (14.196) 

18. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih 
osnovnih sredstev 0   0   

19. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0   0   

20. Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb 
v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev) 0   0   

21. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0   0   

22. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 70.192   (14.196) 

 

Izkaz denarnih tokov 

 

    2017 2016 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 373.083   270.740   

  
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 986.645   1.137.234   

  
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti (613.562) (866.494) 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0   0   

b) 

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja (291.383) (61.181) 

  Začetne manj končne poslovne terjatve 26.192   (169.526) 

  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve (1.152) 3.936   

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0   0   

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

  Začetne manj končne zaloge 3.057   18.640   

  Končni manj začetni poslovni dolgovi (235.697) 169.531   

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (83.783) (83.762) 

  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0   0   

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 81.700   209.559   

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU     

a) Prejemki pri investiranju 0   88.310   

  
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo 
na naložbenje 0   0   

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredsstev 0   0   

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0   88.310   

  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0   0   

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0   0   

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0   0   

b) Izdatki pri investiranju (4.652) (23.835) 

  Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev 0   0   

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (4.652) (21.835) 
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  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0   0   

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0   0   

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0   (2.000) 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri investiranju (a+b) (4.652) 64.475   

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 148.150   30.000   

  Prejemki od vplačanega kapitala 0   0   

  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0   30.000   

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 148.150   0   

b) b) Izdatki pri financiranju (220.604) (317.215) 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (84.486) (64.988) 

  Izdatki za vračila kapitala 0   0   

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (65.144) (252.227) 

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (70.974) 0   

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0   0   

c) c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) (72.454) (287.215) 

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 5.783   1.189   

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 4.594   (13.181) 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.189   14.370   

 

Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2016 do 31.12.2016 

    Vpoklican

i kapital 

Preneseni čisti 

poslovni izid 

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta 

Skupaj 

    Osnovni 

kapital 

Preneseni 

čisti 

dobiček 

Prenes

ena 

čista 

izguba 

Čisti 

dobiček 

poslovnega 

leta 

Čista izguba 

poslovnega 

leta 

A1

. 

Končno stanje 31/12-2015 7.500   1.182   0   5.686   0   14.368   

a) Preračuni za nazaj           0   

b) Prilagoditve za nazaj           0   

A2

. 

Začetno stanje 01/01-2016 7.500   1.182   0   5.686   0   14.368   

B1. Spremembe lastniškega 

kapitala 

0   0   0   0   0   0   

a) Vpis vpoklicanega osnovnega 

kapitala 

          0   

b) Vpis nevpoklicanega 

osnovnega kapitala 

          0   

c) Vpoklic vpisanega osnovnega 

kapitala 

          0   

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala           0   

d) Nakup lastnih delnic in lastnih 

poslovnih deležev 

          0   
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e) Odtujitev oziroma umik 

lastnih delnic in lastnih 

poslovnih deležev 

          0   

f) Vračilo kapitala           0   

g) Izplačilo dividend           0   

h) Izplačilo nagrad organom 

vodenja in nadzora 

          0   

i) Druge spremembe lastniškega 

kapitala 

          0   

B2. Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja 

0   0   0   0   (14.196) (14.196) 

a)  Vnos čistega poslovnega izida         (14.196) (14.196) 

b) Sprememba presežka iz 

prevrednotenja 

neopredmetenih sredstev 

          0   

c) Sprememba presežka iz 

prevrednotenja 

opredmetenih osnovnih 

sredstev 

          0   

č) Sprememba presežka iz 

prevrednotenja finančnih 

naložb 

          0   

d) Druge sestavine 

vseobsegajočega donosa  

          0   

B3. Spremembe v kapitalu 0   (1.182) 0   (5.686) 0   (6.868) 

a) Razporeditev preostalega dela 

čistega dobička primerjalnega 

poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala 

          0   

b) Razporeditev dela čistega 

dobička poročevalskega 

obdobja na druge sestavine 

kapitala po sklepu organov 

vodenja in nadzora 

          0   

c) Razporeditev dela čistega 

dobička za oblikovanje 

dodatnih rezerv po sklepu 

skupščine 

          0   

č) Poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala 

  (1.182)   (5.686)   (6.868) 

d) Oblikovanje rezerv za lastne 

delnice in lastne poslovne 

deleže iz drugih sestavin 

kapitala 

          0   
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e) Sprostitev rezerv za lastne 

delnice in lastne poslovne 

deleže ter razporeditev na 

druge sestavine kapitala 

          0   

f) Druge spremembe v kapitalu           0   

C. Končno stanje 31/12-2016 7.500   6.868   0   0   (14.196) 172   

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA   6.868   0   0   (14.196) (7.328) 

        

 

  

    

Vpoklicani 
kapital 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 

   

    

Osnovni 
kapital 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Prenesena 
čista 

izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

   

A1. Končno stanje 31/12-2016 7.500   6.868   0   0   (14.196) 172      

a) Preračuni za nazaj           0      

b) Prilagoditve za nazaj           0      

A2. Začetno stanje 01/01-2017 7.500   6.868   0   0   (14.196) 172      

B1. Spremembe lastniškega kapitala 0   0   0   0   0   0      

a) Vpis vpoklicanega osnovnega 
kapitala           0   

   

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega 
kapitala           0   

   

c) Vpoklic vpisanega osnovnega 
kapitala           0   

   

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala           0      

d) Nakup lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev           0   

   

e) Odtujitev oziroma umik lastnih 
delnic in lastnih poslovnih 
deležev           0   

   

f) Vračilo kapitala           0      

g) Izplačilo dividend           0      

h) Izplačilo nagrad organom vodenja 
in nadzora           0   

   

i) Druge spremembe lastniškega 
kapitala           0   

   

B2. Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0   0   0   70.192   0   70.192   

   

a)  Vnos čistega poslovnega izida       70.192     70.192   
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b) Sprememba presežka iz 
prevrednotenja neopredmetenih 
sredstev           0   

   

c) Sprememba presežka iz 
prevrednotenja opredmetenih 
osnovnih sredstev           0   

   

č) Sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb           0   

   

d) Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa            0   

   

B3. Spremembe v kapitalu 0   (6.868)  (7.328)   14.196   0   
   

a) Razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala           0   

   

b) Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala po sklepu 
organov vodenja in nadzora           0   

   

c) Razporeditev dela čistega dobička 
za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine           0   

   

č) Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala   (6.868)   (7.328) 14.196   0   

   

d) Oblikovanje rezerv za lastne 
delnice in lastne poslovne deleže 
iz drugih sestavin kapitala           0   

   

e) Sprostitev rezerv za lastne 
delnice in lastne poslovne deleže 
ter razporeditev na druge 
sestavine kapitala           0   

   

f) Druge spremembe v kapitalu           0      

C. Končno stanje 31/12-2017 7.500   0    62.864   0   70.364      

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA   0    62.864   0   62.864      
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Podatki iz bilančnega izkaza dobička / bilančne izgube za leto 2017 

 

Konto Postavka 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 
del 81 A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 200 70.192 0 

89 B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 201 0 14.197 

del 93 C. PRENESENI DOBIČEK 202 0 6.868 

del 93 Č. PRENESENA IZGUBA 203 7.328 0 

del 91 D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 204 0 0 

del 92 E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 
(206 do 209) 

205 0 0 

del 92 1. zmanjšanje zakonskih rezerv 206 0 0 

del 92 2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 207 0 0 

del 92 3. zmanjšanje statutarnih rezerv 208 0 0 

del 92 4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 209 0 0 

del 92 F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 
(211 do 214) 

210 0 0 

del 92 1. povečanje zakonskih rezerv 211 0 0 

del 92 2. povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 212 0 0 

del 92 3. povečanje statutarnih rezerv 213 0 0 

del 92 4. povečanje drugih rezerv iz dobička 214 0 0 

002 G. DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA 
BILANČNI PRESEČNI DAN 

302 0 0 

del 81, 89,  del 93, del 92, 002 H. BILANČNI DOBIČEK 
(200-201+202-203+205-210-302) 

215 62.864 0 

del 81, 89,  del 93, del 91, del 
92, 002 

I. BILANČNA IZGUBA 
(201-200-202+203-204-205+210+302) 

216 0 7.328 
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Računovodski kazalniki 
 
  Vrednost Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 

  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 

  2017 2016 2017 2016 LETO 

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA       

       

a) stopnja lastniškosti financiranja       

kapital  70.364   172   
0,02 0,00 44.067 

obveznosti do virov sredstev  3.226.605   3.475.647   
       

c) stopnja dolgoročnosti financiranja       

kapital + dolgoročni dolgovi  2.582.910   2.607.150   
0,80 0,75 107 

obveznosti do virov sredstev  3.226.605   3.475.647   
       

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA       

       

a) stopnja osnovnosti investiranja       

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)  2.809.754   3.035.293   
0,87 0,87 100 

sredstva  3.226.605   3.475.647   
       

č) stopnja dolgoročnosti investiranja       

dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za 
davek) 

 
2.814.954   3.040.493   0,87 0,87 100 

sredstva  3.226.605   3.475.647   
       

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA     
       

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev       

kapital  70.364   172   
0,03 0,00 44.193 

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)  2.809.754   3.035.293   
       

d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)    

likvidna sredstva  5.783   1.189   
0,01 0,00 656 

kratkoročne obveznosti  643.695   868.497   
       

e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)    

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve  406.435   428.033   
0,63 0,49 128 

kratkoročne obveznosti  643.695   868.497   
       

f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)    

kratkoročna sredstva  406.435   431.090   
0,63 0,50 127 

kratkoročne obveznosti  643.695   868.497   

       

5. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI       

       

a) gospodarnost poslovanja       

poslovni prihodki  902.163   1.052.494   
1,08 1,00 108 

poslovni odhodki  831.967   1.047.525   
       

       

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI       
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a) čista dobičkonosnost kapitala       

čisti dobiček v poslovnem obdobju  70.192   (14.196) 
408,09 -1,98 -20.652 povprečna vr. kapitala (brez č.dobička 

posl.obd.) 
 

172   7.184   
       

c) dividendnost osnovnega kapitala       

vsota dividend za poslovno obdobje  0   0   
0,00 0,00  

povprečna vrednost osnovnega kapitala  7.500   7.500   

 

3. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

Podlage za sestavo računovodskih izkazov 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 in 

Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na 

knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi 

standardi.  

 

Računovodski izkazi so predstavljeni v evrih brez stotinov. 

 

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka 

poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti 

računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, 

prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 

Računovodske usmeritve 

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 

Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v 

pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime prevzetega podjetja. 

So nedenarna sredstva in praviloma fizično ne obstajajo. 

 

Za neopredmeteno sredstvo se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej nabavne vrednosti 

oziroma prevrednotene nabavne vrednosti, posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, 

ki je posledica amortiziranja in posebej nabrana izguba zaradi oslabitve; v bilanco stanja se 

vpišejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom 

vrednosti ter nabranimi izgubami zaradi oslabitve.  

 

Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev je treba podrobno presoditi najmanj ob koncu  

vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti neopredmetenega sredstva s 

končno dobo koristnosti pomembno razlikuje od prejšnje ocene ter če se pomembno spremenijo 

pričakovanja gospodarskih koristi od sredstva, je treba dobo amortiziranja in metodo 

amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko 

vrednostjo odtujenega neopredmetenega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne 

prihodke, če je čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med 

prevrednotovalne poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od čistega donosa ob 

odtujitvi. 
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Neopredmetena sredstva se po začetnem pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti. 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri 

ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške 

namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v obračunskem obdobju, daljšem od enega leta.  

 

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti 

oziroma prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek 

vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so 

izkazana po neodpisani vrednosti (knjigovodski vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno 

in odpisano vrednostjo. 

 

V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna 

cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano 

uporabo ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnove. Če je nabavna vrednost 

opredmetenega osnovnega sredstva velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, 

ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če 

se povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. 

 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti 

in se pojavi zaradi uporabe modela revaloriziranja in zmanjšanje njihove knjigovodske 

vrednosti zaradi oslabitve. Model revaloriziranja lahko organizacija izbere le za prevrednotenje 

zemljišč in zgradb. 

 

 

Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ne sme presegati njihove 

nadomestljive vrednosti. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške 

prodaje ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja. 

 

Opredmetena osnovna sredstva se po začetnem pripoznanju merijo po modelu nabavne 

vrednosti. 

 

Amortizacija 

 

Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoročnega 

sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. 

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko 

je razpoložljivo za uporabo. Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati, ko je 

na voljo za uporabo. 
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Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo: 

Vrste opredmetenih osnovnih 

sredstev 

Amortizacijska stopnja skupine v % 

Proizvajalna oprema 8 

Pohištvo, pisarniška oprema 16,5 

Računalniška oprema 25 

Osebni avtomobili 12,5 

Druga vozila 16,5 

Ostala oprema 16,5 

Zgradbe 2 

Drobni inventar 20 

Biološka sredstva 8 

 

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega odpisa. 

 

Finančne naložbe 

 

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 

kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, ki jih ima podjetje v posesti dalj kot 

leto dni in jih ne namerava prodati. Tiste dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove 

drugih podjetij, države ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v posojila), ki zapadejo v 

plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne 

finančne naložbe. 

 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 

 finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 

 finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 

 finančne naložbe v posojila ali 

 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti.  Če gre za finančno sredstvo, ki 

ni razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je 

treba začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 

izdaje finančnega sredstva.   

Če podjetje obračunava finančno naložbo po datumu poravnave, mora naložbo, ki bo pozneje 

izmerjena po nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti, pripoznati na začetku po njeni pošteni 

vrednosti na datum trgovanja, povečani za stroške posla.  

Prevrednotovanje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot 

prevrednotovanje se ne štejejo pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe glavnice naložbe. 

Pojavi se predvsem kot prevrednotovanje finančne naložbe na  njihovo pošteno vrednost, 

prevrednotovanje finančnih naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje finančnih naložb 

zaradi odprave njihove oslabitve. Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo 

izmeriti. 

 

Finančne naložbe se po začetnem pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti.  
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Zaloge 

 

Količinska enota proizvoda oz. nedokončane proizvodnje se izvirno vrednoti po spremenljivih 

proizvajalnih stroških. S spremenljivimi  proizvajalnimi stroški so mišljeni neposredni stroški 

materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški storitev, neposredni stroški amortizacije 

ter spremenljivi del  splošnih proizvajalnih stroškov. 

 

Vrednosti sestavin v ceni enote in celotna cena enote izhajajo v začetku iz izvirnih velikosti. Če 

se v obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot ali stroški na novo proizvedenih enot 

razlikujejo od cen oziroma stroškov enot iste vrste v zalogi se lahko med letom za zmanjševanje 

teh količin uporablja metoda  drsečih povprečnih cen. 

 

Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se ob koncu 

poslovnega leta ali med njim. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti  ali čisti iztržljivi 

vrednosti in sicer po manjši izmed njiju.   

 

Terjatve  

 

se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 

plačane.  

 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem 

znesku, je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne. 

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na osnovi presoje poplačljivosti vsake posamezne 

terjatve. 

 

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob 

koncu poslovnega leta ali med njim. 

 

Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje 

terjatev  iz tečajnih razlik povečuje finančne prihodke iz poslovnih terjatev, zmanjšanje terjatev 

pa povečuje finančne odhodke iz poslovnih terjatev.   

 

Naložbene nepremičnine 

 

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino. 

 

Naložbena nepremičnina se v začetku ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna 

cena in stroški nakupa. Naložbene nepremičnine se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. 

 

Kapital 

 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 

revalorizacijske rezerve, rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti 

dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let  in prehodno še ne razdeljeni 

čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta.  

Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigovodske vrednosti kot posledice 

revalorizacije opredmetenih osnovnih sredstev oziroma izmeritev finančnih naložb po pošteni 

vrednosti. 
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Rezervacije 

 

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in 

se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih 

velikosti je mogoče zanesljivo oceniti. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo 

odložene prihodke (državne podpore in donacije prejete za pridobitev osnovnih sredstev 

oziroma za pokrivanje določenih stroškov), ki bodo v obdobju daljšem od leta dni pokrili 

odložene odhodke. Z njimi pokrivamo stroške amortizacije teh sredstev oziroma določene 

druge stroške in se porabijo s prenašanjem med prihodke. 

 

Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov pa pokrivamo v prihodnosti nastale 

stroške oziroma odhodke in lahko nastanejo iz naslova reorganizacije, pričakovanih izgub iz 

kočljivih pogodb, pokojnin, jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.  

 

Rezervacije se lahko uporabljajo samo za tiste postavke, za katere so bile oblikovane, v 

utemeljenih primerih pa tudi za enakovrstne postavke. 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Na koncu 

obračunskega obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti 

izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. 

 

Po koncu obračunskega obdobja, za katerega je bila oblikovana rezervacija, se njen celotni 

neporabljen del prenese med ustrezne prihodke. 

 

Dolgovi  

 

Kratkoročni in dolgoročni dolgovi se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih 

listin o njihovem nastanku. Dolgoročne dolgovi se izkazujejo kot dolgoročni finančni dolgovi 

in dolgoročni poslovni dolgovi.  

 

Dolgoročni finančni dolgovi so dobljena dolgoročna posojila, podvrsta dolgoročnih posojil so 

tudi dolgovi do najemodajalcev v primeru finančnega najema. 

Dolgoročni poslovni dolgovi so dolgoročni dobaviteljski krediti, podvrsta dolgoročnih 

poslovnih dolgov so obveznosti do kupcev iz prejetih dolgoročnih varščin. 

 

Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo in del dolgoročnih obveznosti, ki bo 

zapadel v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne obveznosti. 

 

Pri kratkoročnih dolgovih se ločeno izkazujejo kratkoročni finančni dolgovi in kratkoročni 

poslovni dolgovi. Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila. Kratkoročni 

poslovni dolgovi so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma 

in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti 

do državnih institucij in druge obveznosti. 

 

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v 

domačo valuto.  

 

Prihodki 

 

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.  
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a)  Poslovni prihodki 

 

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

učinki. 

 

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega 

blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju.  Prihodki od prodaje 

proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na 

fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi 

zgodnejšega plačila. 

 

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 

kompenzacije, premije in podobni prihodki.  

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 

in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko 

vrednostjo. 

 

b)  Finančni prihodki 

 

Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se v zvezi z finančnimi naložbami in 

tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti, deležev v dobičku drugih in kot 

prevrednotovalni finančni prihodki.  Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi 

finančnih naložb.  

 

Odhodki 

 

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 

 

a)  Poslovni odhodki 

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih 

vrstah kot so stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih sredstev, amortizacija. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavijo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 

neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove 

vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve. 

 

b)  Finančni odhodki 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki iz investiranja. Med odhodki za 

financiranje so zajeti predvsem stroški  obresti, odhodki iz investiranja pa imajo naravo 

prevrednotovalnih finančnih odhodkov.  

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove 

oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z rezervami zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti. 

  



 

32 

 

3.1 Pojasnila k računovodskim izkazom 

 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
A) Opredmetena osnovna sredstva: 

 

OPIS nab.vred. odpisi neod.vred. 

(04502) OPREMA - POHIŠTVO 12.275 6.703 5.572 

(04501) RAČUNALNIKI 3.836 2.310 1.526 

(0450) Druga opredmetena osnovna sredstva 5.699 3.033 2.666 

(0400) Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nab.vred. 2.602.759 638.990 1.963.769 

(0210) Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 871.874 55.803 816.072 

(0200) Zemljišče 5.891  5.891 

(0470) opred. osn. sredstva v gradnji 14.258  14.258 

Skupaj opredmetena osnovna sredstva: 3.516.592 706.838 2.809.754 

 
 
A1) Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 
 

  

Zemljišča Zgradbe Oprema in 
nadomestni 

deli 

Drobni 
inventar 

Druga 
opredmetena 

osnovna 
sredstva 

Kratkoročni 
predujmi 

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi 

Skupaj: 

NABAVNA VREDNOST                 

Stanje 01/01-2017 5.891   871.874   2.598.107   0   22.524   0   25.758   3.524.154   

Pridobitve     4.652           4.652   

Odtujitve     0     (715)   (11.500) (12.215) 

Prevrednotenje               0   

Stanje 31/12-2017 5.891   871.874   2.602.759   0   21.809   0   14.258   3.516.591   

  5.891   871.874   2.602.759   0   21.809   0   14.258   3.516.591   

POPRAVEK VREDNOSTI                 

Stanje 01/01-2017   39.592   440.490   0   8.779       488.861   

Pridobitve               0   

Odtujitve     0     (715)     (715) 

Amortizacija   16.211   198.500     3.981       218.692   

Prevrednotenje               0   

Stanje 31/12-2017   55.803   638.990   0   12.045       706.838   

    55.803   638.990   0   12.045     14.258   706.838   

Neodpisana vrednost 01/01-2017 5.891   832.282   2.157.617   0   13.745   0   25.758   3.035.293   

Neodpisana vrednost 31/12-2017 5.891   816.071   1.963.769   0   9.764   0   14.258   2.809.753   

 
Za zavarovanje kreditov je bila dano: 

 

- hipoteka na nepremičnini 16041203, kat. občina Straža stavbna pravica 

9003  
- zastavna pravica na premičninah kotli z opremo in pripadajočimi strojnimi instalacijami 

in toplotno postajo 

- zastavna pravica na  premičninah  kogeneracija - oprema 
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B) Dolgoročne finančne naložbe 

- Kapitalski delež v družbi Ahouse d.o.o , višini 3.200 EUR. Delež v osnovnem 

kapitalu znaša 16%. 

- Delež v Lesno gozdarski zadrugi Dolenjske, v višini 2.000 EUR. Delež znaša 

26%. 

 
KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

Terjatve: 2017 2016 

Kratkoročne terjatve do kupcev   

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 418.460 400.383 

-od tega terjatve do  družb  v skupini   

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini   

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -32.804  

Kratkoročne  terjatve, povezane s finančnimi prihodki 14.573 14.573 

Kratkoročne terjatve za obresti 14.573 14.573 

Druge kratkoročne terjatve 423 11.888 

Kratkoročne terjatve za vstopni DDV 423 9.160 

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij   

Ostale kratkoročne terjatve iz naslova odkupa 0 2.727 

Skupaj: 400.652 426.844 

 
Starostna struktura terjatev : 
Terjatve do kupcev po zapadlostih 

 

 - nezapadle 184.787 
 - zapadle nad  30 dni 3.214 
 - zapadle nad 90 dni 3.263 
 - zapadle nad 180 dni 96.209 
 - zapadle nad 360 dni 130.987 

Pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu obstajata dva tožbena zahtevka, prvi s strani podjetja 

AHOUSE d.o.o., drugi pa s strani družbe Energetika Šentrupert d.o.o. do podjetja JMW Fire, 

d.o.o. 

Družba je oblikovala popravek vrednosti terjatev v višini 32.804 EUR, do višine obveznosti do 

podjetja AHOUSE, d.o.o.. Podan je bil predlog za se medsebojna terjatev in obveznost pravdno 

pobotata. 

Do podjetja JMW Fire, d.o.o. pa ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti iz razloga, ker je 

terjatev nesporna in upravičena, na podlagi Odloka občine Šentrupert o načinu opravljanja 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu 

občine Šentrupert, z dne 9.9.2014.  

Zaloge 2017 2016 

      

Zaloge surovin in materiala v skladišču 0,00 3.057 

 - od tega sol 10,62 t 0,00 627 

 - sekanci 66,84 m3 0,00 2.430 

Družba ni imela zalog surovin in materiala na dan 31.12.2017. 
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Denarna sredstva 2017 2016 
   

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih 
sredstev 

0 0 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih 5.783 1.189 

Skupaj: 5.783 1.189 

 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2017 2016 

   

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 5.216 4.064 

Skupaj: 5.216 4.064 

 
Kratkoročne časovne razmejitve vsebujejo kratkoročno odložene stroške za leto 2018, 

zavarovalnica Sava račun v decembru za leto 2018, obresti Sparkasse za obdobje 1.1.2018-

15.1.2018, račun v letu 2017. 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
KAPITAL 2017 2016 

   

Vpoklicani kapital 7.500 7.500 

Osnovni kapital 7.500 7.500 

Preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjih let    0 

Čisti dobiček ali čista izguba  poslovnega leta 62.864 -7.328 

Skupaj 70.364 172 

 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 2017 2016 

   

Prejete državne podpore  1.072.083 1.155.866 

 - preostanek nepovratnih sredstev kotlovnica 557.445 595.170 

 - nepovratna sredstva kogeneracija 514.638 560.696 

 
Družba je prejela državne podpore Državne podpore za sofinanciranje izgradnje daljinskega 

sistema kotlovnice na lesno biomaso ter za izgradnjo kogeneracije. Državne podpore za 

pridobljena osnovna sredstva se črpajo skladno z obračunano amortizacijo za ta osnovna 

sredstva z upoštevanjem deleža dobljenih sredstev v skupni investiciji. 

 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 
 2017 2016 

   

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 1.440.463 1.451.112 

 - sparkasse za kotlovnico 715.249 725.768 

 - sparkasse za kogeneracijo 725.214 725.345 

Obrestne mere so vezane na 6 mesečni EURIBOR plus pribitek. Vsi dolgoročni dolgovi so 

zavarovani z zastavo premičnin – opreme in hipoteko na zemljišče. Zapadlost dogo ročnih 

posojil nad 5 let znaša 516.175 EUR. 
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ZAPADLOST DOLG.POSOJIL V NASLEDNJIH LETIH 

  

LETO 2019 231.072 

LETO 2020 231.072 

LETO 2021 231.072 

LETO 2022 231.072 

LETO 2023 231.072 

LETO 2024 189.998 

LETO 2025 95.105 

 1.440.463 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
A) Kratkoročne finančne obveznosti 

 

Predstavljajo kratkoročno zapadlost dolgoročnih kreditov v letu 2018, ter kratkoročno dobljeni 

krediti pri drugih organizacijah v državi. 

 

Kratkoročne finančne obveznosti  2017 2016 
 - kratkoročna zapadlost dolg. kreditov 173.304 239.680 

 - kratkoročne finančne obv.do drugih 77.270  

SKUPAJ 250.574 239.680 

 

Kratkoročne finančne obveznosti so nezapadle obveznosti do drugih družb v državi: 

- Delta Union d.o.o. 10.000 EUR , obrestna mera 1% fiksna, ni zavarovanja 

- Polfin d.o.o. 67.269 EUR, obrestna mera 12 % letna, ni zavarovanja 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti 2017 2016 

     

Kratkoročne poslovne obveznosti 393.121 628.818 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 365.038 578.004 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev in nadz.sveta 17.291 33.316 

Obveznosti do državnih in drugih institucij 10.792 17.498 

 
Obveznosti do dobaviteljev po zapadlostih: 

 

 - nezapadle 82.175 

 - zapadle do 30 dni 28.716 

 - zapadle do 60 dni 32.992 

 - zapadle do  90 dni 12.378 

 - zapadle nad 90 dni 208.777 
 

Knjigovodska vrednost dolgov v vseh posameznih pogledih ustreza njihovi pošteni vrednosti. 

Obveznosti niso zavarovane. 



 

36 

 

 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

V nadaljevanju v spodnji tabeli prikazujemo prihodke in stroške po vrstah zbirno in po 

posameznih nosilcih. 

Neopredeljene stroške in odhodke smo prenašali po posameznih nosilcih po ključu, na osnovi 

realizacije in sicer za obdobje: 

1. JANUAR –  15. MAREC 2017 

kotlovnica 45,27% 

kogeneracija 27,19% 

ceste 18,72% 

odpadne vode 8,51% 

ostalo 0,30% 

  

2. 16. MAREC – 31. DECEMBER 2017 

kotlovnica 47,39% 

kogeneracija 44,09% 

ostalo 0,01% 

odpadne vode 8,51% 
 

 

V skladu z internimi akti podjetja.  Sprememba ključa delitve stroškov je nastala zaradi 

odpovedi pogodbe o vzdrževanju cest. Od 15.3. 2017 ni bilo več ustvarjenih prihodkov od 

vzdrževanja cest, prav tako ni bilo stroškov iz tega naslova. 

A) Pregled prihodkov po dejavnostih: 

 

PRIHODKI KOTLOVNICA KOGENERACIJA CESTE KOM. OSTALO 

        ODPADKI   

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 395.686 368.119 67.242 71.075  

DRUGI PRIHODKI  (subvencije) 37.725 46.058    
OSTALI PRIHODKI 299 278 68 54 41 

FINANČNI PRIHODKI 0 0   
 

      
SKUPAJ 433.710 414.455 67.310 71.129 41 

 

B) Pregled prihodkov od prodaje po nosilcih 

Kotlovnica 

Prihodki od prodaje toplote so odvisni od količine prodane toplotne  v MWh. Cena toplotne 

energije pa je sestavljena iz fiksnega dela in cene na enoto proizvoda. Prodano je bilo 4.552,20 

MWh, kar predstavlja 141 tisoč EUR čistih prihodkov, fiksni del cene toplotne energije pa znaša 

318  tisoč EUR, oziroma predstavlja fiksna cena 67% prihodkov od prodaje toplote, ter 

prispevek za zagotavljanje podpor proizvedene el. energije. 

Fiksni del cene toplotne energije je enak za čas trajanja pogodbe o dobavi toplotne energije 

končnemu kupcu. 

Del zaračunanih prihodkov od prodaje toplote odpade na soproizvodnjo električne energije, 

zato so prihodki deljeni: 
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Prihodki od prodaje  kotlovnice po vrstah  
Dobavljena toplotna energija 141.119 

Prisp. za zagotavljanje podpor proizv.elekt.energije (Ur.list38/2014-
30.5.2014) 

4.535 

Fiksni del cene za dobavljeno toplotno energijo  318.195 

Del, ki odpade na kogeneracijo -68.163 

SKUPAJ KOTLOVNICA 395.686 

 

Kogeneracija 

 

Prihodki od prodaje kogeneracije po vrstah:    
Električna energija, ki je upravičena do podpore Borzen 1.598.438 kWh 251.515 

Energija ECE 1.305.691 kWh 48.441 

Del proizv.el.  energije v kotlovnici kot soproizvodnja 2.199 MWh 68.163 

SKUPAJ KOGENERACIJA PO VRSTAH     368.119 

 

Vzdrževanje cest 

 

Prihodki od prodaje storitev vzdrževanja cest, v višini 67.242  predstavljajo zaračunane storitve 

vzdrževanja do 15.3.2017, ko je bila odpovedana pogodba št.  371-0014/2014 o vzdrževanju 

cest z občino Šentrupert. 

Za opravljanje storitev vzdrževanja cest smo najemali zunanje sodelavce. 

Upravljanje čistilne naprave 

 

Prihodki od prodaje storitev upravljanja čistilne naprave   
Čiščenje odpadne vode 53734 m3 30.672 

Odvajanje odpadne vode 53734 m3 14.088 

Okoljska dajatev 53734 m3 2.837 

Omrežnina  mes 23.478 

Skupaj čistilna naprava     71.075 

 

C. Pregled stroškov po dejavnostih: 

ODHODKI KOTLOVNICA KOGENERACIJA CESTE KOM.ODP. OSTALO 

      
STROŠKI MATERIALA 112.544 172.511 10.408 6.088 1 

STROŠKI STORITEV 57.877 64.538 33.641 8.144 7 

AMORTIZACIJA in odpisi vrednosti 113.460 134.711 201 3.120 3 

STROŠKI DELA 45.501 42.331 3.397 8.173 5 

DRUGI STROŠKI 6.735 5.823 1.533 1.211 1 

STROŠKI FINANCIRANJA 26.625 28.700 0   

ODHODKI 10.795 8.611 7.989 1.765 1 

SKUPAJ 373.537 457.225 57.169 28.501 18 

 

Ostalo 

Ostali prihodki: predstavlja prihodek od vrnjene sodne takse iz preteklega leta. 
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Drugi prihodki – subvencije predstavljajo sorazmerni del prenosa nepovratnih sredstev, in 

sicer delitev stroškov amortizacije v razmerju 39% iz nepovratnih sredstev, 61% stroškov 

amortizacije v breme lastnih prihodkov.  

4. PODATKI O ZAPOSLENIH 

  

Na dan 31.12.2017 so bile v družbi zaposlene tri (3) osebe. Plače in druge materialne dodatke 

izplačujemo v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Družba nima niti terjatev niti obveznosti do 

poslovodstva na dan 31.12.2017, razen plače za december 2017, ki je bila izplačana v januarju 

2018.  

5. DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

 

Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi lahko vplivali na računovodske izkaze za leto 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo pripravila:     JP Energetika Šentrupert , d. o. o. 

Stanislava Lipovšek     Direktor: Marko Kos, u. d .i. e. 

 

Kraj in datum: Šentrupert, 17.5.2018 Kraj in datum: Šentrupert, 17.5.2018 
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6 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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