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Predstavitev podjetja
Osebna izkaznica podjetja

Podatki o obvladujočem podjetju

Ime podjetja

Ime podjetja

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

Papigor, holding, d.o.o.
Sedež podjetja

Sedež podjetja
Ladja 10, 1215 Medvode, Slovenija

Telefon

Telefax

+386 1 58 23 400

+386 1 36 12 804

Elektronska pošta

Spletni naslov

goricane@goricane.si

www.goricane.si

Ladja 10, 1215 Medvode, Slovenija

Konsolidirano letno poročilo

Transakcijski račun
02923-0017654625 Nova Ljubljanska banka, d.d.
05100-8012136923 Abanka Vipa, d.d.

Konsolidirano letno poročilo se izdeluje na nivoju
končne matične družbe Papirus, holding, d.o.o.,
Goričane 38, 1215 Medvode, Slovenija, kjer je poročilo
možno pridobiti.
Lastniška struktura na dan 31. 12. 2019

07000-0001129364 Gorenjska banka, d.d.

Matična številka

Davčna številka

5042291

48619922

Šifra podrazreda
dejavnosti

Šifra podskupine
dejavnosti

17.120 – proizvodnja
papirja in kartona

012410

Velikost

Osnovni kapital

velika družba
po Zakonu o
gospodarskih družbah

znaša
1.875.209 EUR

85,56 %

Papirus, holding, d.o.o.

10,97 %

Zaposleni in bivši zaposleni

3,05 %

Goričane, d.d.

0,42 %

Ključne dejavnosti
• Proizvodnja papirja in kartona,

Organi družbe

• oskrba s paro in vročo vodo,

skupščina

• trgovina na debelo z ostanki in odpadki,

nadzorni svet v sestavi:

• trgovanje z lastnimi nepremičninami,

Marjan Mahnič - predsednik
mag. Andrej Pagon - namestnik predsednika
Klemen Burgar - član
uprava

Družbo zastopa
generalni direktor
Andraž Stegu,
univ. dipl. inž.

8

Papigor, holding, d.o.o.

GORIČANE letno poročilo 2019

Poslovno leto
koledarsko leto

• raziskovanje in razvojna dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije.
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Prodajni program
Osnovna dejavnost gospodarske družbe je proizvodnja
visokokakovostnih brezlesnih papirjev v gramaturnem območju
od 37 do 150 g/m². Proizvodni program obsega nabor različnih
papirjev, med njimi so:

matt+
je obojestransko mat premazan visoko voluminozen grafični papir, ki prepriča
z edinstvenim volumnom in toplim barvnim tonom. Odlična togost in visoka
učinkovitost pri tisku sta lastnosti, ki ga zaznamujeta. Primeren je za formatni
offsetni tisk, heat-set in cold-set offsetni tisk ter hladni in vroči laser. Je prava izbira
za tisk atlasov, slikanic, šolskega programa, priročnikov in vseh aplikacij za poštno
distribucijo, saj uporaba nižjih gramatur na račun volumna prinaša velike prihranke pri
poštnih storitvah.
Papir se proizvaja tudi v bež barvni niansi.

matt 1.1
je obojestransko mat premazan voluminozni grafični papir z odličnimi potiskovnimi
lastnostmi. Za branje prijetna površina in natančna slikovna reprodukcija barvnih tonov
mu dajeta prepoznavno noto. Primeren je za formatni offsetni tisk, heat-set in cold-set
offsetni tisk ter hladni in vroči laser. Namenjen je za tisk učbenikov, prospektov, revij,
prilog, zemljevidov.

matt premium
je obojestransko mat premazan voluminozni grafični papir z visoko opaciteto. Za
branje prijetna površina in natančna slikovna reprodukcija barvnih tonov mu dajeta
prepoznavno noto. Primeren je za formatni offsetni tisk, heat-set in cold-set offsetni
tisk ter hladni in vroči laser. Namenjen je za tisk učbenikov, prospektov, revij, prilog,
zemljevidov.

GORIČANE letno poročilo 2019
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press
je nepremazan grafični papir, namenjen offsetnemu
tisku knjig in prospektov. Zaradi površinske obdelave je
odličen tudi za izdelavo zvezkov, delovnih zvezkov in
rokovnikov. Visoka belina in optimalna gladkost izdelkom
dajeta edinstven videz.

press cream
je nepremazan papir v bež barvni niansi, razvit za
offsetno tehniko tiskanja in primeren za tisk knjig,
promocijskih materialov, rokovnikov in koledarjev. Zaradi
tople in hkrati umirjene barvne nianse je izvsten izbor
za tisk verske literature, dragocenih literarnih izdaj in
umetniških monografij.
Visoka gladkost in površinsko klejenje omogočata zelo
dobre potiskovne rezultate v eno in večbarvni tehniki
tiskanja. Dobre mehanske lastnosti in odlična lega
papirja omogočajo visoko hitrost tiskanja.

silico
je papir, namenjen silikoniziranju z vsemi znanimi
tehnologijami silikoniziranja. Odlikujejo ga odlična
dimenzionalna stabilnost, dobra togost ter nizka poraba
silikona. Primeren je za flekso tisk. Uporablja se pri
izdelavi samolepilnih etiket in PVC folij, lepilnih trakov,
obližev, higienskih proizvodov, kuvert itd.

face
je enostransko premazan, brezlesni etiketni papir s
silk površino. Odlična lega, visok volumen in togost
zagotavljajo visoke hitrosti tako pri tisku kot tudi pri
etiketiranju. Glavni značilnosti papirja sta večnamenska
uporabnost in zanesljivost. Kot stroškovno ugoden
proizvod je idealen za samolepilne etikete, etikete za
pločevinke, kozarce in steklenice za enkratno uporabo
(plastične, PET, steklene).

10
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light
je nizkogramski, s specialnim premazom
oplemeniten papir. Visoka opaciteta in
posebne lastnosti specialnega premaza
omogočajo kakovosten večbarvni offsetni
tisk. Je odlična izbira za tisk navodil v
farmaciji in kozmetiki, katalogov, tehničnih
priročnikov, enciklopedij, slovarjev. Papir se
proizvaja tudi v bež barvni niansi.

medico
je nizkogramski nepremazan papir, namenjen
predvsem izdelavi navodil v farmaciji.
Odlična lega in optimalna togost sta pogoj
za hiter tek formatnih offsetnih strojev,
kar medico papir nedvomno nudi. Visoka
učinkovitosti tiskarskih strojev pa ni edina
lastnost, ki ga odlikuje, saj je prepoznaven
tudi po dobri opaciteti in odličnem,
večkratnem zgibanju navodil.

medico opaque
je nizkogramski nepremazan papir, posebej
razvit za tisk navodil v farmaciji in kozmetiki.
Optimalna luminiscenca zagotavlja dobro
berljivost črtne kode s pomočjo optičnih
čitalnikov. Dobre mehanske lastnosti, odlična
lega papirja in obdelava z antistatičnim
sredstvom zagotavljajo visoko hitrost tiska
in odlično zgibanje. Vrhunska opaciteta in
odlična formacija omogočata visoko kvaliteto
tiska navodil tudi v večbarvni tehniki.
Uporaba specialnega polnila zagotavlja nizko
abrazijo nožev.

print opaque
je nizkogramski, nepremazan grafični papir
z visoko opaciteto. Razvit je za offsetno
tehniko tiskanja, za izdelke z veliko strani,
kot so verska literatura, tehnični priročniki,
enciklopedije, slovarji in drugi. Papir se
proizvaja tudi v bež barvni niansi.

GORIČANE letno poročilo 2019
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Vizija z jasnim poslanstvom
Družba Goričane, d.d. zahtevnim kupcem zagotavlja
visokokakovostne papirje. Z dobrimi izdelki in
konkurenčno ravnjo storitve kupcem zagotavlja visoko
dodano vrednost in jim omogoča uspešnost.
Vizija družbe je postati eno od najbolj prepoznavnih
podjetij za proizvodnjo nemasovnih brezlesnih
nizkogramskih papirjev v Evropi, kar bomo s svojim
delovanjem skušali uresničiti. Osnovne vrednote
podjetja so: odgovornost, sodelovanje, svoboda
delovanja, inovativnost in predanost.

Družba bo svojo vizijo uresničila tako, da bo še naprej:
• izvajala pristop kontinuirane rasti ekonomike
poslovanja,
• nadaljevala specializacijo v smeri proizvodnje
specialnih papirjev in
• se osredotočila na povečanje zadovoljstva kupcev ter
• sposobnost hitrega odziva na zahteve in potrebe
trga.
Družba Goričane, d.d. s stalno rastjo, razvojem in
investiranjem v stroje, naprave in ljudi skrbi za svoje
dolgoročne cilje ter prispeva k uspešnosti slovenskega
gospodarstva.

Poročilo predsednika uprave
Proizvodna dejavnost je vsakodnevni izziv. Leto 2019 je
bilo za družbo Goričane kljub zelo negotovemu začetku
leta zelo uspešno. Presegli smo planirani poslovni načrt.
K temu je poglavitno pripomogel padec cen celuloze
na trgu, ki je v letu 2018 predstavljal osnovno oviro za
dosego cilja. Prav tako pa je pomembno dejstvo, da smo
v letu 2019 pričeli sodelovati z nekaterimi novimi, zelo
uveljavljenimi dobavitelji.
Proizvedli smo 79.075 ton papirja, vendar je bila
povprečna gramatura papirja nižja kot pretekli dve leti.
V celotnem letu smo imeli proizvodnjo popolnoma
zasedeno, srečevali pa smo se z velikim pomanjkanjem
kapacitet razreza v format. V sredini leta je zato dozorela
ideja za investicijo v nakup in zagon novega prečno
rezalnega stroja - PRS 3. S tem smo rešili pomembno ozko
grlo pri razrezu formatnega papirja.

začeli s pripravo na naslednji večji investicijski cikel, ki
ga nameravamo realizirati v enem od prihodnjih let,
predvidoma v letu 2021.
Spoštovani delničarji in poslovni partnerji, družba
Goričane je leto 2019 zaključila uspešno, na kar smo
izredno ponosni. Naša dnevna prizadevanja so usmerjena
v blaginjo družbe in njen dolgoročni razvoj. S pravim
posluhom ključnih ljudi za razvoj družbe bo naša
prihodnost zagotovo uspešna.
Za vaše zaupanje se vam v imenu vseh sodelavcev družbe
in v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

Medvode, 20. julij 2020

Razvojno smo še vedno usmerjeni v specialne papirje,
a hkrati iščemo tržne poti tudi na drugih segmentih.
Letošnjo razvojno pot družbe so zaznamovali papirji s
»security« vlakni, papir za nakupovalne vrečke in papirji z
maščobno odporno bariero.
Industrijska proizvodnja brez rednih investicij v svojo
opremo ne more preživeti, zato smo v letu 2019
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Andraž Stegu,
generalni direktor
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Osnovne vrednote podjetja so:
odgovornost, sodelovanje,
svoboda delovanja, inovativnost
in predanost.
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Pomembnejši poslovni dogodki
Januar 2019

September 2019

Konec decembra nam je Carinski urad Ljubljana
slavnostno podelil dovoljenje o pridobljenem statusu
pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO - carinske
poenostavitve.

23. 9. 2019 je potekala redna letna skupščina družbe.
Zastopanega je bilo 97,65 % kapitala. Prisotni delničarji
so se seznanili z letnim poročilom za leto 2018 in
poročilom nadzornega sveta ter z večino potrdili
predlagane sklepe uprave. Skupščina je zaradi poteka
mandata imenovala člana NS. Za predstavnika kapitala je
bil ponovno imenovan mag. Andrej Pagon. Predstavnik
zaposlenih ravno tako ostaja g. Klemen Burgar. Za
zakonitost sta skrbela predsednik skupščine g. Drago
Škerget in notar Bojan Podgoršek.

April 2019
Družba Goričane je z družbo Vipap Videm Krško
podpisala pogodbo o poslovnem sodelovanju na
področju razreza papirja SORA medico. V Krškem bodo
za potrebe družbe Goričane papir rezali v format in s
tem pripomogli k skrajšanju dobavnih rokov formatnega
papirja za naše kupce. Projekt je odličen primer
vzajemnega sodelovanja dveh papirnic v Sloveniji.
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V mesecu septembru smo postavili in zagnali nov
prečno-rezalni stroj za razrez papirja v formate.
Stroj obratuje s hitrostjo max. 300 m/min in dnevno
kapaciteto razreza do 50 ton. Je produkt kitajskega
proizvajalca CHM. Ima možnost rezanja do 6 zvitkov in
dvojni tek.
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Družbena odgovornost
V družbi Goričane na družbeno odgovornost gledamo
kot na trajno sodelovanje z okoljem, v katerem
poslujemo. Zavedamo se, da človek s svojim obstojem
vpliva na okolje in da mora gospodarstvo prispevati
k izboljševanju stanja v okolju. Naše vodilo pri
raziskovalnem delu, optimizaciji proizvodnih procesov,
vlaganju v tehnologije za zmanjšanje vplivov na okolje
in zaposlene, izobraževanju ljudi ter skrbi za prijetno
delovno okolje je, da bi bili vplivi na okolje, varnost in
zdravje čim manjši.
Svojo odgovornost do okolja in lokalnih skupnosti
izkazujemo s podporo številnim humanitarnim,
kulturnim, športnim in okoljevarstvenim projektom,
ki posledično pripomorejo k bolj zdravemu in
dinamičnemu življenjskemu slogu ter višji kakovosti
življenja.
V letu 2019 smo poleg stalne podpore v obliki papirja
za okoliške vrtce, šole in društva prispevali tudi finančno
donacijo glasbeno nadarjenim mladim virtuozom klavirskemu triu Rupnik. Z večjo donacijo papirja smo
sodelovali pri projektu Akademije za glasbo, ki je
izdala faksimile originalnega »ljubljanskega« prepisa
6. simfonije Ludwiga van Beethovna. Kot sponzor že
od samega začetka vsako leto sodelujemo pri športni
prireditvi, festivalu Medvode v gibanju, ki podpira
različna športna udejstvovanja in zdrav način življenja
v naši občini. S TD Goričane - Vaše že tradicionalno
sodelujemo pri večjih prireditvah, kot so Noč goričanskih
parkeljnov, Kino na prostem in prvomajsko kresovanje.

Z uvedbo evropske direktive 2015/720/EU za
zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk se je
povečalo zanimanje za reciklabilne papirnate vrečke.
Z željo, da bi tudi naša družba prispevala k ohranjanju
narave in zmanjšanju odpadkov, smo začeli s projektom
za razvoj papirja za nosilne vrečke.
Živeti in delovati moramo v mejah, ki jih določa naše
naravno okolje. To pomeni trajnostno rabo vseh naravnih
virov, zmanjševanje emisij na najmanjšo možno mero,
varovanje biotske raznovrstnosti in zavedanje, da
moramo naravno dediščino varovati tudi za naslednje
rodove. Vse se začne pri samem izboru surovin.
Za proizvodnjo uporabljamo vlakna celuloze, ki jih
kupujemo od FSC ali PEFC certificiranih dobaviteljev.
V Goričanah v skladu s temi certifikacijskimi shemami
dokazujemo sledljivost izvora lesa in zagotavljamo, da
celuloza prihaja iz zakonitih in trajnostno upravljanih
gozdov. Papirni izdelki, ki imajo certifikat FSC ali
PEFC, so tako rezultat okolju prijaznega in družbeno
odgovornega ravnanja z gozdovi.
Na podlagi dokazil o izvajanju zahtev nacionalne
zakonodaje in evropskih direktiv pri doseganju
enakovrednih okoljskih vplivov z uporabo najboljših
tehnik, navedenih v referenčnih dokumentih, imamo
pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje
naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja
večjega obsega (IPPC dovoljenje). Izvajamo, vzdržujemo
in razvijamo sistem ravnanja z okoljem, ustrezno
zahtevam standarda ISO 14001:2015 in certifikata
ISO 9001:2015. V letu 2017 smo izvedli prilagoditev
novemu standardu FSC-STD-40-004 V3-0.

Beethovnova partitura je zapisana na ročno izdelanem, nebeljenem papirju,
tiskana izdaja pa je bila realizirana na reprezentativnem brezlesnem
nepremaznem papirju
press cream, ki ga proizvaja ugledno slovensko
podjetje Goričane, ki s svojo tradicijo sega v 18. stoletje.
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (2019)
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Izjava o upravljanju družbe v skladu s
kodeksom upravljanja za nejavne družbe

Uporaba kodeksa
Načela upravljanja družbe Goričane, d.d. temeljijo
na veljavnih predpisih Republike Slovenije, internih
aktih družbe in ustaljeni poslovni praksi. Zagotavljajo
primerno delovanje njenih organov za zagotavljanje
trajne konkurenčnosti.
Upravljanje poteka po dvotirnem sistemu, po katerem
družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje
nadzorni svet.
V poslovnem letu 2019 družba sicer ni sprejela
nobenega kodeksa o upravljanju, vendar ga ima v
pripravi. Zaradi navedenega predmetno letno poročilo
ne vsebuje izjave o skladnosti s kodeksom.

Okvir korporativnega upravljanja
1. Organi upravljanja družbe so:
• uprava,
• nadzorni svet in
• skupščina.
2. Pristojnosti organov upravljanja so določene v
statutu družbe.
3. O vseh vprašanjih, ki niso v pristojnosti odbora,
odloča skupščina družbe.

Sestava organa nadzora
Družba Goričane, d.d. ima dvotirni sistem upravljanja.

Medsebojne pravice in obveznosti med upravo
družbe in družbo se podrobneje določijo s posebno
pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik
nadzornega sveta.
Plačila in povračila članom uprave niso neposredno
odvisna od uspešnosti poslovanja družbe in so
prikazana v računovodskem poročilu, v poglavju o
drugih razkritjih.

Nadzorni svet
Nadzorni svet družbe sestavljajo trije člani. Imenuje
ga skupščina delničarjev, razen člana nadzornega
sveta, ki ga izvoli svet delavcev. Mandat članov
nadzornega sveta traja dve leti in se lahko po
preteku ponovno podaljša.
Glavna naloga nadzornega sveta je nadzor
poslovanja in vodenja poslov družbe. Nadzorni svet
imenuje in odpokliče upravo družbe, obravnava
poslovni načrt družbe ter preveri in potrdi letno
poročilo družbe.
Plačila in povračila članom nadzornega sveta niso
neposredno odvisna od uspešnosti poslovanja
družbe ter so prikazana v računovodskem poročilu, v
poglavju o drugih razkritjih.
Člani nadzornega sveta pri svojem delovanju
upoštevajo predvsem cilje družbe in jim podrejajo
morebitne drugačne osebne in posamične interese
tretjih oseb.
Nadzorni svet družbe Goričane, d.d. sestavljajo:

Organi vodenja

Predstavniki kapitala:

Uprava

• Marjan Mahnič - predsednik nadzornega sveta,

Družbo vodi uprava družbe, samostojno in na lastno
odgovornost. Upravo imenuje in razrešuje nadzorni
svet. Uprava vodi Goričane, d.d. s sklepanjem poslov v
dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.
Izvaja aktivnosti v skladu s statutom družbe in
zakonom. Uprava sprejema tudi splošne akte
družbe in imenuje organe, ki odločajo o pravicah,
obveznostih in odgovornostih delavcev družbe.
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Skupščina
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na
njej se neposredno udejanja voljo delničarjev družbe
ter sprejema temeljne in statutarne odločitve.
Število glasov posameznega delničarja določijo
glasovi delnic, ki mu pripadajo ob sklicu skupščine.
Glasovalna pravica se pridobi z vplačilom celotnega
vložka, ki ustreza eni delnici ob ustanovitvi ali večanju
osnovnega kapitala, in vpisom v delniško knjigo.
Skupščina se praviloma skliče enkrat letno, praviloma
v kraju sedeža družbe. Skupščino skliče uprava družbe
na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali
na zahtevo delničarjev družbe. O sklicu skupščine se
delničarje obvesti z objavo na spletni strani Ajpesa,
spletni strani družbe in na oglasnih deskah družbe.
Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo
delničarji na predlog sklicatelja.
Skupščina odloča o:
• sprejemu letnega poročila,
• uporabi bilančnega dobička,
• imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
• podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta,

RAČUNOVODSKO POROČILO

Opis glavnih značilnosti sistemov
notranjih kontrol in upravljanja
tveganj v družbi v povezavi s
postopkom računovodskega
poročanja
Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih je
družba vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, da bi
obvladala tveganja, ki so povezana z računovodskim
poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti
učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost
računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi
zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.
Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega
poročanja zagotavljamo z izvajanjem naslednjih
notranjih kontrol:
• kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, ki
jih zagotavljamo na različne načine, na primer z
usklajevanjem postavk s kupci in dobavitelji;
• kontrole popolnosti zajemanja podatkov
(npr. zaporedje dokumentacije, številčenje
dokumentov);
• kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti (npr.
ločeno izvajanje evidentiranja in plačevanja);

• imenovanju revizorja,

• kontrola omejitve dostopa (pravice dostopa do
računovodskih evidenc so selektivno dodeljene);

• spremembah statuta,

• kontrola nadziranja.

• ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,

Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato
so vse zgoraj naštete notranje kontrole povezane
tudi s kontrolami, vgrajenimi v okvir informacijske
tehnologije, ki obsegajo tako kontrole omejitev
dostopa do omrežja, podatkov in aplikacij kot
tudi kontrole točnosti ter popolnosti zajemanja in
obdelovanja podatkov.

• prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
• drugih zadevah, določenih z zakonom in statutom.
Redno zasedanje skupščine družbe Goričane, d.d. je
bilo 23. septembra 2019. Skupščine se je udeležilo
97,65 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico.
Delničarji so na skupščini:
• obravnavali informacijo o letnem poročilu za leto
2018 in se seznanili z mnenjem revizorja ter s
poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila, podelili razrešnice upravi in nadzornemu
svetu;
• za revizorja družbe Goričane, d.d. za poslovno leto
2019, 2020 in 2021 imenovali revizorsko hišo
CONSTANTIA PRIMIA d.o.o.;

Javno poročanje
Izjava o upravljanju je del letnega poročila, ki je
objavljeno na spletnih straneh AJPES in na spletni
strani družbe.

Medvode, 20. julij 2020

• za člana nadzornega sveta za dve leti imenovali
mag. Andreja Pagona;
• na predlog uprave sprejeli sklep o nagradah za
člane nadzornega sveta.
Andraž Stegu,
generalni direktor
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Izjava o dogodkih
po datumu izkaza finančnega položaja

Že ob pojavu koronavirusa smo pozorno spremljali epidemiološko situacijo in
razvoj dogodkov tako na Kitajskem kot tudi drugod po svetu. Na nastalo situacijo
smo se pripravili predvsem s sanitarnimi, zdravstvenimi in organizacijskimi
preventivnimi ukrepi.
Po razglasitvi epidemije na nacionalni ravni in ukrepih vlade je uprava družbe
sprejela še dodatne ukrepe za zajezitev širitve okužbe s koronavirusom z izrecnim
namenom dodatne zaščite zdravja vseh zaposlenih in posledično zagotavljanja
neprekinjenega poslovanja.
V družbi Goričane, d.d. v tem trenutku ne beležimo negativnih posledic vpliva
koronavirusa na poslovanje.
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Poudarki poslovanja
2019

2018

Indeks 2019/2018

Čisti prihodki od prodaje

73.903

73.536

100

Kosmati poslovni izid

71.923

75.941

95

2.195

-506

-434

70.270

77.028

91

EBTIDA

4.380

1.540

284

Čisti poslovni izid

1.400

-893

-157

Bilančna vsota

69.097

74.955

92

Dolgoročna sredstva

51.388

52.635

98

Kratkoročna sredstva

17.709

22.320

79

Kapital

23.971

22.538

106

Dolgoročni finančni dolgovi

20.941

24.567

85

Kratkoročni dolgovi

23.545

27.152

87

714

461

155

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje

5,9%

2,1%

283

Dobiček v letu v prihodkih od prodaje

1,9%

-1,2%

-156

Donosnost kapitala

5,8%

-4,0%

-147

79.075

83.474

95

374

394

95

53,6

50,4

106

0

0

0

211,4

211,9

100

72

31

233

2.492

2.072

120

v tisoč eur

Finančni podatki in kazalniki

Poslovni izid iz poslovanja
Celotni odhodki

Aktivirane investicije v osnovna sredstva
Kazalniki

Proizvodni podatki
Proizvodnja v tonah
Produktivnost na zaposlenega(t/zap.iz ur)
Delnica
Knjigovodska vrednost delnice
Dividenda na delnico
Družbeni podatki
Zaposleni iz ur
Dodana vrednost na zaposlenega v 000 eur
Povprečna plača v eur
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Analiza uspešnosti poslovanja

2019

2018

2017

2016

73.903

73.536

67.516

66.312

-2.078

2.188

2.838

85

97

216

49

268

Poslovni prihodki

71.923

75.941

70.403

66.665

Nabavna vred. prodanega blaga in stroški materiala

-51.029

-59.004

-49.542

-45.221

Stroški storitev

-7.683

-8.007

-8.132

-7.660

Stroški dela

-8.438

-7.091

-6.499

-6.586

Amortizacija

-1.949

-1.998

-2.127

-2.207

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-236

-47

-179

-867

Drugi poslovni odhodki

-392

-299

-558

-711

Izid iz poslovanja (EBIT)

2.195

-506

3.366

3.413

3,1%

-0,7%

4,8%

5,1%

4.380

1.540

5.671

6.487

EBITDA marža

6,1%

2,0%

8,1%

9,7%

Finančni prihodki

171

172

576

316

Finančni odhodki

-543

-582

-504

-2.323

Drugi prihodki

0

0

0

0

Drugi odhodki

0

0

0

0

1.824

-916

3.438

1.406

-423

23

-490

84

1.400

-893

2.947

1.490

Nabavna vred. prodanega blaga in stroški materiala

69,0%

80,2%

73,4%

68,2%

Stroški storitev

10,4%

10,9%

12,0%

11,6%

Stroški dela

11,4%

9,6%

9,6%

9,9%

0,5%

0,4%

0,8%

1,1%

v tisoč eur

Prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov
Drugi poslovni prihodki

EBIT marža
EBITDA

Celotni poslovni izid pred davki
Davek iz dobička+odloženi davek
Poslovni izid
Poslovni odhodki kot % od prodaje

Drugi poslovni odhodki
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Prihodki od prodaje

Poslovni odhodki

V družbi Goričane, d.d. smo v letu 2019 realizirali
prihodke od prodaje v višini 73,9 mio evrov, kar je
0,4 mio evrov oziroma 0,5 % več kot v letu 2018. V
zadnjem štiriletnem obdobju je bila povprečna stopnja
rasti prodaje 5,6 %. Na domačem trgu smo prodali za
8,6 mio evrov proizvodov, na tujem pa 65,3 mio evrov,
kar predstavlja 88,3 % celotne prodaje.

Poslovni odhodki družbe Goričane, d.d. so znašali
69,7 mio eur, kar je 8,8 % manj kot v enakem lanskem
obdobju. Njihov delež v kosmatem donosu iz poslovanja
pa je nižji od lanskega leta za 3,8 odstotne točke.
Med poslovnimi odhodki družbe je bilo 60,1 mio evra
proizvajalnih stroškov, 5,6 mio evrov stroškov prodajanja,
0,7 mio evra stroškov razvoja in 3,1 mio evra stroškov
splošnih dejavnosti.

Prodaja na zaposlenega in stopnja rasti

Delež stroškov v poslovnih odhodkih družbe
v obdobju 2016-2019

Prodaja / zap.
Stopnja rasti / zap.
Stopnja
rasti v %

Stroški blaga in materiala

355

6,0

Stroški dela

350

5,0

Odpisi vrednosti

4,0

Drugi poslovni odhodki

V tisoč
eur

345
340

Stroški storitev

3,0

335

2,0

330

100

325

1,0

90

320

0,0

80

2016

2017

2018

2019

70
60

Kosmati donos iz poslovanja

50

Kosmati donos iz poslovanja je znašal 71,9 mio evrov,
kar je 5,3 % manj kot v 2018. Na višino kosmatega
donosa iz poslovanja v letu 2019 so v primerjavi z
realizacijo v letu 2018 vplivale predvsem zaloge gotovih
izdelkov, ki so se v primerjavi z letom 2018 znižale za
4,2 mio evrov.

30

40

Prodaja, kosmati donos iz poslovanja in letna stopnja rasti
prodaje
prodaja

kosmati donos iz poslovanja

st. rasti prodaje

st. rasti kosmatega donosa

Prodaja
v mio
eur

Letna
stopnja
rasti v %

80

15,0
10,0

75

5,0
70
0,0
65
60

-5,0
66

67

2016

68

70

2017

74

76

2018

74

72

2019

-10,0

20
10
0

2016

2017

2018

2019

Stroški materiala so v letu 2019 znašali 51,0 mio evrov in
so za 13,5 % oziroma 7,9 mio evrov nižji kot v letu prej.
Med njimi so se za 7,4 mio evrov oziroma 18,1 % znižali
stroški celuloze, kar je posledica padca cen celuloze na
svetovnih trgih. Stroški energije so predvsem zaradi nižjih
cen energentov, tako plina kot elektrike, nižji za 6,3 %.
Stroški storitev so znašali 7,7 mio evrov in so za 4 % nižji
kot v letu 2018. Najvišja postavka med stroški storitev
so izvozni stroški, ki so seštevek prevoznih stroškov in
posredniških provizij, povezanih s tujino. Znašali so
4,2 mio evrov in so za 2,3 % nižji kot v letu 2018. Med
ostalimi stroški storitev največjo postavko predstavljajo
stroški vzdrževanja - v primerjavi z letom 2018 so nižji za
0,4 tisoč evrov.
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Stroški dela, ki so bili realizirani v višini 8,4 mio evrov, so
se povečali za 1,3 mio evrov oziroma 18,9 %. Stroški dela
na zaposlenega so znašali 39,9 tisoč evrov, prihodki na
zaposlenega pa 349 tisoč evrov.
Odpisi vrednosti vključujejo amortizacijo,
prevrednotovalne poslovne odhodke pri neopredmetenih
sredstvih, opredmetenih osnovnih sredstvih in obratnih
sredstvih. Stroški amortizacije, ki so bili realizirani v višini
1,9 mio evrov, so ostali na enaki ravni kot v letu 2018.
Drugi poslovni odhodki vključujejo dajatve, ki niso odvisne
od stroškov dela, izdatke za varstvo okolja, stroške donacij
in ostale nerazporejene stroške. V letu 2019 so znašali
392 tisoč evrov.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Poslovni izid
Poslovni izid (EBIT) družbe Goričane, d.d. v višini
2,2 mio evrov je bil za 2,7 mio evrov višji kot v letu
2018. Razlog so bili predvsem nižji materialni stroški in
ugodne prodajne cene. Dobiček iz poslovanja, povečan
za odpise vrednosti (EBITDA) v višini 4,4 mio evra, se je
povečal za 2,8 mio evra, marža je znašala 6,1 % in je v
primerjavi z letom 2018 višja za 4,1 odstotne točke.
Dobiček pred davki se je v letu 2019 povečal za 2,7 mio
evra in je znašal 1,8 mio evra. Za leto 2019 bomo plačali
215 tisoč evrov davka iz dobička.

Izkazi finančnega položaja
družbe Goričane

Neto finančni učinek
Neto finančni izid družbe Goričane, d.d. je v letu 2019
znašal - 371,5 tisoč evrov. Med finančnimi prihodki
družbe prihodki iz deležev predstavljajo 44,2 tisoč
evrov, prihodki od obresti 122,8 tisoč evrov in prihodki
iz kratkoročnih terjatev 51,4 tisoč evrov. Finančni
odhodki predstavljajo finančne odhodke iz obresti od
posojil, prejetih od bank, obresti od dobaviteljev in
tečajnih razlik od obveznosti do dobaviteljev ter stroške
slabitev naložb. V letu 2019 so znašali 590,1 tisoč
evrov in so v primerjavi z letom 2018 za 17,4 % nižji. V
računovodskem delu je prikazan neto učinek tečajnih
razlik.

Konec leta 2019 so sredstva družbe Goričane, d.d.
znašala 69,1 mio evrov in so se glede na konec
leta 2018 znižala za 5,9 mio evrov oziroma 7,8 %.
Razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi v
strukturi sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2019
spremenilo v prid dolgoročnih sredstev, saj se je delež
dolgoročnih sredstev povečal za 4,2 odstotne točke in
je znašal 74,4 %.
Dolgoročna sredstva družbe Goričane v skupni vrednosti
51,4 mio evrov so se glede na konec let 2018 znižala
za 1,2 mio evrov oziroma 2,4 %. Najpomembnejšo
postavko, vredno 29,8 mio evrov oziroma 43 % vseh

Poslovni izid iz poslovanja, poslovni izid pred davki in čisti poslovni izid
Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid pred davki

Čisti poslovni izid

Dobiček iz poslovanja
v tisoč EUR
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
2016
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Dolgoročna sredstva

31. 12. 2019
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31. 12. 2018

31. 12. 2017

31. 12. 2016

51.388

74 %

52.635

70 %

53.913

74 %

48.140

71 %

888

1,3 %

1.143

2%

1.403

2%

526

1%

29.807

43,1 %

30.429

41 %

31.567

43 %

37.157

55 %

8.188

11,9 %

8.188

11 %

8.188

11 %

8.188

12 %

11.953

17,3 %

12.058

16 %

11.975

16 %

1.513

2%

552

0,8 %

817

1%

780

1%

757

1%

Kratkoročna sredstva

17.709

26 %

22.320

30 %

19.311

26 %

19.443

29 %

Zaloge

11.414

17 %

13.312

18 %

11.189

15 %

8.270

12 %

5.671

8%

8.801

12 %

7.875

11 %

7.961

12 %

625

1%

206

0%

247

0%

3.212

5%

69.097

100 %

74.955

100 %

73.224

100 %

67.584

100 %

Neopredmetena sredstva
Nepremičnine, naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Finančne naložbe in dana posojila
Ostalo

Poslovne terjatve
Ostalo
Skupaj sredstva

sredstev družbe Goričane, predstavljajo nepremičnine,
naprave in oprema. Sledijo finančne naložbe in dana
posojila, ki znašajo 11,9 mio evrov, in nato naložbene
nepremičnine v pridobivanju v vrednosti 8,1 mio evrov.
Neopredmetena sredstva v vrednosti 0,9 mio evra imajo
v celotnih sredstvih 1,3-odstotni delež.

v tisoč eur

31.12.2019

Obvladovanju kratkoročnih sredstev, ki predstavljajo
26 % vseh sredstev družbe Goričane, posvečamo
veliko pozornosti. Obseg obratnih sredstev vpliva na
zadolževanje tako pri dobaviteljih kot tudi pri bančnih
institucijah. Kratkoročna sredstva družbe Goričane so
znašala 17,7 mio evrov in so se glede na konec leta
2018 znižala za 20,7 %. Kratkoročne poslovne terjatve

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Dolgoročne finančne obveznosti

19.657

82 %

23.261

87 %

26.272

88 %

31.107

91 %

Kratkoročne finančne obveznosti

4.216

18 %

3.337

13 %

3.621

12 %

2.957

9%

Finančni dolg

23.873

100 %

26.598

100 %

29.893

100 %

34.064

100 %

Kapital

23.971

100 %

22.538

100 %

23.376

100 %

23.636

100 %

1.875

8%

1.875

8%

1.875

8%

1.875

8%

10.838

45 %

10.838

48 %

10.838

46 %

10.838

46 %

8

0%

8

0%

8

0%

8

0%

5.136

21 %

5.278

23 %

5.421

23 %

8.818

37 %

153

1%

121

1%

66

0%

18

0%

Preneseni čisti poslovni izid

4.559

19 %

5.311

24 %

2.220

9%

589

2%

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.400

6%

-893

-4 %

2.947

13 %

1.490

6%

Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Zakonske rezerve
Revalorizacijske rezerve
Rezerve, nastale zaradi vred. po
pošteni vred.

Finančni dolg/kapital
Neto finančni dolg/EBITDA

1,0

1,2

1,3

1,4

5,45

17,27

5,27

5,25
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so na zadnji dan leta znašale 5,7 mio evrov in so se
glede na stanje konec leta 2018 znižale, vrednost zalog
je ravno tako nižja in sicer za 14,3 % glede na leto prej.
Največji delež kratkoročnih sredstev predstavljajo zaloge,
in sicer 64,4 %.

Kratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na
kratkoročni del dolgoročnih posojil s strani bank
in kratkoročne obveznosti od obresti iz posojil od
kratkoročnega dela in obveznosti iz najemov. Na dan
31. 12. 2019 so znašale 4,2 mio evra.

Kapital družbe Goričane, d.d. je na dan 31.12.2019
znašal 23,9 mio evrov. V primerjavi z 31.12.2018 je višji
za 1,4 mio evrov, kar je posledica dobrega poslovnega
izida v letu 2019. Razmerje med dolgom in lastniškim
kapitalom je na dan 31.12.2019 znašalo 1,0 in se je
v primerjavi s koncem leta 2018 znižalo, saj redno
odplačujemo finančne dolgove.

Kratkoročne poslovne obveznosti, brez pasivnih časovnih
razmejitev, so bile na dan 31. 12. 2019 v primerjavi z
31. 12. 2018 nižje za 4,6 mio evrov oziroma 19,6 %.
Njihova vrednost je znašala 18,9 mio evrov. Največji
delež kratkoročnih poslovnih obveznosti, 90,2 %,
predstavljajo obveznosti do dobaviteljev in so v primerjavi
z letom 2018 nižje za 23,8 %.

Rezervacije družbe Goričane v višini 0,6 mio evra so bile
glede na konec leta 2018 na enakem nivoju.
Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na
dolgoročna bančna posojila. Na dan 31.12.2019 so
znašale 19,6 mio evra in so se v primerjavi s stanjem na
dan 31. 12. 2018 znižale za 3,6 mio evra oziroma 15,5 %.
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Kazalniki dobičkonosnosti
2019
2018
2017

15 %
12,5
12 %
8,1

9%
6%

6,0

4,0

6,1

4,8
3,1

3%

2,0

1,9

0%
-3 %

-0,7

-1,2
-3,9

-6 %
ROA

ROE

EBIT v prodaji

EBITDA/prihodkih

2017

2018

2019

Koeficient obračanja sredstev
(prihodki od posl. / povprečno stanje sredstev)

0,950

1,024

0,999

Koeficient obračanja terjatev
(prihodki od prodaje / povprečno stanje terjatev)

8,527

8,820

10,213

Koeficient neposredne pokritosti kratk. obv.
likvidna sred. / kratk. obveznosti

0,004

0,002

0,013

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
dobiček / povprečni kapital

0,134

-0,038

0,062

Stopnja lastniškosti financiranja
kapital / obveznosti do virov sredstev

0,319

0,301

0,347

Stopnja dolgoročnosti financiranja
kapital + dolg. rez. + dolgoročni dolgovi / obveznosti do virov sredstev

0,706

0,638

0,659

Stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / sredstva

0,450

0,421

0,444

Stopnja dolgoročnosti investiranja
vsota OS + dolgoročno finan. naložb + d. poslov. terjatev / sredstva

0,726

0,692

0,736

Koeficient kapitalske pokritosti OS
kapital / OS (po neodpisani vrednosti)

0,709

0,714

0,781

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti
likvidna sredstva + krat. terjatve / kratkoročne obveznosti

0,370

0,326

0,253

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti
kratkoročna sredstva/ kratkoročne obveznosti

0,897

0,822

0,752

Koeficient gospodarnosti poslovanja
poslovni prihodki / poslovni odhodki

1,050

0,993

1,031

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida
proučevanega leta)

0,131

-0,039

0,071
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Prodaja
Družba Goričane, d.d. je v letu 2019 ustvarila prodajo v
višini 73,9 mio evrov, kar je 0,5 % več kot v letu 2018.
Z vidika neto prihodkov od prodaje smo jih največ,
41,1 mio evrov oziroma 59,1 % celotne prodaje družbe,
ustvarili na trgu Evropske unije. Sledili so prihodki od
prodaje v tretje države z 20,8 mio evrov oziroma 29,8 %,
prodaja na domačem trgu pa je znašala 7,7 mio evrov. V
primerjavi z letom 2018 ugotavljamo, da so se prihodki
v EU povečali za 9 %, prihodki v tretje države so se
zmanjšali za 11 %, prihodki na domačem trgu pa za 4 %.
Z letom 2018 lahko brez težav povežemo nekaj
primerjav: polno zasedena proizvodnja, rast prodaje
pri najbolj strateških proizvodih in cene, kar pa je pa že
druga zgodba.

Leto 2019 bo zagotovo ostalo v spominu po padanju
cen surovin, v glavnem celuloze, ki je daleč najdražji
in največji del stroškov pri proizvodnji papirja. Vsi smo
pričakovali, da cene celuloze, ki so se oblikovale v letu
2018, ne morejo dolgo vztrajati, zagotovo pa nihče
ni pričakoval, da se bodo cene spustile tako nizko, in
še enkrat smo se vsi prepričali, da so dogajanja na trgu
celuloze popolnoma nepredvidljiva.
V celotnem lanskem letu smo imeli proizvodnjo
popolnoma zasedeno, srečali pa smo se z velikim
pomanjkanjem kapacitet razreza v format, kjer smo si,
kot že večkrat doslej, pomagali z našim pogodbenim
partnerjem. Pokazalo se je tudi, da če hočemo v celoti
nadzorovati celotni proces, še posebej kvaliteto, nujno

Neto prodaja po četrtletjih v primerjavi z letom 2018:
2019

v tisoč eur

Slovenija
EU
Tretje države
Skupaj

2018

1. četrtletje

2. četrtletje

3. četrtletje

4. četrtletje

1. četrtletje

2. četrtletje

3. četrtletje

4. četrtletje

2.566

1.956

1.612

1.552

2.144

2.006

1.822

2.053

10.286

9.685

12.671

8.494

9.425

9.627

9.619

9.140

5.335

4.700

4.340

6.393

5.651

6.060

5.266

6.319

18.187

16.341

18.623

16.439

17.220

17.693

16.706

17.512

Delež prodaje po državah v %
2019
2018

Ostale države
Hrvaška
Švica
Izrael
Turčija
Italija
Francija
Madžarska
Poljska
Nemčija
Avstrija
Slovenija
0
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potrebujemo zadostne kapacitete razreza v format v
Goričanah. Investicija v nov rezalni stroj za format je bila
težko pričakovana in dodatne količine s tega stroja so
zelo dobrodošle.
Trg se je razvijal po pričakovanjih: imeli smo visoko rast
proizvodnje nizkogramskih papirjev. Še posebej smo
zadovoljni, da smo uspeli pridobiti zelo pomemben
posel v Savdski Arabiji, kjer smo papir za njihove potrebe
namensko razvili in prilagodili njihovim zahtevam. Kupec
je bil z izdelkom zelo zadovoljen, predvidevamo, da
bomo pri tem poslu sodelovali tudi v prihodnje.
Zelo uspešno smo nadaljevali tudi s papirji, ki so
namenjeni tisku navodil za farmacijo. Nam najbližji trgi so
močno rasli, poleg tega smo pridobili tudi nove kupce. Na
turškem trgu teh papirjev, ki raste z izredno hitrostjo, je
naš papir vodilni, kar potrjuje, da so bile aktivnosti, ki smo
jih vodili na tem področju, uspešne in prave.
V lanskem letu smo naredili tudi prve korake pri vstopu
na trg embalažnih papirjev, saj smo uspešno izdelali prve
količine maščoboodpornih papirjev, ki so bili na trgu
dobro sprejeti. Glavni namen je, da Goričane postanejo
prepoznan izdelovalec teh papirjev, kar je pomembno
tudi zaradi prihodnjega razvoja podjetja. Predvidevamo,

RAČUNOVODSKO POROČILO

da bo ravno segment embalažnih papirjev eden od
glavnih izdelkov, kjer se pričakuje močan porast količin.
Potencialno je to tudi področje, kjer bo v prihodnosti
veliko razvojnih aktivnosti, da bo papir v kar največji
meri nadomestil izdelke iz materialov, ki se težje
reciklirajo oz. imajo večji škodljiv vpliv na okolje.
V letu 2019 nam je s pomočjo novega sodelavca
uspel tudi preboj v Rusijo in Ukrajino, delno tudi na
trge Bližnjega Vzhoda. Predvsem v Rusiji in Ukrajini se
pričakuje velika rast, saj takih papirjev, ki jih nudimo mi,
sami ne izdelujejo.
Leto 2019 je bilo leto velikih sprememb na trgu
surovin in posledično tudi na trgu papirja. Menimo,
da smo se strategiji prilagajali uspešno, kar na
koncu potrjuje tudi rezultat poslovanja. V letu
2020 nadaljujemo s podobnimi aktivnostmi na istih
področjih in pričakujemo, da bodo količine strateško
najpomembnejših papirjev še naprej rasle. Seveda se
srečujemo z novimi akterji na trgu, kar pomeni, da naše
delo ne bo lahko.

Prodaja po vrstah papirja v neto tisoč EUR

24.113

13.870
11.824

11.609

4.584

3.550
105

Mehanografski
papir

80

Grafični
nepremazan

Grafični
nepremazan barvni

Grafični
premazan

Maščobo–odporni
papir

Specialni
papirji

Papir za
silikoniziranje

Sublimacijski
papir
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Proizvodnja
se preventivne akcije. Kljub večjemu številu pretrgov
so bili ti izvedeni hitreje, tako da se je čas za pretrge
le nekoliko povečal. Vse boljše pa so regulirani
vzdrževalni zastoji in planirane ustavitve. Čas dobre
snovi na situ je tudi podatek, ki govori o učinkovitosti
proizvodnje. V letu 2018 smo bili blizu 90 %, kar pa
nam je v letu 2019 uspelo preseči. Delež je bil kar
90,9 %.

Tudi v letu 2019 se je trend padanja povprečne
gramature nadaljeval. Vse več je specialnih proizvodov
z različnimi kemizmi, različnimi vnosi polnil in potrebo
po vedno boljši kakovosti. Padec gramature je bil v
zadnjih letih tako velik, da se je odrazil tudi na končni
količini proizvedenega papirja, a preračunano v
kvadratne kilometre je tudi leto 2019 eno od boljših.
Na VRS smo dejansko proizvedli 79.075 ton, a je bila
povprečna gramatura le 66,7 g/m2, kar je 4,4 % manj
od preteklega leta in kar 6,8 % od leta 2017. Izmet
v proizvodnji je nekoliko narasel, kar je pripisati vse
bolj zahtevnemu proizvodnemu programu, bilo pa
je tudi kar nekaj izrednih dogodkov, ki so povezani s
surovinami, vzdrževanjem, človeškimi viri in tehnologijo
izdelave. Višji izmet je tudi posledica optimalne širine
papirnega stroja, ki je ni vedno mogoče zagotavljati.
Posledično je nekoliko slabša tudi skupna izkoriščenost
papirnega stroja, a še vedno presegamo 80 %.
Zasedenost proizvodnih kapacitet je ostala visoka, kar
omogoča optimiranje nabave surovin, prehodov in
zastojev.

Delež papirja za razrez v format je bil podoben
kot leto prej. Za razrez smo proizvedli 42,6 % vse
proizvodnje oziroma 33.692 ton papirja. Do meseca
oktobra smo papir razrezovali še zunaj tovarne, potem
pa smo z novim prečno-rezalnim strojem pokrili vse
potrebe naših kupcev. Tudi gramatura formatnega
papirja se je znižala še za nekaj gramov in je znašala le
66,7 g/m2. Dosegli smo 25.111 ton neto proizvodnje
v letu 2019, kar je 2.093 t/mesec. Delež izmeta je
le malo višji, kar gre pripisati kakovosti papirja na eni
strani in zahtevnosti nizkih gramatur na drugi. Pritiski
na povečanje količin ostajajo. Treba bo usmeriti veliko
pozornosti v vse podrobnosti, ki bodo zagotavljale
večjo učinkovitost razreza v format. Še vedno se
nadaljuje trend kadrovskih sprememb.

Povprečna neto proizvodnja na papirnem stroju je bila
98,8 km2/mesec oz. 6.590 t/mesec. Povprečna hitrost
papirnega stroja ostaja visoka, 822 m/min.

Tudi v letu 2019 se je fluktuacija zaposlenih na PS
in VRS nadaljevala. Na posameznih delovnih mestih
je močno čutiti staranje zaposlenih, kar rešujemo
z mobilnimi delavci in vzgojo mladih kadrov, kar je
stalnica že zadnjih nekaj let.

Vse nižja gramatura je torej velik izziv za zagotavljanje
dobre prehodnosti stroja in visoke hitrosti. Potrebni
so hitrejši odzivi, bolje vzdrževan stroj in ponavljajoče

Proizvodnja 2009-2019
proizvodnja (v tonah)

povprečna gramatura (v gramih)

76,8
73,3

73,4

30

71,4

71,5

83.474

79.075

2013

82.955

72.354

2012

81.469

77.301

2011

82.223

76.216

2010

66,7

79.525

74.960

69,8

2009
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Trend nizkega deleža reklamacij ostaja. Sistemskih
napak praktično ni, najbolj kritični so specialni
papirji. Še vedno poteka projekt zmanjševanja števila
mehanskih napak. Energetska učinkovitost papirnega
stroja je slabša, sistematični pristopi se uvajajo.
Za leto 2020 so cilji ponovno visoki. Vse bolj se
približujemo zgornjim mejam papirnega stroja, zato
bodo izzivi še toliko zahtevnejši. Padec gramature
v papirništvu pomeni veliko grožnjo oziroma
prilagoditev, zato potrebujemo močno ekipo, ki z
odgovornostjo ter hitrimi informacijami in ukrepi
premika in dviguje meje. Prioritete so jasno začrtane
že od leta 2015 in jih ne bomo bistveno spreminjali.
To so ohranjanje dobrega teka stroja, dvig znanja
in odgovornosti zaposlenih, ponovljivost kakovosti
proizvodov, hitra odzivnost na napake ter sistematično
iskanje in reševanje problemov.
Tudi leto 2020 bo usmerjeno k iskanju novih
priložnosti in pravilnih odločitev za investicije v
prihajajočih letih.
Neto proizvodnja 2019 v primerjavi s planom 2019 in letom 2018
proizvodnja 2019

plan 2019

proizvodnja 2018

(v tonah)
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Proizvodnja v dodelavi 2009-2019

27.760

28.761

28.879

29.425

29.460

28.694

24.339
2011

27.791

2010

27.220

2009

20.630

22.777
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Nabava
Globalna rast gospodarstva se je v prvi polovici leta
2019 upočasnila zaradi številnih tveganj, med katerimi
so najpomembnejša trgovinska nesoglasja med ZDA in
Kitajsko, uvedba trgovinskih ovir, bojazen pred trdim
brexitom, ohlajanje kitajskega gospodarstva, negotovost
glede politik na svetovni ravni ter težave na nekaterih
drugih hitro rastočih trgih. Vse te napetosti slabijo obseg
trgovine, industrijske proizvodnje in investicij.
Tveganja razpoložljivosti surovin obvladujemo z
dolgoročnimi strateškimi odnosi s ključnimi dobavitelji.
Upravljanje z dobavitelji pri zagotavljanju surovin za
proizvodnjo presega zgolj cenovni vidik. Pomembni
dejavniki so tudi točnost dobav, kakovost in odzivnost.
Potrebe proizvodnje smo v večini pokrivali z nakupi
materialov zunaj Slovenije.
Glavna surovina, celuloza, je imela negativen trend cen
skozi celotno leto 2019. Cena celuloze se je od začetka
do konca leta znižala za 29 %.
Pri ostalih surovinah beležimo največji dvig pri optičnem
belilu, saj se je njegova cena od leta 2017 dvignila za
110 %. Cene krompirjevega škroba ostajajo na visoki
ravni, saj je suša oklestila pridelek že drugo leto zapored.
Glede na dolgoletno povprečje je bil izpad pridelka v
letošnjem letu 15 %. Padec cen je opazen pri lateksu, kjer
se je cena znižala za 15 % v primerjavi s preteklim letom.
Prav tako se je znižala cena ovojnine in folije, ki je za 7 %
nižja v primerjavi s preteklim letom.
Delež stroškov materiala v kosmatem donosu iz
poslovanja je znašal 71,9 %, stroški materiala na tono
proizvedenega papirja pa so se v primerjavi z letom 2018
znižali za 9,0 %.

Gibanje cen celuloze (v EUR/T)
706

609

603

582
518

535

574
517

515

472

2010

32

2011

2012

2013

GORIČANE letno poročilo 2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RAČUNOVODSKO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Energetika
Tudi leto 2019 je bilo v smislu cen energentov dinamično
in povsem nepredvidljivo - občasno, brez utemeljenih
dejstev, zelo presenetljivo. V prvih dveh mesecih so bile
cene električne energije in zemeljskega plina celo nad
cenami ob koncu leta 2018. V marcu se je zgodil padec
cen pri obeh energentih. Cene so dosegle minimum v
juniju. Potem pa je cena električne energije ponovno
začela naraščati in oktobra dosegla nivo iz začetka leta,
vendar je v zadnjih dveh mesecih ponovno padla. Cena
zemeljskega plina je bila od marca pa do konca leta
relativno stabilna. Kljub vsem nihanjem je bil celotni
strošek energentov za približno 5 % nižji kot leto prej.
Absolutna količina kupljene električne energije in
zemeljskega plina je bila na planiranih vrednostih in
praktično količinsko enaka kot v letu 2018. Motnje v
oskrbi z električno energijo ali paro, ki so bile v glavnem
posledica zunanjih dejavnikov (neviht), so povzročile za
10 ur zastojev v proizvodnji.
Količina sveže načrpane vode je bila zaradi testov na
vodočistilni napravi nekoliko višja kot leto prej.
Poraba komprimiranega zraka je še vedno previsoka, kar
posledično vodi k večjemu številu servisnih posegov na
kompresorjih in občasnim motnjam v procesih.
Specifična poraba električne in toplotne energije je bila
na nivoju zadnjih let.
Tekom leta so potekala pogajanja z dobavitelji električne
energije in zemeljskega plina tako za tekoče leto kot tudi
za leto 2020. Pogajanja so temeljila na aktualnih borznih
cenah energentov. Pogodbe z dobavitelji so bile sklenjene
za eno leto. Zapiranje količin se je v kar največji možni
meri prilagajalo stanju na borzah.
Gibanje cen zemeljskega plina in elektrike
energetska surovina - plin (EUR/enoto)
76

energetska surovina - elektrika
(EUR/KMh)
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Vzdrževanje
Redno vzdrževanje

Gradbeno vzdrževanje

Planirane zastojne ure na papirnem stroju zaradi
vzdrževanja so se tudi v preteklem letu prilagajale
potrebam proizvodnega procesa in so znašale 122 ur.
Redni reparaturni zastoji so bili, tako kot v preteklosti,
planirani na 5–6 tednov. Sproti so se prilagajali trenutni
situaciji v zvezi s stanjem strojne vprege in zasedenostjo
proizvodnje, vendar bistvenih odstopanj ni bilo. Oba
planirana daljša zastoja sta bila izvedena v načrtovanih
terminih.

Gradbena dela v letu 2019 grobo delimo na
redna vzdrževalna dela, intervencijske posege in
gradbena dela, povezana z investicijami. V sklopu
rednih vzdrževalnih del so se izvajala dela v zvezi z
vzdrževanjem zgradb, streh, sanitarnih in proizvodnih
prostorov ter infrastrukture. Redna vzdrževalna dela so
potekala tudi v smislu zagotavljanja zaščite in varnosti na
območju tovarne.

V času zastojev so se opravila sprotna in nujna
vzdrževalna, gradbena in čistilna dela ter nekatere
predelave. Na delih v času planiranih zastojev je
sodelovalo različno število zunanjih izvajalcev iz
Slovenije in tujine (odvisno od obsega in vsebine del) ter
vse naše ekipe.
Število ur neplaniranih tehničnih-vzdrževalnih zastojev je
znašalo 98 ur, kar je pod planom (112 ur). Zaradi izpadov
v energetiki pa je bilo v proizvodnji preko leta izgubljenih
10 ur.

Intervencijski posegi so bili izvedeni na sanaciji udarnih
jam na dovozih, cevovoda na upravi in streh po neurju.
Nekaj gradbenih del je bilo opravljenih tudi v sklopu
montaže novih osnovnih sredstev, predvsem v dodelavi.
Stroški gradbenega vzdrževanja so bili nižji od planiranih,
in sicer predvsem zato, ker so se sanacijska dela na
objektih omejila na minimalno potrebno raven.
Večina objektov je gradbeno saniranih, kažejo pa se
poškodbe in dotrajanost na infrastrukturi (dovozne poti,
dvorišča, dostopi), ki zahtevajo malce večja vlaganja.

Neplanirani tehnični zastoji so bili relativno enakomerno
porazdeljeni preko leta. Malce izstopa mesec junij s 25
urami zaradi izpadov snovne črpalke in pogona sita ter
poškodbe ležaja na cilindru 22.
Stroški vzdrževanja so bili tako v skupnem znesku kot
po kontih v načrtovanih mejah. Število nadur glede na
pretekla leta ni odstopalo.

Investicije
V letu 2019 je bilo na novo odprtih osem večjih investicij
in večje število malih v skupni vrednosti približno
1 mio evrov. Investicije so bile v prvi vrsti namenjene
izgradnji brezžičnega informacijskega omrežja,
posodobitvi in povečanju kapacitete logistike, nadgradnji
proizvodnih procesnih sistemov in dvigu kapacitete
razreza papirja v format. Večina začetih investicij je bila
tudi zaključena, zaključenih je bilo tudi nekaj investicij
iz preteklega leta. Aktivacij je bilo za dobrih 802 tisoč
evrov, od tega najemi znašajo 88 tisoč evrov.
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Razvoj
Na trgu embalaže je prišlo do velikih sprememb z
uvedbo evropske direktive 2015/720/EU, ki državam
članicam nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za
zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, za
odpravljanje smetenja in spreminjanje vedenjskih vzorcev
potrošnikov v smeri zmanjšanja nastajanja odpadkov. Z
ukinjanjem plastičnih vrečk se je povečalo zanimanje za
reciklabilne papirnate vrečke, ki predstavljajo zanimivo
poslovno priložnost tako za proizvajalce papirja kot tudi
za izdelovalce vrečk.
V letu 2019 smo nadaljevali z razvojem papirja SORA
pack za nosilne vrečke, namenjene za tekstil, in sicer
v smeri izboljšanja potiskovnih lastnosti ter zniževanja
gramature papirja ob ohranjanju mehanskih lastnosti.
Uspešno smo izdelali papir v nižji gramaturi, tako da ga
trenutno tržimo v dveh gramaturah, 120 in 90 gsm. Za
papirnico Goričane je bilo izrednega pomena pridobiti
proizvajalce papirnatih vrečk s prodajnimi izkušnjami
na svetovnem trgu, da bi tako prepoznali prednosti in
slabosti našega papirja. Testi tiska in zgibanja so potrdili
odličen odtis v offset tiskarski tehniki. V flekso tehniki
je odtis nekoliko manj homogen v primerjavi z dvakrat
premazanimi papirji, kar je vidno predvsem na velikih,
polnih površinah, tiskanih v eni barvi. Potrjen je bil tudi
pravilni izbor vlaknin za zagotavljanje dobrih mehanskih
lastnosti, ki omogočajo zelo dobro prehodnost skozi
tiskarski in zgibalni stroj, zagotovljena pa je tudi
zahtevana nosilnost vrečke za tekstil.
Da bi izboljšali potiskovne lastnosti za flekso tehniko
tiska, razvijamo ustrezno premazno maso za naš način
premazovanja. Vzporedno izvajamo pilotna testiranja
na drugačnih tehnikah premazovanja, saj razmišljamo
o investiciji v nov premazni agregat, ki bo zagotavljal
enakomerno in gladko površino ob čim nižjem nanosu.
Prav tako bo naš razvoj v prihodnosti usmerjen v
nadaljnje zniževanje gramature papirja ob hkratnem
ohranjanju mehanskih lastnosti, s čimer želimo prispevati
k zniževanju količine odpadne embalaže.

okoljskega vidika pa so biorazgradljivi, kompostabilni in
reciklabilni. Pomembno je bilo povezovanje s proizvajalci
raznih okolju prijaznih barier, ki omogočajo zahtevane
lastnosti embalaže. V laboratoriju smo analizirali in
testirali različne premaze, ki služijo kot maščoboodporna
barriera.
V letu 2019 smo na industrijskem nivoju izdelali maščobo
odporni papir s fluorinskimi dodatki. Fluorinski dodatki so
okoljsko omejeni. Uporabljamo za stik z živili dovoljene
fluorine z verigo, krajšo od C8. Trenutno proizvajamo
obojestransko premazan SORA barrier OGR papir z
vrednostjo KIT 5 in gramaturami od 30 do 55 gsm.
Razvoj papirja z zaščitnimi vlakni je bil v letu 2019 eden
od uspešnejših razvojnih projektov, ki smo ga zaključili z
uspešno lansiranim proizvodom na trgu. Papir je v osnovi
razvit iz standarnega proizvoda SORA light chamois,
vendar oplemeniten z nevidnimi vlakni (security fibers), ki
predstavljajo zaščitni element pri identifikaciji pristnosti
papirja. Osnova za razvoj novega proizvoda se običajno
začne z vzorčnim vzorcem, nadaljuje z analizami papirja,
naredi se izračun stroškov ter v sodelovanju z razvojem,
proizvodnjo, nabavo in prodajo sprejme odločitev o
nadaljevanju projekta. Preden smo uspeli narediti prvo
tono papirja, je bilo treba poiskati še optimalno dozirno
mesto za enakomerno distribucijo vlaken po širini
papirnega traku. Zahteva kupca je bila min. 10 vlaken
posamezne barve na 1 dm2.
S tem izdelkom smo še povečali raznolikost prodajnega
programa, ki nam omogoča preboj na nova tržna
področja nizkogramskih barvnih papirjev, oplemenitenih
z nevidnimi vlakni.

Trg embalažnih papirjev je zelo raznolik in tako
proizvajalcem papirjev kot tudi izdelovalcem
embalažnih izdelkov za hrano (vrečk, škatlic, papirnih
podlog ...) omogoča velike poslovne priložnosti. Razvoj
maščoboodpornih papirjev je bil eden od najbolj
intenzivnih in zahtevnih razvojnih projektov v zadnjih
dveh letih. Ker je okoljska zakonodaja postavila omejitve
tudi za uporabo določenih bariernih kemikalij, je bilo
potrebno izbrati pravilno smer razvoja izdelkov, ki so
sprejemljivi za kontakt z živili in za področje okolja, z
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Odgovornost do zaposlenih

Število zaposlenih in izobrazbena
struktura
Konec leta 2019 je bilo v podjetju zaposlenih 224
oseb. Med zaposlenimi prevladuje delež s IV. stopnjo
izobrazbe.
Stopnja izobrazbe
2019

2018

IX. stopnja
VIII. stopnja
VII. stopnja
VI. stopnja
V. stopnja
IV. stopnja
III. stopnja
II. stopnja
I. stopnja
št. zaposlenih
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Pridobivanje potencialnih kadrov in
selekcijski postopek
Potencialne sodelavce k sodelovanju vabimo preko naše
spletne strani, Zavoda za zaposlovanje, oglašujemo pa
tudi v tiskanih medijih in na spletnem portalu, namenjen
iskalcem zaposlitve.
Fluktuacija
2019

2018

Prenehanje delovnega razmerja

Število novozaposlenih

Število zaposlenih na 31. 12.
Št. zaposlenih 0
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Izvajamo najmanj dvostopenjski postopek, kar pomeni,
da se s potencialnimi kandidati pred zaposlitvijo
pogovorimo in srečamo najmanj dvakrat. Prvi
razgovor, ki je informativne narave, običajno opravi
vodja kadrovske službe, pri naslednjem razgovoru pa
se pridruži še vodja oddelka, v katerem se išče novo
zaposleni.

Skrb za izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih
V izobraževanje smo v našem podjetju vključeni vsi
zaposleni. V letu 2019 smo se v povprečju izobraževali
16,49 ure, od tega smo v povprečju zunanjemu
izobraževanju namenili 16,46 ure, notranjemu
izobraževanju pa 0,03 ure. Povprečno smo za
izobraževanje namenili 264,39 evra na zaposlenega.

V letu 2019 smo se največ izobraževali na zakonsko
obveznih izobraževanjih (varstvo in zdravje pri
delu, zemeljski plin, izobraževanja za delavce v
energetiki), se udeležili nekaj svetovnih konferenc s
področja papirništva in razvoja ter nadaljevali šolanje
papirničarjev na ICP. Nadaljevali smo z delavnicami
s področja zdravja na delovnem mestu in z učenjem
angleškega jezika.
V družbi Goričane, d.d. smo septembra pristopili
k javnemu razpisu KOC Hrana 2 za sofinanciranje
izobraževanj v naslednjih dveh letih. V partnerstvu
nastopa 37 podjetij, od katerih jih 25 prihaja iz
agroživilstva, 5 iz papirne in predelovalne industrije ter
5 iz plastično-predelovalne dejavnosti.

Izobraževalne ure na zaposlenega
2019

2018

16,49

17,74

izob. ure / zaposlenega

izob. ure / zaposlenega
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Projekt vodi Pomurska gospodarska zbornica v
sodelovanju z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij.
V okviru projekta je bil pripravljen branžni kompetenčni
center oz. model, sofinancirana pa bodo izobraževanja,
ki bodo pripomogla k izboljševanju kompetenc,
določenih za posamezne profile delovnih mest.
V letu 2019 smo veliko časa ponovno namenili tudi sami
promociji zaposlovanja v papirništvu in vajeništvu. Delili
smo promocijske zloženke, na spletni in Facebook strani
pa smo nudili tudi podrobnejše informacije o poklicih v
papirni industriji, o papirju in izobraževanjih.
Nadaljujemo pa tudi z izvajanjem programa strokovnega
izobraževanja za papirničarje z imenom »Papirniška
šola«.

Plače zaposlenih in druge bonitete
Za določanje razmerij izhodiščnih plač se upoštevajo
tarifni razredi Kolektivne pogodbe za Goričane, tovarna
papirja Medvode, d.d. (podjetniške) kolektivne pogodbe.
Zavedamo se tudi pomena socialne varnosti delavcev,
zato so vsi zaposleni vključeni v kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje in v kolektivno zdravstveno
zavarovanje Zdravje Specialisti. Vsi zaposleni, ki
so izpostavljeni hrupu, pa imajo po meri narejeno
individualno zaščito sluha.

Skrb za zdravje, varnost in počutje
zaposlenih
Zaposlenim zagotavljamo varno delo in varno delovno
okolje. Tveganja periodično ocenjujemo in jih z
ustreznimi ukrepi ohranjamo na sprejemljivi ravni.
Skrbimo za nenehno izboljševanje delovnih pogojev.
Kot vsako leto so zaposleni tudi v letu 2019 opravljali
teoretično in praktično usposabljanje za varno delo ter
redne preventivne in obdobne zdravniške preglede. Med
zaposlenimi je 3,08 odstotka invalidov.
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Zdravje je vrednota, ki je ključnega pomena za uspešno
opravljanje aktivnosti na delovnem mestu. Za promocijo
zdravja na delovnem mestu skrbimo na različne
načine, in sicer preko internega časopisa, oglaševanja
na oglasnih deskah in elektronski pošti. Predpisani
standardi, zavezanost vodstva, sodelovanje zaposlenih,
analize delovnih mest in tveganja, prepoznavanje in
reševanje nevarnosti, usposabljanje ter izobraževanje so
ključne sestavine programa za varnost in zdravje pri delu
naše družbe.
V letu 2019 so bila izvedena obdobna teoretična in
praktična preverjanja usposobljenosti s področja VD
za delavce skladno z evidenco usposabljanj kadrovske
službe ter uvajalna usposabljanja za novo zaposlene
delavce in delavce preko študentskega servisa.
Opravljen je bil obdobni pregled delovne opreme
na vzdrževanju in dela opreme dodelave ter VRS in
pakiranja zvitkov. Pregledan je bil tudi del dvigalnih
naprav.
Požarov v letu 2019 nismo imeli. Z vidika preventive
je potrebno na področju požarne varnosti posebno
pozornost nameniti problematiki izvajanja vročih
del izven delavnice vzdrževanja, rednemu čiščenju
prostorov, medstropovja papirnice, delovne opreme in
kabelskih polic. Opravljen je bil tudi redni letni pregled
gasilnikov in hidrantnega omrežja.
Zaposleni imajo na voljo tudi redno tedensko
rekreativno dejavnost za zdrav način življenja.

Bolniški stalež in število nezgod
Skupno število ur bolniške odsotnosti v letu 2019 znaša
22.829. V letu 2019 beležimo 7 lažjih poškodb pri delu,
kar pomeni, da je pogostost poškodb 3,12 %.
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Pričakovani razvoj

Družba Goričane si je zastavila poslovni načrt za leto
2020 na podlagi ocenjenih potreb trga ob upoštevanju
trenutnih tržnih razmer, predvidevanju glede razmer v
papirni panogi in projekciji glede pogojev v svetovnem
gospodarstvu. Zavedamo se, da se lahko kljub skrbni
pripravi, premišljenim poslovnim odločitvam, hitremu
odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu
za obvladovanje tveganj v poslovnem okolju pojavijo
zunanji dejavniki, na katere nimamo neposrednega
vpliva in lahko pomenijo tveganje in nevarnost
neizpolnjevanja zastavljenih ciljev.

Cilji poslovanja družbe Goričane, d.d.
v letu 2020:
• prihodki od prodaje v višini 74,1 mio evrov,
• kosmati donos poslovanja v višini 74,8 mio evrov,
• EBITDA v višini 4,2 mio evrov,
• čisti poslovni izid iz poslovanja 1,5 mio evrov,
• finančni dolg/kapital v višini 0,8,
• neto finančni dolg/EBITDA v višini 4,7,
• naložbe v stalna sredstva v višini 0,9 mio evrov.
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Uvod
Papirnica Goričane je v letu 2019 izpolnila vse
zakonodajne zahteve glede emisij v okolje, določene z
okoljevarstvenim dovoljenjem na področju odpadnih vod
in emisij v zrak, monitoring emisij hrupa v okolje pa je
izkazoval odstopanje na enem merilnem mestu v nočnem
času, za kar so bili takoj sproženi ukrepi za nabavo novih
dušilcev hrupa.
V letu 2019 smo izvajali dela za ločeno obdelavo
odpadnih vod iz biološke čistilne naprave. Izvedli smo
rekonstrukcijo obstoječih mešalnih bazenov malega
usedalnika, ki niso bili v uporabi. Konec leta 2019 smo
izvedli ponoven zagon biološke čistilne naprave.
Papirnica Goričane je v letu 2018 na zahtevo Agencije
Republike Slovenije za okolje oddala dokumentacijo
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Kot
upravljavec IED naprave, ki lahko povzroči onesnaženje
okolja večjega obsega, smo bili pozvani k spremembi
okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z novimi zahtevami
direktive IED. Vse zahteve inšpekcijskih pregledov stanja
so zaključene, glede spremembe okoljevarstvenega
dovoljenja sedaj čakamo na odziv Agencije Republike
Slovenije za okolje.
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Uporaba naravnih virov
Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom
snovnih izgub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki
jih računamo na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja.
Snovne izgube so se v letu 2019 močno povečale nad
ciljno vrednostjo, in sicer na 0,87 (cilj je 0,7).

energijo, se hladilna voda obravnava kot tehnološka
voda v termoelektrarnah. V proizvodnem procesu
vodni krogotok odpiramo z odpadno hladilno vodo iz
Energetike, da zagotavljamo organske obremenitve
odpadne tehnološke vode znotraj predpisanih mej.
Poraba sveže vodnjaške vode v letu 2019 je bila
nekoliko višja od preteklega leta na račun odpiranja
krogotoka v proizvodnji. Specifična poraba vode na
neto proizvodnjo 16 m3/tono je bila najvišja v zadnjih
5 letih, tako nismo dosegli cilja 10 m3/tono neto
proizvodnje. V letu 2019 je potekala predelava mešalnih
bazenov malega usedalnika za čiščenje odpadne vode
z biološkim blatom iz bioloških filtrov. Zagon biološkega
čiščenja je potekal konec leta 2019, tako da v letu
2019 porabe vode v proizvodnji papirja nismo uspeli
optimizirati na ciljno vrednost.

Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa
Indikator: % (izračun na bruto proizvodnjo)
Cilj

2015

2016

2017

2018

2019

0,7

0,77

0,75

0,68

0,61

0,87

Poraba vodnjaške vode za hladilne namene je odvisna
od časa delovanja kotlov Bosch in Wagner, ki za
svoje obratovanje porabita različno količino hladilne
vode. Poraba vode v hladilne namene se v primeru
obratovanja parnega kotla Bosch obravnava kot
tehnološka odpadna voda v proizvodnem procesu, ko
pa obratujemo s kogeneracijo in proizvajamo električno

Tudi v letu 2019 izkazujemo visoko energetsko
učinkovitost proizvodnega procesa, kot so nizke
specifične porabe električne in toplotne energije v
primerjavi z BAT tehnikami.

Poraba energentov
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.760

2.272

2.463

2.163

1.851

1.982

1.925*

0

1.279*

875*

552*

506*

485*

1.063**

19**

237**

1.299**

1.429**

1.348

1.209

1.164

1.051

1.127

1.278

17

14,7

14,3

12,7

13,5

16,2

Zemeljski plin 1000 Sm3

13.462

10.591

12.510

12.110

11.713

11.386

Nabavljena elektrika MWh

36.791

50.851

44.143

45.768

48.303

48.820

7.605

12.984

2.259

3.009

2.774

2.890

0,640

0,622

0,627

0,624

0,625

0,671

3,98

3,79

3,76

3,74

3,71

3,525

Indikator

Cilj

Poraba vode

Sveža voda (vodnjaki)1000m3
Sveža voda (hlajenje v energetiki)
1000 m3
Sveža voda (tehnološki namen:
proizvodnja papirja) 1000 m3

Poraba energije

Spec. poraba tehnološke vode
m3/tono neto

Višek emisijskih kuponov
Poraba električne energije
MWh/ton neto
Poraba toplotne energije GJ/ton neto

*hlajenje kot termoelektrarna
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10
(BAT 15)

0,7 do 0,9
7 do 8

**hlajenje kot tehnološki nameni
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Emisije
Zrak

Voda

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare, pri sušenju
in razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan z
okoljevarstvenim dovoljenjem vsako tretje leto za kotlovske
naprave in vsako peto leto za odpraševalne naprave, izvaja
pa ga zunanja pooblaščena ustanova. Z investicijo v nov
parni kotel Bosch smo zelo znižali emisije NOx v zrak, saj
je garancijska vrednost pod 100 mg NOx/m3 zraka. Prve
meritve v letu 2015 so potrdile izboljšano stanje izpustov
(72 mg NOx/m3), kar je znova potrdil monitoring v letu
2018 (68 mg NOx/m3).

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok
čistimo na mehansko-kemijski čistilni napravi.
Monitoring 2019 izkazuje, da dosegamo zahteve iz
okoljevarstvenega dovoljenja.

Ker glede na tržne cene elektrike in plina paro proizvajamo
tudi s parnim kotlom Wagner, katerega izpust je speljan
v betonski dimnik, smo v letu 2017 izvedli rekonstrukcijo
betonskega dimnika in naredili novo merilno mesto. Z novo
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav,
plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur.l. 17/18) za
naprave, starejše od 27 let, velja mejna vrednost
NOx 200 mg/m3. Tako monitoring, izveden v letu 2018,
tudi za kotel Wagner izpolnjuje zakonske zahteve glede
NOx. Z novo uredbo se bo monitoring emisij v zrak za
starejši kotel izvajal vsako leto.

Hrup
Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem vsako tretje leto izvaja zunanja akreditirana
institucija. Meritve hrupa, ki smo jih v letu 2019
izvedli na treh lokacijah v okolici tovarne, so bile pod
maksimalno dovoljeno mejo za dnevni in večerni čas,
medtem ko so meritve za nočni čas na dveh merilnih
mestih znotraj zakonodajnih zahtev, ne enem merilnem
mestu pa je bila presežena vrednost za 3dB (zakonska
meja 48 dB).
Za odpravo neskladnosti smo naročili nove dušilce, ki
bodo predvidoma zamenjani spomladi leta 2020.

Odpadki
V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem
ločevanja odpadkov na izvoru - imamo manjše
zabojnike za posamezne vrste odpadkov, ki jih
zaposleni dnevno praznijo na otokih za ločene
odpadke. Imamo več otokov z ločenimi zabojniki,
ki so označeni z oznakami za posamezne vrste
odpadkov. V letu 2020 imamo ravnanje z odpadno
embalažo pogodbeno urejeno z družbo Surovina.

Emisije snovi v ozračje
Okoljevarstveno
dovoljenje

Indikator

Indikator

Emisije v ozračje
(kotel Bosch)

NOX mg/m3

150

Emisije v ozračje
(kotel Wagner)

NOX mg/m3

200

Vsi
izpusti

Prah mg/m3

150

**
***
****
*****

2014

2015

2016

2017

2018

2019

72***

72***

72***

68*****

68*****

152**

152**

163**

163**

156*****

156*****

11**

11**

11**

11**

8*****

8*****

monitoring 2012
prve meritve emisij v zrak na parnem kotlu Bosch
monitoring 2016
monitoring 2018
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Emisije snovi v vodotok
Emisije v
vodotoku

Okoljevarstveno dovoljenje
Indikator

Suspen. snovi

KPK

BPK5

N tot

P tot

AOX

do 1. 1. 2013

mg/l

35

kg/t

0,4

po 1. 1. 2013

0,4

mg/l
kg/t

4**

4**

mg/l

50**

25**

kg/t
mg/l

10

kg/t

0,2

mg/l

2

kg/t

0,01

mg/l
kg/t

0,015

0,005

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,4

10,1

8,2

6,7

9,8

12,5

0,1

0,13

0,10

0,10

0,12

0,17

66,3

85

95,2

76,3

65,4

76,7

1,0

1,04

1,23

0,98

0,81

1,04

15,5

13,5

17

12

9,3

13,1

0,2

0,17

0,22

0,15

0,12

0,18

5,6

4,6

4,3

4,0

3,8

4,7

0,09

0,06

0,06

0,05

0,05

0,06

0,34

0,06

0,07

0,09

0,09

0,34

0,0047

0,0008

0,001

0,001

0,001

0,005

0,086

0,06

0,11

0,12

0,11

0,13

0,0014

0,0007

0,0013

0,0015

0,0014

0,0017

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.041

2.220

1.809

1.769

1.494

2.058

37

35

30

31

34

30

**meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan

Odpadki, nastali na lokaciji Goričane, d.d.
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Indikator

Načrt gospodarjenja
z odpadki

Papirni mulj

ton

max. 1.600

Komunalni odpadki

ton

max. 35

Papirna embalaža

ton

max. 350

368

373

397

500

579

702

Kovinska embalaža

ton

max. 130

124

147

151

120

138

134

Plastična embalaža

ton

max. 40

37

37

19

23

20,4

19,5

Lesena embalaža

ton

max. 50

58

51

53

37

43,8

37
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Ravnanje z nevarnimi viri
Na področju nevarnih snovi ohranjamo nizko stopnjo
tveganja, saj redno vzdržujemo skladiščne posode
in črpališča. Imamo vzpostavljen načrt ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, v katerem smo opredelili
vse potrebne aktivnosti za uskladitev delovanja
z zakonodajo. Zaposlene redno usposabljamo za
ravnanje z nevarnimi snovmi in za ravnanje v primeru
nezgodnega razlitja nevarnih snovi.
S prehodom na oznake GHS smo vsa navodila za
ravnanje v primeru nezgode (prva pomoč in zaščita

izlitja) obnovili v skladu z novimi varnostnimi listi.
Novi varnostni listi z oznakami GHS so bili razdeljeni
na delovna mesta.
V letih 2017 in 2018 je pooblaščena ustanova izvedla
pregled skladiščnih naprav z nevarnimi kemikalijami.
Izdana potrdila o skladnosti delovanja skladiščnih
naprav z zakonodajo so del poročila o pregledu
tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal
in podzemnih vod.

Izredni dogodki
V letu 2019 sta bila dva izredna dogodka – šlo je za
prijavi občanov o prekomernem onesnaževanju reke
Sore. V obeh primerih so pooblaščene institucije izvedle
nadzor kakovosti tako naše odpadne vode kot tudi

vode v kanalu reke Sore. Povečanega onesnaženja niso
zaznali. Oba dogodka sta povezana z ustavitvijo pretoka
rečne vode v kanal HE s strani Savskih elektrarn v času
sanacije jezu.

Izvedeni okoljski cilji in programi
1.

Znižanje BPK5 tehnološke odpadne vode ob
specifični porabi vode pod 10 m3/tono.
V letu 2019 nismo uspeli zmanjšati porabe vode
v proizvodnji, ker je doseganje cilja povezano z
delovanjem biološke čistilne naprave. Ker so se
dela na rekonstrukciji mešalnih bazenov malega
usedalnika zavlekla v drugo polovico leta 2019,
smo lahko biološko čistilno napravo poskusno
zagnali konec leta 2019.

2.

Ohranjanje emisij hrupa pod zakonsko zahtevo.
V letu 2017 so bili za izboljšanje stanja emisij hrupa
nameščeni novi dušilci hrupa pri ventilatorjih nad
papirnim strojem. Monitoring hrupa, izveden v
letu 2019, je pokazal preseganje hrupa na enem
merilnem mestu v nočnem času. Naročili so se novi
dušilci hrupa, ki bodo vgrajeni spomladi 2020.

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike in
tveganja ter proži projekte za doseganje okoljskih ciljev.
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Izjava o odgovornosti poslovodstva

Uprava družbe je odgovorna za pripravo
računovodskih izkazov družbe Goričane,
d.d. Medvode, za leto 2019 s pripadajočimi
usmeritvami in pojasnili, ki po njenem najboljšem
mnenju vključujejo pošten prikaz razvoja in
izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega
položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj,
ki so jim družba in morebitne druge družbe,
vključene v konsolidirane računovodske izkaze, kot
celota izpostavljene.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi
računovodskih izkazov dosledno uporabljene
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu poštene
vrednosti, previdnosti in dobrega gospodarjenja
in da računovodski izkazi predstavljajo resnično
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in
izidov njenega poslovanja za leto 2019.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje
računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov
za zavarovanje premoženja in drugih sredstev
ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj
s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o
nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z
veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela
Evropska unija.

48
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Uprava družbe sprejema in potrjuje računovodske
izkaze s pripadajočimi usmeritvami in pojasnil, za
leto 2019.
Davčne oblasti lahko v 5 letih po poteku leta, v
katerem je bilo treba odmeriti davek, kadarkoli
preverijo poslovanje družbe. To lahko povzroči
dodatne obveznosti za plačilo davka, zamudnih
obresti in kazni iz naslova davka od dohodkov
pravnih oseb (DDPO) ali drugih davkov in dajatev.
Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi
lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz
tega naslova.

Medvode, 20. julij 2020

Andraž Stegu,
generalni direktor
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Izkaz poslovnega izida

Pojasnila

2019

2018
(popravljeno)

Prihodki od prodaje

1.

73.903.408

73.536.440

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

2.

-2.077.872

2.188.257

Drugi poslovni prihodki

3.

96.966

215.869

Nabavna vrednost prodanega blaga in material ter stroški porabljenega
materiala

4.

-51.029.241

-59.004.386

Stroški storitev

5.

-7.683.224

-8.006.526

Stroški dela

6.

-8.437.955

-7.091.209

Odpisi vrednosti

7.

-2.184.295

-2.045.695

-1.948.598

-1.998.488

-178.423

-787

-57.273

-46.420

-392.381

-298.668

2.195.405

-505.920

- Amortizacija
- Izguba iz oslabitve posl. terjatev in pogod. obveznosti
- Odpisi in oslabitve nefinančnih sredstev
Drugi poslovni odhodki

8.

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
Finančni prihodki

9.

171.050

171.525

Finančni odhodki

10.

-542.596

-581.638

NETO FINANČNI IZID

11.

-371.546

-410.113

Davek od dobička

12.

-214.754

0

Odloženi davki

13.

-208.685

22.817

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

14.

1.400.419

-893.215

Pomembne računovodske usmeritve in pojasnila k izkazom v nadaljevanju so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
2019

2018

1.400.419

-893.215

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju, ki bodo v prihodnje pripoznani v izkazu
poslovnega izida

43.098

20.112

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev preko drugega
vseobsegajočega donosa (bruto)

53.208

24.830

Davek iz naslova postavk, ki bodo v prihodnje pripoznane v izkazu poslovnega
izida

-10.110

-4.718

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v
izkazu poslovnega izida

-10.622

34.371

Aktuarski dobiček, izguba

-10.622

34.371

1.432.895

-838.732

v eur

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

Pomembne računovodske usmeritve in pojasnila k izkazom v nadaljevanju so sestavni del računovodskih izkazov.

Izkaz finančnega položaja
31.12.2019

31.12.2018
(popravljeno)

SREDSTVA SKUPAJ

69.097.009

74.954.849

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

51.387.583

52.634.898

v eur

Pojasnila

Neopredmetena sredstva

15.

887.829

1.143.085

Opredmetena osnovna sredstva

16.

29.807.420

30.428.774

Naložbene nepremičnine v pridobivanju

17.

8.188.170

8.188.170

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa

18.

590.609

537.401

Dolgoročna posojila podjetjem v skupini

19.

11.290.966

11.384.388

Dolgoročna posojila drugim in druge finančne terjatve

20.

71.060

135.772

23.950

47.899

527.579

769.409

17.709.426

22.319.951

Nekratkoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
KRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge

21.

11.413.759

13.312.486

Kratkoročna posojila družbam v skupini

22.

191.118

3.646

2.550

6.550

732

732

4.926.249

7.313.286

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

744.118

986.081

Kratkoročne terjatve za davek iz dobička

0

501.066

Kratkoročna posojila drugim in druge finančne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini

23.

Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev

Druga kratkoročna sredstva

24.

328.035

143.512

Denarna sredstva

25.

102.865

52.592

Pomembne računovodske usmeritve in pojasnila k izkazom v nadaljevanju so sestavni del računovodskih izkazov.
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31.12.2019

31.12.2018
(popravljeno)

69.097.009

74.954.849

23.970.599

22.537.703

Vpoklicani kapital

1.875.209

1.875.209

Kapitalske rezerve

10.838.180

10.838.180

8.426

8.426

Rezerve za lastne delnice in poslovne deleže

84.723

84.723

Lastne delnice (kot odbitna postavka)

-84.723

-84.723

5.136.306

5.277.605

153.162

120.686

Zadržani poslovni izid

5.959.317

4.417.598

OBVEZNOSTI SKUPAJ

45.126.410

52.417.146

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

21.581.690

25.265.646

v eur

Pojasnila

KAPITAL IN OBVEZNOSTI SKUPAJ
KAPITAL SKUPAJ

26.

Zakonske rezerve

Revalorizacijske rezerve
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

Rezervacije

27.

633.914

698.245

Nekratkoročne finančne obveznosti

28.

19.622.461

23.261.037

34.867

0

1.283.330

1.306.364

7.118

0

23.544.720

27.151.500

4.151.294

3.337.446

64.217

0

Nekratkoročne obveznosti iz najemov
Odložene obveznosti za davek
Druge dolgoročne obveznosti
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti

29.

Kratkoročne obveznosti iz najemov
Poslovne obveznosti do dobaviteljev

30.

16.997.491

22.318.578

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

31.

1.394.780

1.044.397

Obveznosti za davek od dobička

32.

214.754

0

Obveznosti na podlagi pogodb s kupci

33.

265.494

121.090

Druge kratkoročne obveznosti

34.

456.690

329.989

Pomembne računovodske usmeritve in pojasnila k izkazom v nadaljevanju so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz denarnih tokov
2019

2018
(popravljeno)

Poslovni izid pred obdavčitvijo

1.823.859

-916.032

Prilagoditve poslovnega izida za:

2.229.692

2.216.615

258.819

258.601

1.689.779

1.739.887

178.423

843

57.273

0

- finančne prihodke

-218.598

-303.514

- finančne odhodke

590.144

713.627

-84.319

-192.828

-241.829

0

4.053.551

1.300.583

477.890

3.024.955

3.154.017

-733.826

- drugih kratkoročnih sredstvih (začetna manj končna)

-184.524

13.308

- odloženih terjatvah za davek (začetne manj končne)

241.829

33.708

- zalogah (začetne manj končne zaloge)

1.898.727

-2.123.811

- poslovnih dolgov (končni manj začetni)

-4.823.018

5.858.387

144.405

0

65.254

6.180

4.235

0

-23.035

-28.991

4.531.441

4.325.538

-198.516

-239.138

0

0

4.332.925

4.086.400

v eur

- amortizacijo neopredmetenih sredstev
- amortizacijo opredmetenih sredstev
- izgubo iz oslabitve poslovnih terjatev in pogodbenih sredstev
- izgubo iz oslabitve in odpisa nefinančnih sredstev

- druge nedenarne prihodke
- odložene davke

Spremembe v:
- poslovnih terjatvah (začetne manj končne)

- obveznostih iz naslova pogodb s kupci (končne manj začetne)
- drugih obveznostih (končne manj začetne)
- rezervacijah iz naslova pozaposlitvenih zaslužkov (končne manj zač.)
- odloženih obveznostih za davek (končne manj začetne)
DENAR, USTVARJEN PRI POSLOVANJU

Neto obresti iz naslova poslovnih terjatev in obveznosti
Plačani davek od dobička
NETO DENAR, USTVARJEN PRI POSLOVANJU
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2019

2018
(popravljeno)

7.827

16.566

44.293

44.335

6.650

0

Prejemki od vrnjenih posojil

27.740

64.769

Prejemki od drugih finančnih naložb in finančnih terjatev

25.636

0

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-65.012

-44.070

-931.703

-558.398

-43.666

-16.000

-928.235

-492.798

0

299.510

-296.404

-335.895

-46.990

0

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-3.011.024

-3.589.276

NETO DENAR, USTVARJEN PRI FINANCIRANJU

-3.354.418

-3.625.661

102.865

52.592

NETO POVEČANJE/ZMANJŠANJE DENARNIH SREDSTEV

50.272

-32.059

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

52.592

84.650

v eur

DENARNI TOKOVI IZ NALOŽBENJA
Prejemki od obresti
Prejemki od dividend
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev drugih finančnih naložb in fin. terjatev
NETO DENAR, USTVARJEN PRI INVESTIRANJU

DENARNI TOKOVI IZ FINANCIRANJA
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki pri pravicah do uporabe sredstev

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
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Izkaz gibanja kapitala
Leto 2019
Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

1.875.209

10.838.180

0

0

1.875.209

10.838.180

Transakcije z lastniki

0

0

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

0

0

Prevrednotenje delnic in nepremičnin

0

0

Aktuarska izguba

0

0

Premiki v kapitalu

0

0

Poravnava izgube kot odbitne sestavine

0

0

Prenos presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v preneseni čisti dobiček

0

0

1.875.209

10.838.180

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I

II

Končno stanje poročevalskega obdobja 31.12.2017

1.875.209

10.838.180

Začetno stanje poročevalskega obdobja 1.1.2018

1.875.209

10.838.180

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

0

0

Prevrednotenje delnic in nepremičnin

0

0

Odprava odloženih davkov iz prevrednotenega dela opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

Spremembe v kapitalu

0

0

Razporeditev preostalega čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

0

0

Prenos presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v preneseni čisti dobiček

0

0

Koriščenje revalorizacijskih rezerv iz naslova vrednotenja po pošteni vrednosti

0

0

1.875.209

10.838.180

v eur

Končno stanje poročevalskega obdobja 31.12.2018 (poročano v letnem poročilu za leto 2018)
Popravek napake iz leta 2018
Začetno stanje poročevalskega obdobja 1.1.2019

Stanje 31. 12. 2019
Bilančni dobiček

Leto 2018

v eur

Aktuarski dobiček

Stanje 31.12.2018
Bilančni dobiček

54

GORIČANE letno poročilo 2019

POSLOVNO POROČILO

UVODNI DEL

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

REZERVE IZ DOBIČKA

ZADRŽANI DOBIČKI

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Last. del.
odbitna pos.

Revalor.
rezerve

Rezerve nast.
zaradi vred. po
pošteni vred.

Preneseni
čisti posl. izid

Čisti poslov.
izid posl. leta

Skupaj kapital

8.426

84.723

-84.723

5.277.605

120.686

5.310.813

-857.104

22.573.815

0

0

0

0

0

0

-36.111

-36.111

8.426

84.723

-84.723

5.277.605

120.686

5.310.813

-893.215

22.537.704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.476

0

1.400.419

1.432.895

0

0

0

0

0

0

1.400.419

1.400.419

0

0

0

0

43.098

0

0

43.098

0

0

0

0

-10.622

0

0

-10.622

0

0

0

-141.299

0

-751.916

893.215

0

0

0

0

0

0

-893.215

893.215

0

0

0

0

-141.299

0

141.299

0

0

8.426

84.723

-84.723

5.136.306

153.162

4.558.897

1.400.419

23.970.599

4.558.897

1.400.419

5.959.317

REZERVE IZ DOBIČKA

ZADRŽANI DOBIČKI

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Last. del.
odbitna pos.

Revalor.
rezerve

III/1

III/2

III/3

IV

8.426

84.723

-84.723

5.421.309

8.426

84.723

-84.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve nast.
zaradi vred. po
pošteni vred.

Preneseni
čisti posl. izid

Čisti poslov.
izid posl. leta

Skupaj kapital

V

VI

VII

66.202

2.219.739

2.947.369

23.376.435

5.421.309

66.202

2.219.739

2.947.369

23.376.435

33.709

54.484

-33.709

-893.215

-838.731

0

-893.215

-893.215

0

0

20.113

20.113
34.371

34.371

0

0

0

33.709

0

-33.709

0

0

0

0

0

-177.413

0

3.124.782

-2.947.369

0

0

0

0

0

0

2.947.369

-2.947.369

0

0

0

0

-177.413

0

177.413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.426

84.723

-84.723

5.277.605

120.686

5.310.813

-893.215

22.537.703

5.310.813

-893.215

4.417.598

GORIČANE letno poročilo 2019

55

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev
1.

Podatki o družbi in nadrejenih
družbah

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., je velika družba
v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Registrirana je v Sloveniji. Osnovna dejavnost gospodarske
družbe je proizvodnja visokokakovostnih brezlesnih
papirjev v gramaturnem območju od 37 do
150 g/m². Družba proizvaja visokokakovostne,
nemasovne in nizkogramske papirje, ki se uporabljajo za
tisk navodil v farmaciji in kozmetiki, za proizvodnjo knjig,
učbenikov, revij in reklam. Proizvodnja je usklajena z
zahtevami standardov ISEGA, FSC® in PEFCTM.
Nadrejena družba je Papigor, holding, d.o.o., ki je
obvladovana s strani družbe Papirus, holding, d.o.o.,
Goričane 38, 1215 Medvode, Slovenija (lastnik je Andraž
Stegu), ki pripravlja konsolidirano letno poročilo na nivoju
končne matične družbe. Konsilidirano letno poročilo je na
voljo na sedežu družbe Papirus, holding, d.o.o.

2.

Podlaga za sestavo

obdobju. Upoštevanje novih standardov in pojasnil
ni bistveno vplivalo na finančni položaj in poslovanje
družbe Goričane, d.d. v obravnavanem obdobju.

Funkcionalna in poročevalska valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, ki je hkrati
funkcionalna in poročevalska valuta družbe. Izkazi so
zaokroženi na 1 evro, zaradi zaokroževanja lahko prihaja
do razlik. Preračuni sredstev in obveznosti v tujih valutah
se v funkcionalno valuto pretvorijo po menjalnem tečaju
na dan posameznega poslovnega dogodka. Pozitivne in
negativne tečajne razlike, nastale iz takšnih poslov ter
prevrednotenja denarnih sredstev in obveznosti, izraženih
v tujih valutah, se na dan bilance stanja v funkcionalno
valuto pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Denarne postavke v tujih valutah so pretvorjene po
tečajnici Banke Slovenije na zadnji dan leta. Nedenarne
postavke, ki so izmerjene po nabavni vrednosti v tuji
valuti, so pretvorjene po tečaju na dan posla, nedenarne
postavke, ki so izmerjene po pošteni vrednosti v tuji
valuti, pa so pretvorjene po tečaju na dan, ko je bila
poštena vrednost določena.

Izjava o skladnosti
Računovodske izkaze, pripravljene za leto, ki se konča
31. 12. 2019, je uprava potrdila dne 20. 7. 2020.
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, pojasnili, ki
jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih
je sprejela tudi Evropska unija, in zahtevami Zakona
o gospodarskih družbah. Z uporabo MSRP družba
zainteresirani javnosti zagotavlja bolj transparentne
podatke o poslovanju in primerljivost poslovnih
rezultatov na mednarodni ravni. S tovrstnim podajanjem
ima družba večjo kredibilnost v odnosu s tujimi partnerji.
Družba nima odsekov.

Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju
izvirne vrednosti, izjema so zemljišča, zgradbe in
finančni instrumenti, ki so izkazani po pošteni ali
odplačni vrednosti. Uporabljene metode za merjenje so
opisane v točki Pomembne računovodske usmeritve.
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot v
preteklih letih, z izjemo novo sprejetih ali spremenjenih
standardov in pojasnil, ki so stopili v veljavo v tekočem
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Delujoče podjetje
Poslovodstvo ocenjuje podjetje kot delujoče. V letu
2014 je družba sklenila sporazum o prestrukturiranju
finančnih dolgov z vsemi bankami upnicami. S tem
sporazumom je dosegla kapitalsko ustreznost, ki ji
omogoča nemoteno poslovanje tudi v prihodnje.
Vse obveznosti do bank upnic po tem sporazumu bo
družba poravnala do 31. 12. 2022. Aneks k sporazumu
MRA določa, da se letna obveznost odplačevanja po
amortizacijskem načrtu prilagodi samo v primeru, ko
podjetje realizira višje denarne tokove od predvidenih,
ne pa tudi ob znižanju le-teh, kar pomeni likvidnostno
tveganje. Poslovodstvo ocenjuje, da zaradi trenutne
situacije na trgu surovin iz tega razloga likvidnostno
tveganje v prihodnjem letu ne bo povišano.

Novi standardi in pojasnila, ki so začela
veljati v primerjalnem poslovnem letu - 1.
januarja 2018
a)

MSRP 9 Finančni instrumenti

Zahteve MSRP 9 glede razvrstitve in merjenja niso imele
bistvenega vpliva na računovodske izkaze družbe.
Družba je MSRP 9 prvič uporabila za obdobje s
pričetkom 1. 1. 2018, ob prehodu pa je uporabila
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poenostavljeno metodo za nazaj. Ob prehodu ni bilo
kumulativnega učinka prilagoditve začetnega stanja
zadržanih dobičkov.
b)

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci in
Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci

Družba je MSRP 15 prvič uporabila v letu 2018 in na
podlagi analize pogodb ugotovila, da ni pomembnih
razlik v časovnem pripoznavanju prihodkov v primerjavi
s predhodnim računovodskim standardom.

Novi računovodski standardi in spremembe
obstoječih
Začetna uporaba novih sprememb obstoječih
standardov, ki veljajo v tekočem poročevalskem
obdobju:

V tekočem poročevalskem obdobju veljajo novi standardi,
spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki jih
je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde
(OMRS) in so sprejeti s strani EU:
a)

MSRP 16 Najemi, ki ga je OMRS objavil 13.
januarja 2016 in ga je EU sprejela 31. oktobra
2017 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
julija 2019 ali pozneje)

Družba je s 1. januarjem 2019 začela uporabljati nov
standard MSRP 16 Najemi, ki ga je EU sprejela 31. oktobra
2017 (velja pa za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2019 ali pozneje). Uporaba pred tem datumom je bila
dovoljena pod pogojem, da družbe hkrati uporabljajo
tudi MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci.
Standard določa načela za pripoznavanje, merjenje,
predstavljanje in razkritje najemov ter zahteva, da
najemniki uporabljajo enoten model za večino postavk
najema v bilanci stanja, poslovni in finančni najem pa
se po novem standardu ne razlikujeta več. Standard je
nadomestil standard MRS 17 Najemi.
Skladno z MSRP 16 se za pogodbo o najemu šteje
pogodba, ki za določeno obdobje daje pravico do
uporabe določenega sredstva v zameno za plačilo.
Novi model za takšne pogodbe določa, da najemnik na
začetku najema pripozna pravico do uporabe sredstva
(sredstvo v najemu - ROU) in obveznost iz najema. Pravica
do uporabe sredstva se amortizira, obresti pa se pripišejo
k obveznosti.
Standard za najemnike uvaja možne omejene izjeme, ki
vključujejo:
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− najeme za obdobje 12 mesecev ali manj, brez
nakupne opcije, in
− najeme, pri katerih ima zadevno sredstvo nizko
vrednost.
Najemniki morajo v skladu z novim standardom ločeno
pripoznati odhodke za obresti od obveznosti iz najema
in stroške amortizacije za sredstvo v najemu. Prav
tako morajo ponovno izmeriti zakupno obveznost ob
pojavu določenih dogodkov (npr. sprememba trajanja
najema, sprememba prihodnjih plačil najemnine zaradi
spremembe cene, indeksa ali tečaja, uporabljenega
za določitev teh plačil). Najemnik na splošno pripozna
znesek ponovnega merjenja obveznosti v zvezi
z najemom kot popravek sredstva v najemu.
Obračunavanje najemov se pri najemodajalcih ni
bistveno spremenilo. Najemodajalec najem opredeli kot
poslovni ali finančni glede na naravo najema. Najem se
razvrsti kot finančni najem, če se z njim prenesejo vsa
pomembna tveganja in koristi, povezana z lastništvom.
V nasprotnem primeru gre za poslovni najem.
Novi standard MSRP 16 zahteva obširnejša razkritja kot
dosedanji standard tako pri najemojemalcih kot tudi pri
najemodajalcih.
Standard ponuja dva pristopa prehoda na novi
standard, in sicer tako, da najemnik uporabi ta
standard:
− za nazaj za vsako predhodno poročevalsko obdobje,
predstavljeno z uporabo MRS 8 Računovodske
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in
napake, ali
− za nazaj s kumulativnim učinkom začetka uporabe
tega standarda, pripoznanim na datum začetka
uporabe.
Družba je za prehod na novi standard uporabila
metodo s kumulativnim učinkom začetka uporabe tega
standarda na datum 1. januar 2019, zato primerjalnih
podatkov za leto 2018 ni preračunala, ampak so vse
spremembe zaradi prehoda na nov standard izkazane
kot prilagoditev začetnega stanja v bilanci stanja na
datum začetne uporabe.
Podrobni vplivi novega standarda so prikazani pod
točko Spremembe računovodskih usmeritev in popravki
napak.
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MSRP 9 Finančni instrumenti (dopolnila)
- Elementi predplačila z negativnim
nadomestilom, ki jih je OMRS izdal 12. oktobra
2017 in jih je EU sprejela 22. marca 2018
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 ali pozneje)

Dopolnilo podjetju omogoča, da finančna sredstva
s predplačniškimi značilnostmi, ki pogodbeni stranki
omogočajo ali od nje zahtevajo bodisi plačilo bodisi
prejem razumnega nadomestila za predčasno prekinitev
pogodbe (tako da gre z vidika imetnika sredstva za
„negativno nadomestilo“), izmeri po odplačni vrednosti
ali po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega
donosa.
Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze
družbe.
c)

MRS 28 Dolgoročne naložbe v pridružena
podjetja in skupne podvige (dopolnila) Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in
skupnih podvigih, ki jih je OMRS objavil 12.
oktobra 2017 in jih je EU sprejela 8. februarja
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 ali pozneje)

Dopolnila obravnavajo vprašanje, ali merjenje
dolgoročnih naložb (zlasti z vidika zahtev po slabitvi
dolgoročnih naložb v pridružene družbe in skupne
podvige, ki so po vsebini del „čiste naložbe“ v
pridruženi družbi ali skupnem podvigu) spada v okvir
standarda MSRP 9, MRS 28 ali kombinacijo obeh.
Dopolnila pojasnjujejo, da mora podjetje pri pripoznanju
dolgoročnih naložb, ki niso merjene po kapitalski
metodi, pred uporabo standarda MRS 28 uporabiti
določila standarda MSRP 9 Finančni instrumenti. Pri
uporabi standarda MSRP 9 podjetje ne upošteva nobenih
prilagoditev knjigovodske vrednosti dolgoročnih
deležev, ki sicer izhajajo iz uporabe standarda MRS 28.
Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze
družbe.
d)

OPMSRP 23 Negotovost pri obračunavanju
davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga je
OMRS izdal 7. junija 2017 in ga je EU sprejela
23. oktobra 2018 (velja za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje)

Pojasnilo obravnava negotovost pri obračunu davka od
dohodka pravnih oseb, ki vpliva na uporabo standarda
MRS 12. Pojasnilo uvaja smernice za obračunavanje
negotovih davčnih obravnav ločeno ali skupaj, pregled
davčnih organov, uporabo ustrezne metode, ki odraža
te negotovosti, in upoštevanje sprememb dejstev in
okoliščin.
58

GORIČANE letno poročilo 2019

RAČUNOVODSKO POROČILO

Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze
družbe.
e)

MRS 19 Sprememba, omejitev ali poravnava
programa (dopolnila) - Sprememba, omejitev
ali poravnava programa, ki jih je OMRS izdal
7. februarja 2018 in jih je EU sprejela 13. marca
2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 ali pozneje)

Dopolnila računovodskega standarda od podjetij
zahtevajo, da pri določanju kratkoročnih stroškov
zaslužkov zaposlencev in neto zneska obresti v
preostalem letnem obdobju poročanja po spremembi,
omejitvi ali poravnavi programa zaslužkov zaposlencev
uporabijo posodobljene aktuarske predpostavke.
Dopolnila obenem pojasnjujejo vpliv upoštevanja
sprememb, omejitev ali poravnave programa na zahteve
glede zgornje mejne vrednosti sredstev.
Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze
družbe.
f)

Spremembe različnih standardov zaradi
izboljšav MSRP (obdobje 2015-2017), ki izhajajo
iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP
3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem
z namenom odpravljanja neskladnosti in
razlage besedila, ki jih je OMRS objavil
12. decembra 2017 in jih je EU sprejela
14. marca 2019 (veljajo za letna obdobja, ki se
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje)

Spremembe različnih standardov izhajajo iz letnega
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12
in MRS 23), njihov namen pa sta predvsem odpravljanje
neskladnosti in razlaga besedila. Spremembe
vsebujejo naslednja pojasnila: podjetje ponovno izmeri
svoj prejšnji delež v skupni dejavnosti, ko pridobi
obvladovanje nad poslovnim subjektom (MSRP 3); če
podjetje pridobi skupno obvladovanje nad poslovnim
subjektom, svojega prejšnjega deleža v skupni dejavnosti
ne izmeri ponovno (MSRP 11); podjetje vse posledice
izplačila dividend na davek iz dobička obračuna na
enak način (MRS 12) in podjetje kot del splošnih posojil
obravnava vsa posojila, prvotno namenjena razvoju
sredstva, kot je sredstvo, usposobljeno za nameravano
uporabo ali prodajo (MRS 23).
Dopolnitve standarda niso pomembno vplivale na izkaze
družbe.
Standardi in spremembe obstoječih standardov,
ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske
standarde (OMRS) in sprejela EU, vendar še niso
v veljavi:
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Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je Odbor
za mednarodne računovodske standarde (OMRS) izdal
naslednje spremembe obstoječega standarda, ki jih je
sprejela EU in ki še niso stopili v veljavo:
a)

Dopolnitve standardov MSRP 9, MRS 39 in
MSRP 7 Reforma referenčne obrestne mere

Septembra 2019 je v okviru zaključne faze odziva na
učinke reforme medbančnih obrestnih mer (IBOR) na
računovodsko poročanje podjetij Upravni odbor za
mednarodne računovodske standarde (UOMRS) objavil
dopolnila standardov MSRP 9, MRS 39 in MSRP 7. V
drugi fazi projekta se bo odbor posvetil zadevam, ki
bi lahko vplivale na računovodsko poročanje takrat,
ko podjetje obstoječo referenčno obrestno mero
nadomesti z netvegano obrestno mero. Dopolnila
obravnavajo zadeve, ki vplivajo na finančno poročanje v
obdobju pred zamenjavo obstoječe referenčne obrestne
mere z nadomestno obrestno mero ter posledice
tega na posebne zahteve v povezavi z računovodskim
varovanjem pred tveganjem iz standardov MSRP 9 Finančni instrumenti in MRS 39 - Finančni instrumenti:
pripoznavanje in merjenje, pri čemer mora podjetje
upoštevati rezultate analize predvidenega poslovanja v
prihodnosti. Podjetja lahko za pripoznanje vseh varovanj
pred tveganjem, na katera ima neposreden vpliv reforma
referenčne obrestne mere, uporabijo začasno olajšavo
in v obdobju negotovosti pred zamenjavo obstoječe
referenčne obrestne mere z nadomestno, skoraj
netvegano obrestno mero nadaljujejo s pripoznanjem
računovodskega varovanja pred tveganjem.
Dopolnila standarda MSRP 7 Finančni instrumenti:
razkritja v povezavi z dodatnimi razkritji z vidika
negotovosti, ki izhajajo iz reforme referenčne obrestne
mere.
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom
1. januarja 2020 ali kasneje in jih morajo podjetja
uporabiti za nazaj. Zgodnja uporaba dopolnil je
dovoljena.
Družba ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve
vplivale na njene računovodske izkaze.
b)

Temeljni okvir standardov MSRP

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde
(UOMRS) je 29. marca 2018 objavil prenovo temeljnega
okvira standardov pri računovodskem poročanju.
Temeljni okvir določa celovit niz konceptov pri
finančnem poročanju, določanju standardov in navodil
za pripravljavce doslednih računovodskih usmeritev
ter za lažje razumevanje in interpretacijo standardov.
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UOMRS je objavil tudi ločen spremni dokument
Spremembe sklicev na temeljni okvir standardov MSRP,
ki je predstavitev dopolnil k zadevnim standardom
in je namenjen posodobitvi sklicev na prenovljeni
temeljni okvir. Cilj odbora je nuditi podporo pri prehodu
na prenovljeni temeljni okvir podjetjem, ki svoje
računovodske usmeritve sprejemajo na podlagi navodil
temeljnega okvira takrat, kadar določene transakcije
ne obravnava noben standard MSRP. Za pripravljavce,
ki svoje računovodske usmeritve sprejemajo na podlagi
temeljnega okvira, velja prenovljeni temeljni okvir
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali
kasneje.
Družba pregleduje vpliv temeljnega okvirja standardov
in ga bo uporabila ob njegovi uveljavitvi.
c)

Dopolnitve MRS 1 Predstavljanje
računovodskih izkazov in MRS 8 Računovodske
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in
napake: Opredelitev izraza pomembno

Dopolnila pojasnjujejo opredelitev izraza pomembno
in način njegove uporabe. V skladu z novo opredelitvijo
„so informacije pomembne, če se lahko upravičeno
pričakuje, da bo njihova opustitev, napačna navedba
ali prikrivanje vplivala na splošne odločitve primarnih
uporabnikov računovodskih izkazov, ki te odločitve
sprejemajo na podlagi računovodskih izkazov, ki
zagotavljajo finančne informacije določenega podjetja“.
Poleg tega je Odbor jasneje obrazložil tudi pojasnila, ki
spremljajo opredelitev. Dopolnila obenem zagotavljajo,
da je opredelitev izraza pomembno usklajena z vsemi
standardi MSRP. Dopolnila veljajo za letna obdobja z
začetkom 1. januarja 2020 ali kasneje. Zgodnja uporaba
dopolnil je dovoljena.
Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno
vplivale na njene računovodske izkaze.
d)

Dopolnitve MRS 1 Predstavitev računovodskih
izkazov: razvrstitev obveznosti med
kratkoročne ali nekratkoročne

Namen dopolnil je podjetjem nuditi pomoč pri
odločanju, ali naj v izkazu finančnega položaja dolg in
druge obveznosti z negotovim datumom poravnave
razvrstijo med kratkoročne ali nekratkoročne obveznosti,
in s tem zagotoviti večjo doslednost pri upoštevanju
zahtev. Dopolnila vplivajo na predstavitev obveznosti
v izkazu finančnega položaja, ne spreminjajo pa
obstoječih zahtev v povezavi z merjenjem ali obdobjem
pripoznanja sredstev, obveznosti, prihodkov ali
odhodkov ali informacij, ki jih podjetje o teh postavkah
razkriva. Prav tako dopolnila pojasnjujejo zahteve v
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povezavi z razvrstitvijo dolgov, ki jih lahko podjetje
poravna z izdajo lastnih kapitalskih instrumentov.
Dopolnila veljajo za letna obdobja z začetkom
1. januarja 2022 ali kasneje. Zgodnja uporaba dopolnil
je dovoljena.
Družba ne pričakuje, da bodo dopolnitve pomembno
vplivale na njene računovodske izkaze.
Novi standardi in spremembe obstoječih standardov,
ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela:

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne
razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za
mednarodne računovodske standarde (OMRS), z izjemo
naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih
standardov, ki še niso bili potrjeni v EU na datum objave
računovodskih izkazov (spodaj navedeni datumi začetka
veljavnosti veljajo za MSRP, kot jih je izdal OMRS):
a)

Dopolnitve MSRP 3: Poslovne združitve

UOMRS je objavil dopolnila pri opredelitvi poslovnega
subjekta (dopolnila standarda MSRP 3) z namenom
odpraviti negotovost pri določanju, ali gre za prevzem
poslovanja ali skupine sredstev. Dopolnila veljajo za
poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema
v obdobju prvega letnega poročanja z začetkom 1.
januarja 2020 ali kasneje, in za prevzem sredstev ob
začetku tega obdobja ali kasneje. Zgodnja uporaba
dopolnil je dovoljena.
Družba pregleduje vpliv dopolnitev standarda in jih bo
upoštevala ob njihovi uveljavitvi.
b)

Dopolnitve standardov MSRP 10 in MRS
28: Prodaja ali prispevek sredstev med
naložbenikom in njegovo pridruženo družbo ali
skupnim podvigom

Dopolnila obravnavajo znano neskladje med zahtevami
standarda MSRP 10 in tistimi iz standarda MRS 28 pri
obravnavi prodaje ali prispevka sredstev med vlagateljem
in njegovo pridruženo družbo ali skupnim podvigom.
Glavna posledica dopolnil je, da podjetje pripozna
celoten znesek dobička ali izgube, kadar transakcija
vključuje poslovanje (ne glede na to, ali se nahaja v
hčerinski družbi ali ne). Za transakcije s sredstvi, ki jih
podjetje ne uporablja pri poslovanju, pripozna le del
dobička ali izgube, tudi kadar se sredstva nahajajo
v hčerinski družbi. Decembra 2015 je Odbor za
mednarodne računovodske standarde v pričakovanju
rezultatov projekta raziskave obračunavanja sredstev po
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kapitalski metodi datum začetka veljavnosti standarda
odložil za nedoločen čas. Dopolnil standarda še ni
odobrila EU.
Družba ne pričakuje, da bodo navedene dopolnitve
vplivale na njene računovodske izkaze.

Pomembne računovodske ocene in presoje
Priprava računovodskih izkazov od poslovodstva
zahteva določene ocene in predpostavke, ki vplivajo
na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe
ter razkritje potencialnih obveznosti na dan izkaza
finančnega položaja in zneskov prihodkov ter odhodkov
družbe v obdobju, ki se konča na dan izkaza finančnega
položaja. Ocene in predpostavke temeljijo na prejšnjih
izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah
obravnavajo kot utemeljeni, na podlagi katerih so
izražene presoje o knjigovodskih vrednosti sredstev in
obveznosti.
Poslovodske ocene med drugim zajemajo naslednje
postavke: amortizacijsko dobo in preostalo vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev, odpise vrednosti zalog in
dvomljivih terjatev ter tožbene zahtevke in rezervacije
v povezavi z bodočimi stroški zaposlencev - odpravnine,
jubilejne nagrade. Bodočih dogodkov in njihovega
vpliva ni mogoče z gotovostjo določiti, zato je treba
pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj se
računovodske ocene spreminjajo glede na nove
dogodke, izkušnje, dodatne informacije in kot posledica
sprememb poslovnega okolja, v katerem družba deluje.
Dejanske posledice se lahko razlikujejo od ocenjenih.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih
presojah, ki jih je uprava družbe pripravila v procesu
izvajanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo
na zneske v računovodskih izkazih, so opisani v
naslednjih pojasnilih:
•

Prihodki iz pogodb s kupci (tudi pojasnilo k
izkazom 1)

Družba je sprejela naslednje računovodske presoje, ki
pomembno vplivajo na določitev zneska in trenutka
pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci:
− Določitev trenutka izvršitve pogodbenih obveznosti
Družba je preko petstopenjskega modela preverila obstoj
prodajnih pogodb, obstoj izvršitvenih obvez, identificirala
transakcijsko ceno ter jo alocirala na posamezne
izvršitvene obveze in izvedla presojo, ali je potrebno
prihodke pripoznavati v trenutku ali preko obdobja.
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Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da lahko
prihodke od prodaje blaga in storitev družba v celoti
pripoznava v trenutku prodaje. Prihodke od prodaje
blaga in storitev družba v celoti pripoznava v trenutku
dobave blaga kupcu oziroma v trenutku, ki ga določa
Incoterm posamične prodaje. Od trenutka prodaje
naprej družba nima več obvladovanja nad prodanim
blagom ali storitvami.
•

Pravica do uporabe sredstev pri uporabi
določil MSRP 16 (tudi pojasnilo k izkazom 15)

Družba je sprejela naslednje računovodske presoje,
ki pomembno vplivajo na določitev zneska pravic do
uporabe in obveznosti iz najema:
− Identifikacija najemnih pogodb. Družba pogodbo
identificira kot najemno pogodbo, če družbi daje
pravico do obvladovanja najetega sredstva. Družba
sredstvo obvladuje, če lahko sredstvo uporablja in je
upravičena do ekonomskih koristi, ki jih sredstvo pri
uporabi prinaša.
− Določitev trajanja najema. Družba določi trajanje
najema kot obdobje, v katerem najema ni mogoče
odpovedati, skupaj z:
a) obdobjem, za katero velja možnost podaljšanja
najema, če je precej gotovo, da bo ta možnost
tudi izrabljena;
b) obdobjem, za katero velja možnost odpovedi
najema, če je precej gotovo, da ta možnost ne bo
izrabljena. Trajanje najema je v večini primerov
določeno v najemni pogodbi. V primerih, ko
pogodbeno obdobje ni določeno, družba trajanje
najema oceni na podlagi presoje potreb po
uporabi posameznega sredstva.
Diskontna stopnja je določena v višini obrestne mere, po
kateri lahko družba na trgu pridobi primerljiva sredstva
in s primerljivo ročnostjo.
Družba uporablja dve izjemi, ki ju omogoča navedeni
standard, in sicer iz pripoznavanja sredstev in obveznosti
iz najemov izvzame najeme, ki:
− so kratkoročni in
− pri katerih je sredstvo, ki je predmet najema, majhne
vrednosti.
Stroški amortizacije so izračunani z uporabo
amortizacijskih stopenj, ocenjenih na podlagi preostale
dobe trajanja najemov.

•

RAČUNOVODSKO POROČILO

Preizkus oslabitve neopredmetenih osnovnih
sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev
in naložbenih nepremičnin po nabavnih
vrednostih (tudi pojasnilo k izkazom 7)

Družba najmanj enkrat letno preverja, ali obstajajo znaki
za oslabitev denar ustvarjajočih enot - DUE. Za DUE, kjer
obstajajo znaki oslabljenosti, se ugotavlja nadomestljiva
vrednost, ki se primerja s knjigovodsko vrednostjo.
Oceno nadomestljive vrednosti izvede pooblaščeni
cenilec vrednosti.
•

Doba koristnosti amortizljivih sredstev (tudi v
pojasnilu k izkazom 7)

Poslovodstvo najkasneje ob koncu poslovnega leta
preveri življenjsko dobo amortiziljivih sredstev, pri čemer
upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično
staranje, gospodarsko staranje ter pričakovane zakonske
in druge omejitve uporabe. Prav tako družba preverja
dobo koristnosti pri pomembnejših sredstvih; za primer,
če bi prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna
sprememba dobe koristnosti ter s tem prevrednotenje
stroškov amortizacije.
•

Vrednost dvomljivih terjatev (tudi v pojasnilu k
izkazom 7)

Družba je v skladu z MSRP 9 oblikovala oceno
oslabljenosti po poenostavljenem pristopu. Ocena
oslabljenosti se določi po konceptu pričakovanih
kreditnih izgub za celotno dobo trajanja poslovnih
terjatev, t. i. vseživljenjske kreditne izgube, na podlagi
oblikovane matrike popravkov.
Pri izračunu pričakovanih kreditnih izgub poslovnih
terjatev so bile uporabljene naslednje predpostavke:
− na podlagi spremljanja napovedi makroekonomskih
kazalnikov se ugotovi, v katerem makroekonomskem
ciklu poslujejo kupci družbe, posledično pa se izvede
korekcija ocenjenih popravkov vrednosti v matriki
popravkov.
− Matrika je izračunana na podlagi podatkov, iz katerih
se izločijo terjatve družb v insolvenčnih postopkih, saj
se te obravnavajo posebej.
− Matrika sloni na historičnih vrednostih pričakovanih
kreditnih izgub.
− Izvede se popravek matrike glede na napoved
spremembe makroekonomskega kazalnika v
prihodnje.
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Vrednotenje zemljišč po pošteni vrednosti
(tudi v pojasnilu k izkazom 15)

Družba pri merjenju poštene vrednosti zemljišč in
zgradb upošteva zmožnost tržnega udeleženca
ustvarjati gospodarske koristi z najboljšo rabo sredstev
ali njegovo prodajo drugemu udeležencu na trgu.
Vsa sredstva, ki so merjena po pošteni vrednosti, so
razvrščena v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi
ravni vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje
poštene vrednosti.
•

Dana posojila družbam v skupini (tudi v
pojasnilu k izkazom 18)

V skladu z MSRP 9 omenjena posojila zadostijo pogoju
za tako imenovana POCI sredstva - to so sredstva, ki so
oslabljena ob začetni pripoznavi. Pri takšnih sredstvih
je zato uporabljen model vseživljenjske kreditne
izgube, ki je že vključen v efektivno obrestno mero (t. i.
popravljeno efektivno obrestno mero). Takšna posojila
so tako vrednotena po odplačni vrednosti z uporabo
prilagojene efektivne obrestne mere, ki je odvisna od
predvidenih denarnih tokov oz. poplačil. V skladu z
MSRP-ji smo pri takšnih sredstvih spremljali in kot izgubo
evidentirali samo spremembe v vseživljenjski kreditni
izgubi (ECL).
Na podlagi pridobljene analize zapadlosti bančnih
posojil in razpoložljivosti zadostnih denarnih sredstev za
poplačilo posojil, danih med povezanimi družbami, smo
ugotovili, da se začetna izguba iz naslova vrednotenja
POCI sredstva ni spremenila.
•

Presoja glede oblikovanja rezervacij (tudi v
pojasnilu k izkazom 26)

Družba ima oblikovane rezervacije za odpravnine
ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Rezervacija je
pripoznana, ko ima družba zaradi preteklega dogodka
pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo
oceniti in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske
koristi. Poslovodstvo družbe redno preverja, ali je
za poravnavo možne obveznosti potreben odtok
dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. V
okviru obvez za določene pozaposlitvene zaslužke je
evidentirana sedanja vrednost odpravnin in jubilejnih
nagrad. Podlaga za pripoznanje so aktuarski izračuni,
v katerih so upoštevane predpostavke in ocene v
času izračuna (diskontna stopnja, ocena fluktuacije
zaposlenih, smrtnosti, rasti plač). Obveznosti za
določene zaslužke so občutljive na spremembo
navedenih ocen.
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Rezervacija za tožbo je pripoznana, ko ima družba
zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze,
ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da
bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov,
ki omogočajo gospodarske koristi. Možne obveznosti
v računovodskih izkazih niso pripoznane, ker bo njihov
dejanski obstoj potrjen z nastopom ali nenastopom
dogodkov šele v nenapovedljivi prihodnosti, na kar
družba ne more vplivati. Poslovodstvo redno preverja,
ali je za poravnavo možne obveznosti verjeten odliv
sredstev, ki omogočajo ekonomske koristi. V primeru, da
postane verjeten, se možna obveznost prerazporedi tako,
da se v računovodskih izkazih zanjo oblikuje rezervacija
v trenutku, ko se spremeni stopnja verjetnosti. Pri presoji
obstoja in višine možnih obveznosti poslovodstvo družbe
uporablja strokovna mnenja zunanjih odvetnikov, ki
družbo tudi zastopajo v pravnih sporih. Rezervacije za
tožbe vključujejo precejšnjo mero negotovosti in dejanski
zneski poravnave se lahko pomembno razlikujejo od
trenutne ocene.

Določanje poštene vrednosti
Glede na računovodske usmeritve je v številnih
primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako
nefinančnih kot tudi finančnih sredstev in obveznosti.
Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče
prodati sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro
obveščenima in voljnima strankama v premišljenem
poslu. Družba pri določanju poštene vrednosti finančnih
instrumentov upošteva naslednjo hierarhijo ravni
določanja poštene vrednosti:
− 1. raven zajema kotirane cene na delujočih trgih za
enaka sredstva ali obveznosti,
− 2. raven zajema vrednosti, ki niso enake kotiranim
cenam v smislu prve ravni, a jih je kljub temu
mogoče pridobiti neposredno s trga (cene za enaka
ali podobna sredstva ali obveznosti na manj aktivnih
ali neaktivnih trgih) ali posredno (npr. vrednosti, ki
so izpeljane iz kotiranih cen na aktivnem trgu, na
podlagi obrestnih mer in krivulj donosa, implicitnih
nestanovitnosti in kreditnih razponov),
− 3. raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali
obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih
podatkih, pri tem pa morajo neopazovani podatki
izražati predpostavke, ki bi jih udeleženci na trgu
uporabili pri določanju cene sredstva ali obveznosti,
vključno s predpostavkami o tveganjih.
Kot osnovo za pošteno vrednost finančnih instrumentov
družba uporablja kotirane cene. Če finančni instrument
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ne kotira na organiziranem trgu oz. se trg ocenjuje
kot nedelujoč, družba za ocenitev poštene vrednosti
finančnega instrumenta uporabi vhodne podatke druge
in tretje ravni.
Za sredstva in obveznosti, ki so bile v računovodskih
izkazih pripoznane že v predhodnih obdobjih, družba
ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je
prišlo do prehoda med ravnmi, tako da ponovno preveri
razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo raven
vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne
poštene vrednosti.
Metode določanja poštene vrednosti posameznih skupin
sredstev za potrebe merjenja ali za potrebe poročanja
so opisane v nadaljevanju, določene informacije so
navedene tudi v razčlenitvah k posameznim postavkam
sredstev oziroma obveznostim družbe.
− Opredmetena osnovna sredstva po modelu
revaloriziranja
Družba meri zemljišča in zgradbe po pripoznanju
po prevrednotenem znesku, ki je poštena vrednost
na dan prevrednotenja (to je cena, ki bi se prejela
za prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti
v redni transakciji na glavnem (ali najugodnejšem)
trgu med udeleženci na trgu na datum merjenja
pod trenutnimi tržnimi pogoji, ne glede na to, ali
je ceno mogoče neposredno opazovati ali oceniti z
uporabo druge tehnike ocenjevanja vrednosti). Poštena
vrednost zemljišč in zgradb se glede na okoliščine
oziroma razmere izmeri z uporabo ene ali več tehnik
vrednotenja, kot so tržni način, stroškovni način in na
donosu zasnovan način. Družba izvaja prevrednotenje
zemljišč dovolj redno, da na dan poročanja ne nastaja
pomembna razlika med knjigovodsko in pošteno
vrednostjo.
− Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa
Poštena vrednost je bila uporabljena z upoštevanjem
ravni 1 - z uporabo kotirajočih cen na borzi.
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3.

Spremembe računovodskih
usmeritev in popravki napak

Sprememba računovodskih usmeritev
MSRP 16
Družba je za prehod na novi standard uporabila
metodo s kumulativnim učinkom začetka uporabe tega
standarda na datum 1. januar 2019, zato primerjalnih
podatkov za leto 2018 ni preračunavala, ampak so vse
spremembe zaradi prehoda na nov standard izkazane
kot prilagoditev začetnega stanja v bilanci stanja na
datum začetne uporabe.
Pripravili smo analizo najemnih pogodb, pri čemer
je bilo ugotovljeno, da na 1. 1. 2019 pogojem
standarda zadostita dve pogodbi, za kateri smo
izračunali pravico do uporabe in obveznost iz najema.
Družba bo pri uporabi standarda uporabljala izjemi
kratkoročnih najemov in nizkih vrednosti. Prav tako
kot najemno pogodbo ni obravnavala tistih najemov,
katerih zapadlost je bila na datum prehoda krajša od
12 mesecev. Pri izračunu sedanje vrednosti je bila
uporabljena diskontna stopnja 1,1 %.
Učinki prve uporabe MSRP 16 so prikazani v spodnji
tabeli:
31. 12. 2018
(pred
spremembo)

sprememba

1. 1. 2019
(po
spremembi)

Opredmetena
sredstva - pravica
do uporabe

0

88.009

88.009

Obveznost iz
najema

0

88.009

88.009

v eur

Na dan prve uporabe MSRP 16 družba ni imela finančnih
najemov, ki bi jih bilo treba prekvalificirati v pravico do
uporabe sredstev.

Sprememba predstavitve računovodskih
izkazov primerjalnega obdobja
Družba je zaradi uskladitve posameznih postavk
računovodskih izkazov s poimenovanji iz posameznih
MSRP-jev izvedla preimenovanje postavk, kot sledi v
nadaljevanju. Pri tem so bila uporabljena določila MRS 1
in standardi, ki se nanašajo na posamezne predstavljene
postavke računovodskih izkazov. Ob preimenovanju
so se posamezne postavke računovodskih izkazov
prerazporedile kot sledi.
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Spremembe v izkazu poslovnega izida
v eur
Razvrstitev in poimenovanje na
31. 12. 2018

31. 12. 2018
pred spremembo

Sprememba LP 31. 12. 2019

31. 12. 2019
po spremembi

Odpisi vrednosti

-2.045.695

Odpisi vrednosti

-2.045.695

a) Amortizacija

-1.998.488

-

Amortizacija

-1.998.488

-

Izguba iz oslabitve
poslovnih terjatev in
pogodbenih obveznosti

b) Prevrednotovalni poslovni
odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih OS

-843

c) Prevrednotovalni poslovni
odhodki pri obratnih sredstvih

-46.364

-

Odpisi in oslabitve nefinančnih
sredstev

-787

-46.420

Spremembe pri izkazu finančnega položaja
v eur
Razvrstitev in poimenovanje na
31. 12. 2018

31. 12. 2018
pred spremembo

SREDSTVA SKUPAJ

SREDSTVA SKUPAJ

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

NEKRATKOROČNA SREDSTVA

31. 12. 2019
po spremembi

IV. Finančna sredstva, razpoložljiva
za prodajo

614.734

Finančna sredstva po pošteni
vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa

537.401

1.Druge delnice in delež

614.734

Dolgoročna posojila drugim in
druge finančne terjatve

135.772

c) Druge delnice in deleži

537.401

Dolgoročna posojila podjetij v
skupini

11.384.388

Skupaj spremenjene postavke pri
nekratkoročnih sredstvih

12.057.561

č) Druge dolgoročne finančne
naložbe

77.333

V. Nekratkoročna dana posojila

11.442.827

a) Dolgoročna posojila podjetij v
skupini

11.384.388

b) Dolgoročna posojila drugim
Skupaj spremenjene postavke pri
nekratkoročnih sredstvih

58.439
12.057.561

KRATKOROČNA SREDSTVA

KRATKOROČNA SREDSTVA

III. Kratkoročne finančne naložbe

10.196

Kratkoročna posojila družbam v
skupini

3.646

2. Kratkoročna posojila

10.196

Kratkoročna posojila drugim in
druge finančne terjatve

6.550

a) Kratkoročna posojila družbam v
skupini

3.646

b) Kratkoročna posojila drugim

6.550

Skupaj spremenjene postavke pri
kratkoročnih sredstvih
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Skupaj spremenjene postavke pri
kratkoročnih sredstvih

10.196
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31. 12. 2018
pred spremembo
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31. 12. 2019
po spremembi

Sprememba LP 31. 12. 2019

KAPITAL IN OBVEZNOSTI SKUPAJ

KAPITAL IN OBVEZNOSTI SKUPAJ

KAPITAL SKUPAJ

KAPITAL SKUPAJ

Preneseni čisti poslovni izid

5.310.813

Čisti poslovni izid poslovnega leta

-857.104

Skupaj spremenjene postavke pri
kapitalu

4.453.709

Zadržani poslovni izid

4.453.709

Skupaj spremenjene postavke pri
kapitalu

4.453.709

OBVEZNOSTI SKUPAJ

OBVEZNOSTI SKUPAJ

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

3. Druge rezervacije

68.566

Druge dolgoročne obveznosti

68.566

Skupaj spremenjene postavke pri
nekratkoročnih obveznostih

68.566

Skupaj spremenjene postavke pri
nekratkoročnih obveznostih

68.566

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

23.777.942

Poslovne obveznosti do
dobaviteljev

2. Kratkoročne poslovne obveznosti
do dobaviteljev

22.318.578

Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

4. Kratkoročne poslovne obveznosti
na podlagi predujmov

121.090

Obveznosti za davek od dobička

0

1.338.274

Obveznosti na podlagi pogodb s
kupci

121.090

Druge kratkoročne obveznosti

293.878

6. Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

Skupaj spremenjene postavke pri
kratkoročnih obveznostih

23.777.942

22.318.578
1.044.397

Skupaj spremenjene postavke pri
kratkoročnih obveznostih

23.777.943
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Spremembe pri izkazu denarnih tokov

Pri izkazu denarnih tokov smo posamezne postavke
razdelili in preimenovali. Dodali smo sledeče nove
postavke:
− sprememba obveznosti iz naslova pogodb s kupci,
− sprememba drugih obveznosti,

RAČUNOVODSKO POROČILO

Učinki popravka vrednosti na izkaz finančnega
položaja na dan 31.12.2018
v eur

Preneseni
poslovni izid v
postavki kapitala
Druge kratkoročne
obveznosti

− neto obresti iz naslova poslovnih terjatev,
− plačani davek od dobička.
Spremenjeni opisi nimajo pomembnega vpliva na
razumevanje izkaza denarnih tokov.

Družba je pri pripravi računovodskih izkazov za leto
2019 odkrila naslednjo napako, ki jo popravlja v skladu z
MRS 8, na način, kot da v preteklosti ne bi nastala:
• V letu 2018 je bila opravljena svetovalna storitev
v višini 36 tisoč eur, ki je bila v računovodskih
evidencah evidentirana šele v letu 2019. Ker je
bila storitev izvedena že v letu 2018, bi morala biti
evidentirana že v izkazu poslovnega izida za leto
2018. Družba je iz razloga posredne pomembnosti
izvedla popravek napake za nazaj, kot da napaka
ne bi nastala. Razporejanje stroškov svetovalnih
storitev v pravilno poslovno obdobje je namreč
iz vidika priprave računovodskih izkazov družbe
pomembno predvsem iz razloga izračunavanja
splošnih pogodbenih zavez opredeljenih v pogodbi o
finančnem prestrukturiranju. S popravkom napake za
nazaj, splošna pogodbena zaveza glede svetovalnih
storitev za leto 2018 ostaja izpolnjena. Zaradi
izvedenega popravka se v izkazu poslovnega izida
za leto 2018 spremenita postavka stroškov storitev
in čisti poslovni izid obračunskega obdobja. V izkazu
finančnega položaja na 31.12.2018, se zaradi
popravka napake spremenita postavki prenesenega
poslovnega izida in drugih kratkoročnih obveznosti.
Učinki napake so prikazani v nadaljevanju.
Učinek popravka vrednosti na izkaz poslovnega izida
za leto 2018
v eur

2018 (pred
popravkom)

popravek

2018
(po popravku)

Stroški storitev

-7.970.415

-36.111

-8.006.526

-857.104

-36.111

-893.215

Čisti poslovni
izid obračunskega obdobja
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popravek

2018
(po popravku)

4.453.709

-36.111

4.417.598

293.878

36.111

329.989

Učinki na izkaz drugega vseobsegajočega donosa:
2018 (pred
popravkom)

popravek

2018
(po popravku)

Čisti poslovni
izid poslovnega
leta:

-857.104

-36.111

-893.215

Celotni vseobsegajoči donos
obračunskega
obdobja:

-802.620

-36.111

-838.732

v eur

Popravek napake iz preteklosti

2018 (pred
popravkom)

Učinki na izkaz denarnih tokov za leto 2018
v eur

Poslovni izid
pred obdavčitvijo
Spremembe v
drugih obveznosti

2018 (pred
popravkom)

popravek

2018
(po popravku)

-879.922

-36.111

-916.032

-29.930

36.111

6.180

Učinki na izkaz gibanja kapitala za leto 2018:

Zaradi popravka napake za nazaj se spremeni čisti
poslovni izid v postavki celotnega vseobsegajočega
donosa na znesek 893.215 eur (pred popravkom
-857.104 eur) in končno stanje čistega poslovnega izida
v postavki kapitala na 31.12.2018 na znesek -893.215
eur (prej -857.215 eur).
Učinki na ostale pomembne informacije

Popravek napake za nazaj vpliva tudi na izračunani
celotni vseobsegajoči donos na delnico za leto 2018,
ki po popravku znaša -1,87 eur/na delnico (pred
popravkom 1,79 eur/delnico).
Popravek napake za nazaj vpliva tudi na izračunano
izgubo na delnic, ki po popravku znaša -1,98 eur/
delnico (pred popravkom -1,91 eur/delnico).
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Pomembne računovodske
usmeritve

Družba je v teh računovodskih izkazih dosledno
uporabila spodaj opredeljene računovodske usmeritve
za vsa predstavljena obdobja.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva predstavljajo materialne
pravice in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Sodijo med dolgoročna sredstva.
Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za
pripoznanje, se ovrednoti po nabavni vrednosti.
V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in
nevračljive nakupne dajatve, stroški priprave sredstev za
nameravano uporabo, odštejejo pa se trgovski in drugi
popusti. Dani predujmi za neopredmetena sredstva
so sestavni del neopredmetenih sredstev. Za merjenje
po pripoznanju neopredmetenega sredstva podjetje
uporablja model nabavne vrednosti. Neopredmeteno
sredstvo se pripozna po njegovi nabavni vrednosti,
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. Vsa
neopredmetena sredstva imajo končne dobe koristnosti.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti. Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi
sredstvi so usredstveni v primerih, ko povečujejo
prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstev, na
katere se stroški nanašajo.
Družba ob vsakokratnih končnih letnih obračunih
amortizacije ugotavlja, ali obstajajo znaki za
oslabitev neopredmetenih sredstev, razen za
neopredmetena sredstva v izdelavi, kje vsako leto
opravi test oslabljenosti. Če obstajajo znaki oslabljenosti
neopredmetenega sredstva (razen za neopredmetena
sredstva v izdelavi), organizacija ugotavlja nadomestljivo
vrednost opredmetenega osnovnega sredstva. Če je
ta manjša od knjigovodske vrednosti, je treba opraviti
prevrednotenje zaradi slabitve. Nadomestljiva vrednost
sredstva je večja izmed dveh postavk: njegove poštene
vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje, ali njegove
vrednosti pri uporabi. Vrednost pri uporabi je na podlagi
MRS 36 izračunana kot sedanja vrednost prihodnjih
denarnih tokov, ki se pričakujejo z uporabo sredstva.
Emisijski kuponi

Med neopredmetenimi sredstvi podjetje pripozna
emisijske kupone. Emisijske kupone podjetje brezplačno
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pridobi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor
- Agencije RS za okolje, kjer so določene količine
emisijskih kuponov, ki pripadajo posameznemu
upravljavcu naprave za določeno obdobje, in sorazmerni
deleži, ki mu pripadajo za posamezno koledarsko leto.
Za vrednost proizvedenih emisij na koncu poslovnega
leta podjetje oblikuje obveznosti do države za
brezplačno predajo emisijskih kuponov po Zakonu o
varstvu okolja in pripozna poslovne odhodke. Obveznost
do države za predajo emisijskih kuponov po Zakonu o
varstvu okolja podjetje poravna z izročitvijo emisijskih
kuponov.
Ker v Sloveniji za emisijske kupone ni delujočega trga,
jih podjetje ne more prevrednotiti na večjo pošteno
vrednost. Kuponi se vrednotijo po vrednosti 1 evro za en
kupon.
Če podjetje trguje z emisijskimi kuponi, za znesek
prodanih oz. kupljenih emisijskih kuponov pripozna
poslovne prihodke oz. odhodke.

Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva pri začetnem
pripoznanju družba vrednoti po nabavni vrednosti.
Nabavna vrednost zajema tako zneske, ki se neposredno
pripisujejo nabavi sredstev, kot tudi usredstvene stroške
izposojanja. Po začetnem pripoznanju opredmetenih
osnovnih sredstev družba uporablja model nabavne
vrednosti za opremo in model prevrednotenja za
zemljišča in zgradbe.
Po modelu prevrednotenja so zemljišča in zgradbe
izkazana po pošteni vrednosti na dan prevrednotenja,
zmanjšani za kasnejše nabrane izgube zaradi oslabitve.
Družba letno preverja potrebo po prevrednotenju na
pošteno vrednost.
Oslabitev in prevrednotenje opredmetenih osnovnih
sredstev

Družba ob vsakokratnih končnih letnih obračunih
amortizacije ugotavlja, ali obstajajo znaki za oslabitev
opredmetenih sredstev. Če obstajajo, družba ugotavlja
nadomestljivo vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva. Če je ta manjša od knjigovodske vrednosti,
je treba opraviti prevrednotenje zaradi slabitve.
Nadomestljiva vrednost sredstva je večja izmed dveh
postavk: njegove poštene vrednosti, zmanjšane za stroške
prodaje, ali njegove vrednosti pri uporabi. Vrednost pri
uporabi je na podlagi MRS 36 izračunana kot sedanja
vrednost prihodnjih denarnih tokov, ki se pričakujejo z
uporabo sredstva.
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Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani
prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo
vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki
odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in
tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa
oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti
posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev,
ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki
so pretežno neodvisna od prejemkov drugih sredstev
ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). Oslabitev
sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v
primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega
njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v
izkazu poslovnega izida.
Poštene vrednosti kot osnova prevrednotenja zemljišč
in zgradb po pošteni vrednosti temeljijo na ocenah
zunanjega pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin,
vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Ocena poštene vrednosti mora biti izvedena za potrebe
računovodskega poročanja. Ocena poštene vrednosti je
izvedena v skladu z MSRP 13. Iz naslova prevrednotenja
se oblikujejo revalorizacijske rezerve.
Prevrednotenje zemljišč in zgradb na pošteno vrednost
izvajamo vsakih 5 let oziroma pogosteje, če obstajajo
pokazatelji pomembne spremembe poštene vrednosti
(kot so: sprememba cen na trgu nepremičnin v državi,
sprememba cen na lokalnem trgu nepremičnin,
sprememba primerljivih oglaševalnih cen, bistvena
sprememba uporabnosti in namembnosti zemljišča,
sprememba doseženih transakcijskih cen). Družba izvaja
prevrednotenje zemljišč in zgradb dovolj pogosto, da
knjigovodska vrednost na dan poročanja ne odstopa
bistveno od poštene.
Če se knjigovodska vrednost sredstva poveča zaradi
prevrednotenja, se mora povečanje pripoznati
neposredno lastniškemu kapitalu kot revalorizacijsko
rezervo, in sicer v izkazu drugega vseobsegajočega
donosa. Povečanje se mora pripoznati v poslovnem
izidu, če se odpravi zmanjšanje iz prevrednotenja istega
sredstva, ki je bilo prej pripoznano v poslovnem izidu.
Če pa zmanjšanje knjigovodske vrednosti presega
revalorizacijske rezerve pri istem sredstvu, se razlika
zmanjšanja prenese v poslovni izid kot odhodek. Presežek
iz prevrednotenja zemljišč, ki je sestavni del drugega
vseobsegajočega donosa, se prenese neposredno v
preneseni čisti poslovni izid, ko je pripoznanje sredstva
odpravljeno.
Zadnja cenitev zemljišč in zgradb se je izvedla na dan
31. 12. 2017, ko so se sredstva tudi zadnjič
prevrednotila. V letu 2019 smo le preverili, ali je pri
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ključnih predpostavkah cenitve prišlo do bistvenih
sprememb in ali je morda prišlo do kvalitativnih
sprememb ocenjevanih sredstev. Ker takšnih pomembnih
sprememb od zadnje izvedene cenitve ni bilo, se sredstva
na dan 31. 12. 2019 niso prevrednotila.
Družba zgradbe v izdelavi vodi nabavne vrednosti in jih
do aktivacije obravnava kot ločeno skupino sredstev.
Stroški izposojanja v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi

Družba v primeru sredstev v pripravi pripiše stroške
izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati
nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi kot del
nabavne vrednosti takšnega sredstva. Stroški izposojanja
vključujejo odhodke za obresti in tečajne razlike,
ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, če se obravnavajo
kot preračun stroškov obresti. Družba pripiše stroške
izposojanja tistim sredstvom, katerih priprava na
razpoložljivost za uporabo traja več kot eno leto in je
skupna vrednost na dan poročanja pomembna. Drugi
stroški izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega
izida kot odhodek obdobja, v katerem nastanejo.
Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi

Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim
sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost,
če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s
prvotno ocenjenimi.
Popravila ali vzdrževanja opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju
prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na
podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev.
Navadno se pripoznajo kot stroški, kadar se pojavijo.
Podjetje v poslovnem letu ni oblikovalo stroškov
razgradnje. Pri tem je upoštevan kriterij nevarnosti
razgradnje za okolje. Ocenjujemo, da takšnih sredstev
nimamo in jih tudi v prihodnje ne pričakujemo.

Najemi
Ob podpisu najemne pogodbe se presoja, ali pogodba
vsebuje najem v skladu s standardom MSRP 16. Za
najem se po tem standardu šteje pogodba, ki za
določeno obdobje daje pravico do uporabe določenega
sredstva v zameno za plačilo.
Novi standard za take pogodbe določa, da najemnik na
začetku najema pripozna pravico do uporabe sredstva
(sredstvo v najemu) in obveznost iz najema. Pravica do
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uporabe sredstva se amortizira, obresti pa se pripišejo k
obveznosti. Sredstvo s pravico do uporabe se pripozna
na dan začetka najema, to je, ko je sredstvo na voljo
za uporabo. Začetno merjenje sredstva zajema znesek
začetnega merjenja obveznosti iz najema (diskontirana
sedanja vrednost najemnin, ki na ta datum še niso
plačane), plačila najemnin, ki so bila izvedena na datum
začetka najema ali pred njim, zmanjšana za prejete
spodbude na najem in oceno morebitnih stroškov, ki
bodo nastali v družbi pri odstranitvi sredstva.
Sredstva se nato merijo po nabavni vrednosti, zmanjšani
za nabrano amortizacijo in za izgube zaradi oslabitve,
ter se prilagodijo za vsako ponovno merjenje obveznosti
iz najema. Sredstvo se amortizira od začetka najema
do konca njegove dobe koristnosti oz. do konca
trajanja najema, če je to krajše od dobe koristnosti.
Če je pogodba sklenjena za nedoločen čas ali se letno
avtomatično podaljšuje, se uporabijo pričakovane dobe
amortiziranja za posamezno skupino sredstev.
Letno se preverjajo znamenja slabitve in v primeru
njihovega pojava se ugotavlja nadomestljiva vrednost
teh sredstev. V primeru slabitve se ta pripozna v izkazu
poslovnega izida v skladu z MRS 36.

Amortizacija opredmetenih in
neopredmetenih sredstev ter pravice do
uporabe sredstev
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje
z amortiziranjem. Opredmetena in neopredmetena
osnovna sredstva se pričnejo amortizirati s prvim dnem
uporabe. Amortizacija enakomerno časovno zmanjšuje
vrednost sredstva.
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi
sredstev in se v preteklem letu niso spreminjale.
Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2019
Vrsta
OS

Naziv

Stopnja amortizacije v %

Objekti
21

Promet in transport

od 0,92 do 3,00

23

Gospodarske stavbe

od 1,61 do 6,00

24

Gradbeni objekti - ostali

od 1,00 do 2,87

26

Počitniški domovi

2,00
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Vrsta
OS

Naziv

Stopnja amortizacije v %

Oprema
40

Stroji

od 2,85 do 20,00

41

Transport in zveze

od 5,00 do 33,33

42

Gostinska oprema

od 5,00 do 10,00

44

Standardna in spec. orodja

od 6,00 do 20,00

45

Oprema, instrumenti

od 4,00 do 20,00

47

Merilne, kontrolne naprave

od 6,00 do 20,00

48

Poslovni inventar, pohištvo

od 5,00 do 25,00

49

Oprema za varstvo nar. ekol.

od 5,00 do 20,00

50

Osebni avtomobili

12,50

51

Pohištvo

od 5,00 do 25,00

52

Oprema IT

od 5,00 do 25,00

Neopredmetena sredstva

od 5,00 do 50,00

Družba del amortizacije, ki se nanaša na prevrednotenje
osnovnih sredstev, sproti prenaša iz revalorizacijske
rezerve na preneseni poslovni izid.
Pravica do uporabe sredstva iz naslova najema se
amortizira od začetka najema do konca njegove dobe
koristnosti oz. do konca trajanja najema, če je to krajše
od dobe koristnosti.

Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so
posedovane, da bi prinašale najemnino ali povečevale
vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje. Za določitev,
ali se nepremičnina šteje kot naložbena nepremičnina,
je potrebna presoja.
Po začetnem pripoznanju družba uporablja model
nabavne vrednosti, po katerem naložbeno nepremičnino
izkazuje po njeni nabavni vrednosti, zmanjšani za
amortizacijski popravek in morebitno nabrano izgubo
zaradi oslabitve. Prenos prevrednotenih naložbenih
nepremičnin (zemljišč) iz opredmetenih osnovnih
sredstev se opravi po njihovi knjigovodski vrednosti
na dan prenosa, njihov presežek iz prevrednotenja pa
ostane v kapitalu in se ob njihovi odtujitvi prenese v
preneseni čisti poslovni izid. Pri amortiziranju naložbenih
nepremičnin se uporabljajo enake amortizacijske stopnje
kot za nepremičnine v okviru opredmetenih osnovnih
sredstev.
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Naložbene nepremičnine, ki se niso razpoložljive za
uporabo, se v izkazu finančnega položaja predstavi kot
naložbene nepremičnine v pridobivanju. Če obstajajo
indikatorji oslabljenosti, se naložbene nepremičnine po
modelu nabavne vrednosti oslabijo v skladu z MRS 36,
izguba pa se prikaže med odhodki iz naslova oslabitve
nefinančnih sredstev.

Finančna sredstva

Finančna sredstva se pripoznajo na dan njihovega
nastanka (dan poravnave). Po začetnem pripoznanju
se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih
obresti.
Dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu:
− če se odpravi pripoznanje finančnega sredstva;
− če se sredstvo prerazporedi v kategorijo, ki se meri po
pošteni vrednosti preko poslovnega izida;

Vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne
papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in
njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne
in druge obveznosti. Finančno sredstvo se pripozna, ko
družba oziroma skupina postane stranka v pogodbenih
določbah finančnega instrumenta.

− zaradi pripoznanja oslabitev.

Finančni instrumenti družbe se ob začetnem
pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin:

V skladu z MSRP 9 se posojila, ki zadostijo pogoju
oslabljenosti ob začetni pripoznavi, predstavijo kot tako
imenovana POCI sredstva - sredstva, ki so oslabljena ob
začetni pripoznavi. Pri takšnih sredstvih je uporabljen
model vseživljenjske kreditne izgube, ki je že vključen
v efektivno obrestno mero (t.i. popravljeno efektivno
obrestno mero). Takšna posojila so tako vrednotena
po odplačni vrednosti z uporabo prilagojene efektivne
obrestne mere, ki je odvisna od predvidenih denarnih
tokov oz. poplačil. V nadaljnjih obdobjih se pri takšnih
sredstvih spremlja in kot izgubo evidentira samo
spremembe v vseživljenjski kreditni izgubi (ECL).

− finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,
− finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa in
− finančna sredstva po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko
drugega vseobsegajočega donosa (kapitalski
instrumenti)

Naložbe družbe v kapitalske vrednostne papirje so
razvrščene kot finančna sredstva po pošteni vrednosti
preko izkaza drugega vseobsegajočega donosa. Družba
je v to skupino nepreklicno razvrstila tako naložbe, ki
kotirajo na delujočem trgu, kot tudi tiste, ki ne.
Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po
pošteni vrednosti. Spremembe poštene vrednosti so
pripoznane neposredno v drugem vseobsegajočem
donosu. Ko se pripoznanje naložbe odpravi, se s tem
povezani dobiček ali izguba ne prenese v poslovni izid.
Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,
so finančni instrumenti, ki jih skupina poseduje v
okviru poslovnega modela, katerega cilj se dosega
s prejemanjem pogodbenih denarnih tokov in na
določene datume prihaja do denarnih tokov, ki so
izključno odplačila glavnice in obresti. V tej kategoriji se
vodijo posojila, terjatve in depoziti.
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Posojila se pripoznajo na dan njihovega nastanka
in se ob začetnem pripoznanju merijo po pošteni
vrednosti. Po začetnem pripoznanju se merijo po
odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti,
zmanjšani za izgubo zaradi slabitve.

Terjatve iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne
sestavine financiranja, se merijo po transakcijski ceni,
ki je določena v skladu z določili standarda MSRP 15
Prihodki iz pogodb s kupci.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki predstavljajo
dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka
njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi
potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo
v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem
tečaju na dan prejema. Prevrednotenje denarnih
sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih
v tujih valutah, če se po prvem pripoznanju spremeni
valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem,
lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost
in predstavlja redni finančni prihodek oziroma redni
finančni odhodek.
Razvrstitev finančnih sredstev glede na poslovni
model za upravljanje finančnih sredstev in značilnosti
pogodbenih denarnih tokov finančnih sredstev:
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Skupina finančnih sredstev

Finančno sredstvo

Finančna sredstva, merjena
po odplačni vrednosti

Terjatve do kupcev in ostale
poslovne terjatve, sredstva iz
pogodb s kupci, posojila in
depoziti.

Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti preko
drugega vseobsegajočega
donosa

Kapitalski instrumenti, ki niso v
posesti za trgovanje, za katere
se družba v skupini nepreklicno
odloči, da jih bo ob začetnem
pripoznanju merila po pošteni
vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa.

Finančna sredstva, merjena
po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida

Kapitalski instrumenti, za
katere se družba v skupini ne
odloči, da jih bo ob začetnem
pripoznanju merila po pošteni
vrednoti preko drugega
vseobsegajočega donosa.

Oslabitev finančnih sredstev
V skladu z MSRP 9 družba pri preverbi oslabljenosti
upošteva model pričakovanih izgub, v skladu s katerim
pripoznava ne samo nastale izgube, temveč tudi
izgube, za katere se pričakuje, da bodo nastale v
prihodnosti. V skladu z MSRP se pri tem presoja, ali
je glede na povečano kreditno tveganje potrebno
izračunati vseživljenjsko kreditno izgubo oz. ali je glede
na nespremenjeno kreditno tveganje mogoče uporabiti
12-mesečno pričakovano kreditno izgubo.
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če
obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da
je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja
pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega
sredstva, in ki jih je mogoče zanesljivo izmeriti.
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko
naslednji:
− neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika;
− prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi,
če se ta strinja;

RAČUNOVODSKO POROČILO

Oslabitev terjatev in sredstev iz naslova pogodb s
kupci

Družba v skladu z MSRP 9 pri oslabitvi terjatev do
kupcev in sredstev iz naslova pogodb s kupci uporablja
poenostavljen pristop z uporabo slabitve na podlagi
pričakovane kreditne izgube v celotnem trajanju teh
sredstev. Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev
posebej ali skupno. Vse pomembne terjatve se
posamezno izmerijo za namen posebne oslabitve. Če se
oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno
pošteno, to je udenarljivo vrednost, se terjatev slabi.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v
rednem roku oziroma v celotnem znesku, se štejejo kot
dvomljive, v primeru začetka sodnega postopka pa kot
sporne.
Oblikovana ocena popravka vrednosti posamezne
skupine terjatev je izvedena s pomočjo matrike, ki
vsebuje oceno vseživljenjske izgube terjatev glede
na razred zapadlosti, kreditno tveganje in oceno
trenutnega makroekonomskega okolja kupcev - glede
na predvideno stopnjo zaposlenosti. Z matriko, ki je
bila pripravljena na podlagi analize, poslovne terjatve
slabimo tako, da oblikujemo 100-odstotni popravek
vrednosti za vse terjatve, starejše od 180 dni od dneva
zapadlosti posamezne terjatve oziroma v izjemnih
primerih (na primer na podlagi nepristranskih dokazov,
da bo izvedeno poplačilo terjatve) na podlagi presoje
iztržljivosti posameznih terjatev. Ustreznost matrike se
preverja vsako leto.
Pri slabitvi terjatev v tožbah, izvršbah, stečajih in
prisilnih poravnavah ter podobnem upošteva oceno
poplačljivosti terjatve (oceno pričakovanih prihodnjih
denarnih tokov) glede na kategorijo posamezne terjatve.
Vrednost izgube zaradi oslabitve pripoznamo kot
odhodek v poslovnem izidu.
V skladu z MSRP 9 izgube iz naslova oslabitev finančnih
sredstev prikažemo kot samostojno postavko izkaza
poslovnega izida.

− znaki, da bo dolžnik šel v stečaj;
− izginotje delujočega trga za tovrstni instrument.
V primeru naložbe v lastniške vrednostne papirje je
objektiven dokaz o oslabitvi pomembno ali dolgotrajno
znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.

Dana posojila

Ocena slabitev danih posojil temelji na pričakovanih
kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo neplačil
terjatev in posojil v naslednjih 12 mesecih, razen če se
je kreditno tveganje bistveno povečalo od začetnega
pripoznanja. V teh primerih ocena slabitev temelji
na verjetnosti neplačila v obdobju celotnega trajanja
finančnega sredstva (LECL). Pričakovane kreditne izgube
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predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi
tokovi, ki so zapadli po pogodbi, in vsemi denarnimi
tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela.
Slabitve za pričakovane kreditne izgube se ocenjujejo
v dveh fazah. Za kreditne izpostavljenosti, pri katerih
po začetnem pripoznanju ni bilo znatnega povečanja
kreditnega tveganja, se slabitve za pričakovane kreditne
izgube pripoznajo za kreditne izgube, ki so posledica
neplačil, možnih v naslednjih 12 mesecih. Za tiste
kreditne izpostavljenosti, pri katerih je od začetnega
pripoznanja prišlo do znatnega povečanja kreditnega
tveganja, družba pripozna popravek iz naslova izgub, ki
jih pričakuje v preostali življenjski dobi izpostavljenosti,
ne glede na obdobje neplačila. V nekaterih primerih pa
lahko družba oceni povečano kreditno tveganje tudi,
če je na podlagi informacij verjetno, da družba ne bo
v celoti prejela neporavnanih pogodbenih zneskov.
V skladu z MSRP 9 se posojila, ki zadostijo pogoju
oslabljenosti, ob začetni pripoznavi predstavijo kot tako
imenovana POCI sredstva - sredstva, ki so oslabljena ob
začetni pripoznavi. Pri takšnih sredstvih je uporabljen
model vseživljenjske kreditne izgube, ki je že vključen
v efektivno obrestno mero (t.i. popravljeno efektivno
obrestno mero). Takšna posojila so vrednotena po
odplačni vrednosti z uporabo prilagojene efektivne
obrestne mere, ki je odvisna od predvidenih denarnih
tokov oz. poplačil. V nadaljnjih obdobjih se pri takšnih
sredstvih spremlja in kot izgubo evidentira samo
spremembe v vseživljenjski kreditni izgubi (ECL).
Družba oceni dokaze o oslabitvi posojil za vsako
pomembno posojilo posebej. Družba pripozna odpis
finančnega sredstva, kadar utemeljeno pričakuje, da
pogodbenih denarnih tokov ne bo uspela izterjati.

Odloženi davki in davek od dobička
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta
obsega odmerjeni in odloženi davek. Izkaže se v izkazu
poslovnega izida, razen v delu, v katerem se nanaša
na postavke, ki se izkazujejo neposredno v drugem
vseobsegajočem donosu in se zato tudi tam izkažejo.
Odmerjeni davek je obračunan skladno z veljavno davčno
zakonodajo na dan izkaza finančnega položaja. Poslovno
leto je koledarsko leto, ki je enako davčnemu letu.
Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih
razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja ter
zneskov za potrebe davčnega poročanja.
Odložena obveznost za davek se izkaže v višini, v
kateri se pričakuje, da jo bo treba plačati ob odpravi
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začasnih razlik na podlagi zakonov, veljavnih ob koncu
poročevalskega obdobja.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu,
za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v
prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.
Odložene terjatve za davek se pripoznajo v višini
verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega
dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče
uporabiti odložene terjatve. Odložene terjatve za davek
se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno,
da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s
sredstvom. Odložene davke družba oblikuje iz naslova
popravkov vrednosti terjatev, iz naslova rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade, iz naslova slabitev
vlaganj v tuja osnovna sredstva, iz naslova slabitev
obresti za dana posojila in iz naslova neizkoriščenih
davčnih izgub. Obveznost za odloženi davek je
pripoznana iz obdavčljivih začasnih razlik, in sicer iz
naslova prevrednotenj sredstev. Družba evidentira
obveznost za odloženi davek iz prevrednotenj zemljišč
in zgradb ter iz prevrednotenj finančnih naložb,
razpoložljivih za prodajo, katerih dobički še niso bili
realizirani in zato trenutno še ne obstaja davčna obveza.

Zaloge
Zaloge surovin in materiala se ob začetnem pripoznanju
vrednotijo po nabavni ceni. Nabavno vrednost
sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni
stroški nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene
popuste. Neposredni stroški nabave so prevozni stroški,
stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški
prevoznega zavarovanja, stroški spremljanja blaga
in morebitni stroški za storitve posredniških agencij.
Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako tiste, ki so
navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni pozneje in
se nanašajo na posamezno nabavo.
Družba vodi zaloge nedovršene proizvodnje in gotovih
izdelkov po proizvajalnih stroških, ki poleg neposrednih
proizvajalnih stroškov vsebujejo tudi posredne stroške
proizvodnih stroškovnih mest, kamor spadajo stroškovna
mesta razvoja, vzdrževanja, energetike in vodočistilne
naprave.
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi
vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Družba vodi
popravke vrednosti zalog polproizvodov in gotovih
proizvodov glede na strukturo zalog v primeru, če
posamezne zaloge več kot pol leta niso imele gibanja.
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Zaloge se prevrednotijo tudi, ko so poškodovane ali v
celoti ali delno zastarele.
Metoda vrednotenja porabe zalog je metoda
zaporednih cen (FIFO). Metoda FIFO predpostavlja, da se
tisto blago v zalogi, ki je bilo kupljeno ali proizvedeno
prvo, tudi prvo proda.

Druga sredstva in obveznosti
Druga sredstva in obveznosti vključujejo terjatve
in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po
predvidevanjih pojavile v roku, za katerega so
oblikovane in katerih nastanek je verjeten, višina pa
zanesljivo ocenjena.
Druga kratkoročna sredstva zajemajo odložene stroške
oziroma odložene odhodke, ki se izkazujejo posebej
in se razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Druge
kratkoročne obveznosti zajemajo vnaprej vračunane
stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke, ki se
izkazujejo posebej in se razčlenjujejo na pomembnejše
vrste. Druga sredstva in obveznosti, ki se bodo
uporabljale v letu dni, se opredeli kot kratkoročne,
tiste, ki se bodo uporabljale v daljšem obdobju, pa kot
dolgoročne.
Druga sredstva in obveznosti ne vsebujejo zneskov
pogodbenih sredstev in obveznosti, ki so v izkazu
finančnega položaja prikazani posebej.

Kapital
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske
rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid
iz prejšnjih let, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in čisti poslovni
izid tekočega leta. Osnovni kapital se vodi v domači
valuti.
Rezerve so oblikovane v skladu z ZGD-1 in statutom.
Odkup lastnih delnic (lastne delnice)

Pridobljene lastne delnice se odštevajo od kapitala. V
izkazu poslovnega izida se ob nakupu, prodaji, izdaji
ali umiku ne pripozna dobiček ali izguba iz tega posla
oziroma se vse razlike poračunajo s kapitalom.
Družba v vrednosti odkupljenih lastnih delnic na dan
izkaza finančnega položaja oblikuje rezerve za lastne
delnice.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih
je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogočajo gospodarske koristi. Znesek, pripoznan kot
rezervacija, je najboljša ocena izdatkov, potrebnih za
poravnavo na dan izkaza finančnega položaja obstoječe
obveze. Pri doseganju najboljše ocene rezervacije se
upoštevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno
spremljajo številne dogodke in okoliščine. Kjer je učinek
časovne vrednosti denarja bistven, je znesek rezervacije
sedanja vrednost izdatkov, ki so po pričakovanju
potrebni za poravnavo obveze.
Rezervacije se pripoznavajo z vračunavanjem ustreznih
stroškov oziroma odhodkov, zmanjšujejo pa se po
časovnem zaporedju neposredno za stroške oziroma
odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane,
razen aktuarskih dobičkov in izgub, ki so posledica
povečanj ali zmanjšanj sedanje vrednosti obveze za
določene zaslužke iz naslova odpravnin ob upokojitvi
zaradi sprememb aktuarskih predpostavk in izkustvenih
prilagoditev, ki se pripoznajo v rezervah, nastalih
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in prenesejo v
preneseni čisti poslovni izid. Pripoznanje rezervacij se
odpravi, ko so že izrabljene možnosti, zaradi katerih so
bile oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih. Iz naslova
odprave pripoznanja rezervacij, ki so bile oblikovane z
vračunavanjem ustreznih stroškov oziroma odhodkov,
pripoznamo prihodke. Na koncu obračunskega obdobja
se rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost
enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih
potrebni za poravnavo obveze.
Rezervacije za pravne spore

Rezervacije se nanašajo na dolgoročno vračunane
stroške za obveznosti iz naslova tožb, kadar je ocenjeno,
da iz spora izhaja sedanja obveza in da obstaja več kot
50 % verjetnost odliva sredstev iz naslova izgube spora
ter je vrednost sedanje obveze mogoče izračunati.
Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne
zaslužke zaposlencev

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so
izkazane na podlagi aktuarskega izračuna. Aktuarski
izračun je bil za vsakega zaposlenega narejen tako, da
se upošteva stroške odpravnine ob upokojitvi ter strošek
vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.
Aktuarski izračun aktuar izdela vsako leto.
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Obveznosti

Obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznosti so finančne in poslovne, kratkoročne in
dolgoročne. Obveznosti se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali - v
primeru poslovnih dolgov - poplačilo poslovnega dolga.

Obveznosti iz pogodb s kupci predstavljajo obvezo za
prenos blaga ali storitev kupcu, za kar je bilo od kupca
prejeto nadomestilo (obveznosti za prejete predujme).

Dolgoročni dolgovi se nato vodijo po odplačni
vrednosti, povečujejo se za pripisane obresti v skladu z
efektivno obrestno mero ali zmanjšujejo za odplačane
zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem
obstaja sporazum z upnikom. Dolgoročne obveznosti se
zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan
v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi
obveznostmi.
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v
začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin,
ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.
Obveznosti se kasneje vodijo po odplačni vrednosti
v skladu z efektivno obrestno mero. Obveznosti
se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne
drugačne poravnave v dogovoru z upnikom.
Ob spremembah dogovorov z upniki se oceni novo
sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov in jo
primerja s knjigovodsko vrednostjo.
Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so
obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene
ali zastarane.

Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci
Glavnina prihodkov iz naslova pogodb s kupci nastaja z
izvedeno dobavo končnih proizvodov in storitve prevoza
proizvodov do kupca. Prihodki iz pogodb s kupci se
pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga ali storitev
na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo, za katerega
družba meni, da bo do njega upravičena v zameno
za to blago ali storitve. Prihodki iz pogodb s kupci se
pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali
terjatve iz tega naslova, zmanjšani za vračila in popuste.
Prihodki se izkažejo, ko kupec prevzame obvladovanje
nad blagom oz. koristi iz dobavljenih storitev.
Pri pripoznavi prihodkov družba uporablja petstopenjski
model, kot ga opredeljuje MSRP 15:
− identifikacija pogodbe s kupcem,
− identifikacija ločenih izvršitvenih obvez,
− določitev transakcijske cene,
− alokacija transakcijske cene na posamezne izvršitvene
obveze,
− pripoznava prihodkov, ko je izvršitvena obveza
izpolnjena.
Prihodki se v skladu z MSRP 15 pripoznajo, kot sledi:

Obveznost iz najema

Ob začetnem pripoznanju skupina izmeri obveznost iz
najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta datum
še niso plačane. Najemnine diskontira po obrestni
meri, povezani z najemom, če jo je mogoče določiti, v
nasprotnem primeru pa po predpostavljeni obrestni meri
za izposojanje, ki bi jo morala plačati, če bi za podobno
dolgo obdobje in na podlagi podobnega jamstva v
podobnem gospodarskem okolju pridobila sredstvo
podobne vrednosti kot sredstvo, ki predstavlja pravico
do uporabe.
Po začetnem pripoznanju skupina meri navedeno
obveznost tako, da njeno knjigovodsko vrednost:
− poveča za znesek obresti iz najema,
− zmanjša za znesek plačil najemnine in
− poveča ali zmanjša tako, da znesek obveznosti
prilagodi ponovni oceni ali spremembi najema.
74
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•

Prodaja proizvodov

Prodaja proizvodov se pripozna kot prihodek, ko družba
na stranko prenese obvladovanje nad proizvodom in
je izterljivost, s prodajnim poslom povezanih terjatev,
zagotovljena. Od trenutka prodaje naprej družba nima
več obvladovanja nad prodanim proizvodom.
•

Prodaja storitev

Prodaja storitev se kot prihodek pripozna v trenutku,
v katerem se izvršitvene obveze v povezavi s storitvijo
izvršijo.
Vse izvršitvene obveze so izpolnjene v določenem
trenutku – ko obvladovanje proizvoda prevzame
kupec ali ko je storitev izvršena. Običajno kupec
prevzema nadzor nad blagom, ko mu je ta brezpogojno
dostavljen, pri čemer se za merilo prenosa upoštevajo
pogodbeno določeni Incotermsi.
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Upravljanje s tveganji
Transakcijska cena je med posamezne izvršitvene
obveze alocirana na osnovi samostojnih prodajnih
cen. Vse transakcije za račun druge pravne osebe so
izključene iz transakcijske cene.

Stroški - odhodki
Stroške kot odhodke družba pripozna v obdobju, v
katerem nastanejo.

Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki obsegajo predvsem prihodke od
obresti, prihodke od dividend in drugih deležev
pri dobičku, prihodke od odsvojitve za prodajo
razpoložljivih finančnih sredstev, pozitivne tečajne
razlike in prihodke iz odprave slabitev finančnih naložb.
Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku
z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od
dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan,
ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila.
Finančni odhodki obsegajo v glavnem odhodke iz obresti
in druge stroške izposojanja (če se ti ne usredstvijo),
negativne tečajne razlike in izgube zaradi oslabitve
vrednosti finančnih naložb. Stroški izposojanja se v
izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih
obresti kot odhodek obdobja, v katerem nastanejo.

Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi
iz podatkov izkaza finančnega položaja za tekoče in
preteklo leto, iz podatkov tekočega izkaza poslovnega
izida ter iz dodatnih podatkov iz poslovnih knjig družbe,
ki prikazujejo spremembe denarnih sredstev za poslovno
leto. Podatki se pridobijo tudi z dopolnjevanjem postavk
poslovnih, finančnih prihodkov in odhodkov.
Denarni tokovi iz naslova pravice do uporabe sredstev
se upoštevajo samo v znesku, v katerem so bile v letu
plačane najemnine. Prav tako se pogodbe o factoringu
v izkazu denarnih tokov upoštevajo glede na dejansko
nastale denarne tokove.

Poročanje po odsekih
Družba v skladu z MSRP 8 ne razkriva operativnih
segmentov, saj njene delnice ne kotirajo na borzi,
prav tako pa ne izdaja obveznic, ki bi kotirale na
organiziranem trgu.

Obvladovanje tveganj je v času in prostoru, v katerem
poslujemo, vedno pomembnejše, zato se v družbi
Goričane, d.d. zavedamo pomembnosti učinkovitega
upravljanja s tveganji. Tako smo v letu 2019 sledili
ciljem, ki smo si jih na tem področju zastavili.
Nadaljevali smo s sistematičnim pristopom na področju
ugotavljanja, ocenjevanja in obvladovanja tveganj.

Upravljanje finančnih tveganj
Pri upravljanju finančnih tveganj smo bili osredotočeni
na obrestno, likvidnostno, kreditno in valutno tveganje.
Kvantitativna razkritja glede finančnih tveganj so
prikazana v odseku razkritja glede tveganj.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva
spremembe tržnih obrestnih mer na poslovanje družbe
Goričane, d.d. Obrestna mera aktivnih in pasivnih
bilančnih postavk ni usklajena, saj ima družba
Goričane, d.d. več prejetih posojil kot obrestovanih
naložb. V avgustu 2014 je bil z obema bankama in
DUTB sprejet sporazum o finančnem prestrukturiranju,
po katerem so dogovorjene tudi nove obrestne mere
za vsa posojila, in sicer 3-mesečni Euribor + 3 % oz.
skupaj največ 4 %. V letu 2016 je bil podpisan aneks
k sporazumu, ki je stopil v veljavo s 1. 5. 2016 in ki
določa nižje obrestne mere, in sicer 3-mesečni Euribor
+1,5 % oz. skupaj največ 2 %. Družba Goričane, d.d.
nima vzpostavljenega posebnega varovanja pred
obrestnim tveganjem.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba ne
bo zmožna poravnati svojih obveznosti ob njihovi
dospelosti. Temeljna funkcija finančnega upravljanja
je zagotavljanje plačilne sposobnosti, ki omogoča
nemoten potek vsega preostalega poslovanja družbe.
Likvidnostno tveganje se obvladuje z upravljanjem
denarnih sredstev, z ustreznimi posojilnimi linijami za
kratkoročno uravnavanje denarnih tokov ter dostopom
do potrebnih finančnih virov.
Družba je v letu 2014 z bankami upnicami sklenila
pogodbo o reprogramu posojil, kar je tudi razvidno
iz točke Delujoče podjetje. Družba se zaradi
nepredvidenega skoka cen celuloze in neugodnega
gibanja deviznega tečaja lahko srečuje s tveganjem
nedoseganja pogodbeno določene višine EBITDA
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ter razmerja med finančnim dolgom in kapitalom.
Poslovodstvo uspešno nadaljuje z ukrepi poslovnega
prestrukturiranja, katerih pozitivni učinki so delno že
razvidni. Družba ima na dan zaključevanja letnega
poročila poplačane vse zapadle bančne obveznosti.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje predstavlja možnost, da so terjatve
do kupcev in drugih poslovnih partnerjev, ki so nastale
zaradi odloženega plačila, poplačane z zamudo, samo
delno poplačane oziroma sploh ne bodo plačane.
Izpostavljenost kreditnemu tveganju družba zmanjšuje
na naslednje načine:
• z rednim preverjanjem bonitete kupca,
• z zavarovanjem večjega dela izvoznih in domačih
terjatev iz poslovanja pred komercialnimi riziki pri
Slovenski izvozni družbi, d.d.,
• z dodatnim zavarovanjem bolj tveganih terjatev do
kupcev s finančnimi inštrumenti (akreditiv) in zahtevo
plačil pred dobavo,
• s sprotnim nadzorom terjatev iz poslovanja,

pomeni likvidnostno tveganje. Poslovodstvo ocenjuje, da
zaradi trenutne situacije na trgu surovin iz tega razloga
likvidnostno in cenovno tveganje v prihodnjem letu ne
bo povišano.

Upravljanje poslovnih tveganj
Nabavna tveganja
Nabavna tveganja lahko razdelimo na:
• tveganja povišanj cen surovin,
• tveganja zaradi zamud oziroma neizdobav,
• tveganja zaradi nekakovostnih surovin.
Določene vrste naših surovin proizvaja zelo omejeno
število proizvajalcev. To zmanjšuje naše nabavne
možnosti in povzroča visoka tveganja zagotovitve
nemotene oskrbe s surovinami.
S povečevanjem nabavne moči se želimo izogniti
nabavnemu tveganju, ker tako izboljšujemo naš položaj
pri dobaviteljih, saj želimo postati pomemben kupec, ki
zahteva visokokakovostne izdelke in storitve.

Družba ima utečene postopke upravljanja terjatev in
oblikovanja popravkov vrednosti terjatev.

Z naštetimi ukrepi navedena tveganja vsekakor
zmanjšujemo, ne moremo pa se jim v celoti izogniti.
Najpomembnejši trendi, ki povzročajo nabavna
tveganja, so namreč izrazito globalni in nanje zelo težko
vplivamo.

Valutno tveganje

Premoženjska tveganja

Valutno tveganje je opredeljeno kot možnost
spremembe vrednosti premoženja, ki izhaja iz gibanja
deviznega tečaja. Družba Goričane, d.d. večino svojih
proizvodov proda na trgih Evropske unije, na ostalih
trgih, tudi v prekomorskih državah, pa sklepamo
prodajne pogodbe v evrih. V letu 2019 je glavno
valutno tveganje družbe prestavljal nakup celuloze
v ameriških dolarjih. Družba Goričane, d.d. nima
vzpostavljenega varovanja pred valutnim tveganjem.

Družba Goričane, d.d. svoja ključna premoženjska
tveganja (požarno, izpad proizvodnje zaradi požara,
transportno tveganje, tveganje civilne odgovornosti)
sistematično prenaša na zavarovalnice.

• s sistematično izterjavo spornih terjatev in
• z verižnimi kompenzacijami.

Cenovno tveganje
Družba je izpostavljena cenovnemu tveganju celuloze,
saj ta predstavlja 62 % stroškov materiala oziroma
polovico stroškov iz poslovanja in gibanje cene na
svetovnih trgih lahko pomembno vpliva na rezultat.
Aneks k sporazumu MRA določa, da se letna obveznost
odplačevanja po amortizacijskem načrtu prilagodi samo
v primeru, ko podjetje realizira višje denarne tokove
od predvidenih, ne pa tudi ob njihovem znižanju, kar
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Kadrovska tveganja
Na kadrovskem področju skrbimo za komunikacijo z
zaposlenimi in organi, ki predstavljajo in zastopajo
interese zaposlenih (sindikat in svet delavcev). Skrbimo
tudi za redno obveščanje zaposlenih s pomočjo orodij
internega komuniciranja. Tveganje, povezano z izgubo
ključnih kadrov, znižujemo z razvijanjem sistema letnih
razgovorov z zaposlenimi, zagotavljanjem izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih, merjenjem organizacijske
klime, krepitvijo socialne varnosti zaposlenih z
dodatnimi zavarovanji ter skrbjo za varno in zdravo delo.
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida
1. Prihodki od prodaje glede na vrsto in geografsko poreklo
2019

2018

8.582.710

8.039.084,73

8.518.345

7.985.661

Storitve

64.365

53.424

Najemnine

3.720

5.446

17.815

20.862

65.298.695

65.470.669

468

378

73.903.408

73.536.440

2019

2018

73.817.040

73.456.330

64.365

53.424

3.720

5.446

18.283

21.240

73.903.408

73.536.440

tuji trg

skupaj

48.301

48.301

1.843.305

1.976.068

3.819.373

Grafični nepremazni - barvni

262.798

12.262.164

12.524.962

Grafični premazan

775.579

14.082.090

14.857.668

Specialni papirji

3.846.965

21.418.853

25.265.818

Papir za silikoniziranje

1.675.512

10.999.699

12.675.212

114.186

4.511.519

4.625.705

8.518.345

65.298.695

73.817.040

v eur

Proizvodi in storitve - domači trg
Proizvodi

Material - domači trg
Proizvodi - tuji trg
Material - tuji trg
Skupaj

Prihodki od prodaje glede na prodajno skupino
v eur

Proizvodi
Storitve
Najemnine
Material
Skupaj

Čisti prihodki od prodaje po vrstah proizvodov
v eur

domači trg

Mehanografski papir
Grafični nepremazan

Sublimacijski papir
Skupaj

Prikaz prihodkov od prodaje po izvršitvenih obvezah v okviru prodaje proizvodov
2019

2018

69.589.799

69.130.716

Stroški prevozov do kupca

2.821.553

2.901.951

Stroški posredniške provizije pri prodaji proizvodov

1.405.688

1.423.663

73.817.040

73.456.330

v eur

Neto prodajna vrednost

Prihodki od prodaje proizvodov
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Razdelitev prihodkov iz naslova pogodb s kupci glede na čas pripoznave prihodkov za leto 2019
v eur

Proizvodi

Storitve

Najemnine

Material

73.817.040

64.365

3.720

18.283

Prihodki, pripoznani skozi časovno obdobje

0

0

0

0

Skupaj prihodki iz naslova pogodb s kupci

73.817.040

64.365

3.720

18.283

Prihodki, pripozn. v trenutku prodaje oz izvedbe storitve

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
2019

2018

23.153

-6.576

-1.104.014

790.950

-997.011

1.403.883

-2.077.872

2.188.257

v eur

Nedokončana proizvodnja
Polizdelki
Gotovi proizvodi
Sprememba skupaj

Sprememba vrednosti zalog predstavlja učinke proizvodnje proizvodov, ki še niso bili prodani in se zadržujejo v
zalogah.

3. Drugi poslovni prihodki
2019

2018

6.650

0

Izterjave odpisov terjatev in odpisi obveznosti

11.734

19.809

Emisijski kuponi

21.448

50.516

Drugi prihodki

16.663

142.244

Odprava rezervacij

40.471

3.300

Skupaj

96.966

215.869

v eur

Prodaja osnovnih sredstev

V letu 2019 so bila prodana iztrošena in že odpisana osnovna sredstva v proizvodnji.
Pri odpravi rezervacij je bilo pri izračunu aktuarja v letu 2019 upoštevano višje izplačilo za jubilejne nagrade.
Dejansko so bile vse izplačane do uredbe, tako pa se bo izplačevalo tudi v prihodnje.
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4. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala
2019

2018

2.310

1.964

43.299.478

50.655.267

Stroški pomožnega materiala

1.144.485

1.199.650

Stroški energije

6.527.644

6.963.162

80.220

136.445

9.616

6.678

14.563

17.837

8.450

11.249

47.962

65.806

-105.487

-53.671

51.029.241

59.004.386

v eur

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški materiala

Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje
Odpisi drobnega inventarja in embalaže
Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala in stroški literature
Drugi stroški materiala
Dobljeni naknadni popusti za porabljeni material
Skupaj

V letu 2019 so se stroški materiala znižali v primerjavi s preteklim letom. Vzrok zmanjšanih stroškov so nižje cene
celuloze na svetovnem trgu. Cene so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 14,6 %. Za dober odstotek so nižje
tudi cene energentov.

5. Stroški storitev
2019

2018

422.459

146.796

Stroški transportnih storitev

2.911.503

2.963.799

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

1.152.588

1.551.099

45.990

96.659

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

141.202

139.990

Stroški bančnih storitev in zavarovalne premije

544.697

465.572

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

183.946

176.081

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

140.661

79.416

1.417.268

1.436.427

722.910

950.689

7.683.224

8.006.526

v eur

Stroški storitev pri proiz. proizvodov in opravljanju storitev

Najemnine

Izvozni stroški
Stroški drugih storitev
Skupaj

Največjo postavko pri storitvah predstavljajo stroški transporta v višini 2.911.503 evrov. Podjetje prevoze do kupcev
organizira samo, tako cestni kot pomorski promet. S prodajo so povezani tudi stroški posredniške provizije pri
posredovanju prodaje na tujem trgu. Ti stroški v letu 2019 znašajo 1.417.268 evrov. Stroški vzdrževanja v višini
1.152.588 evrov so bili v letu 2019 povezani s stroški vzdrževalnih del in porabljenega rezervnega materiala v
času rednih planiranih reparaturnih zastojev (vsakih 5–7 tednov) ter s stroški večdnevnih remontov (2-krat letno) in
intervencijskih del zaradi strojelomov ali višje sile. Stroški svetovalnih storitev za leto 2019 skupaj znašajo 67.837
evrov.
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6. Stroški dela
2019

2018

6.286.215

5.248.415

Stroški pokojninskih zavarovanj

559.174

473.820

Stroški drugih zavarovanj

458.677

388.954

Drugi stroški dela

1.133.888

980.020

Skupaj

8.437.954

7.091.209

v eur

Stroški plač

Znesek stroškov dela zajema bruto plače in regres redno zaposlenih ter dajatve za socialno in pokojninsko
zavarovanje. V druge stroške dela so všteta tudi povračila stroškov prehrane ter prevoza na delo in z dela v skladu z
zakonom in kolektivno pogodbo, drugi prejemki iz delovnega razmerja ter rezervacije iz naslova plač.
Med drugimi stroški dela je izkazana tudi premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v
višini 158.083 evrov.

7. Odpisi vrednosti
Amortizacija, oslabitve sredstev v skladu z MSRP 9 in odpisi oslabitve nefinančnih sredstev
v eur

Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Amortizacija pravice do uporabe sredstev iz naslova najema
Izguba iz oslabitve posl. terjatev in pogod. obveznosti
Odpisi in oslabitve nefinančnih sredstev
Skupaj

2019

2018

258.819

258.601

1.654.516

1.739.887

35.263

0

178.423

787

57.273

46.420

2.184.295

2.045.695

Pri izgubi iz oslabitve poslovnih terjatev so bile v skladu z MSRSP izvršene in v ločeni vrstici izkaza poslovnega izida
prikazane oslabitve za neplačane terjatve od nadškofije iz naslova prefakturiranih stroškov za vzdrževanje gradu. Pri
oslabitvi nefinančnih sredstev so oslabljene stare zaloge materiala v skladu s poslovodsko oceno.
Odpisi in oslabitve nefinančnih sredstev
2019

2018

277

843

Slabitve in odpisi zalog materiala

56.997

45.577

Skupaj

57.274

46.620

v eur

Izguba pri prodaji in izločitvi OS
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8. Drugi poslovni odhodki
2019

2018

Dajatve, ki niso odvisne od dobička

136.884

97.686

Izdatki za varstvo človekovega okolja

201.006

132.081

54.491

68.901

392.381

298.668

v eur

Drugi stroški
Skupaj

Glavna postavka dajatev, ki niso odvisne od dobička, je obveznost za plačilo prispevka za uporabo stavbnega
zemljišča v višini 136.876 evrov.
V izdatkih za varstvo okolja družba izkazuje strošek za vodna povračila ter okoljske dajatve za odpadne vode in
embalažo v višini 201.006 evrov.
V drugih stroških so zajete donacije v višini 6.701 evrov, stroški taks v višini 7.285 evrov, stroški počitniških kapacitet
v višini 5.258 evrov, članarin v višini 8.508 evrov in 26.739 evrov ostalih stroškov.

9. Finančni prihodki
2019

2018

121.790

125.054

1.041

1.175

44.293

44.335

0

0

3.926

961

171.050

171.525

2019

2018

338.939

341.539

1.216

0

91.921

35.388

104.313

175.019

5.509

7.737

698

21.955

542.596

581.638

2019

2018

Finančni prihodki

171.050

171.525

Finančni odhodki

542.596

581.638

Neto finančni izid (izguba)

371.546

410.113

v eur

Obresti - družbe v skupini
Obresti - fizične osebe
Prejete dividende
Neto pozitivne tečajne razlike
Drugi finančni prihodki
Skupaj

10. Finančni odhodki
v eur

Obresti - od bank
Obresti - leasing
Obresti - dobavitelji
Neto negativne tečajne razlike
Obresti - aktuarski izračun
Drugi stroški - odškodnine, obresti
Skupaj

11. Neto finančni izid
v eur
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12. Davek od dobička
2019

2018

1.823.859

-879.921

Prihodki, ki so izločeni iz davčne osnove oz. jo povečujejo

-75.125

-67.413

Davčno priznani odhodki

-31.289

-45.456

Davčno nepriznani odhodki

422.529

216.416

Zmanjšanje davčne osnove

-5.311

0

174.443

173.256

2.215

2.217

Davčne olajšave

-580.134

0

Koriščenje pretekle izgube

-600.901

0

1.130.286

-600.901

214.754

0

11,77 %

0,00 %

v eur

Poslovni izid pred obdavčitvijo

Povečanje osnove zaradi prenosa prevrednotenja
Drugo povečanje osnove

Davčna osnova
Davek od dobička
Efektivna davčna stopnja

Večji del davčno nepriznanih odhodkov predstavljajo plačila za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in
prevrednotenje terjatev.

13. Odloženi davki
Spremembe odloženega davka (izkaz poslovnega izida)
2019

2018

29.271

-7.578

8.092

-3.314

-279.192

0

33.144

33.709

-208.685

22.817

2019

2018

Sprememba obveznosti za odloženi davek iz naslova prevrednotenja finančnih
sredstev po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa

-10.109

-4.718

Skupaj

-10.109

-4.718

v eur

Sprememba terjatev za odloženi davek iz naslova
-

popravkov terjatev

-

rezervacij

-

odprava terjatev za odložene davke iz naslova slabitev obresti iz naslova posojil
med povezanimi osebami

Sprememba obveznosti za odloženi davek iz naslova:
-

odprava obveznosti za odloženi davek iz naslova prenosa sorazmernega dela
revalorizacijske rezerve v preneseni poslovni izid

Skupaj sprememba terjatev za odloženi davek preko IPI

Spremembe odloženega davka (izkaz vseobsegajočega donosa)
v eur

Sprememba obveznosti za odloženi davek iz naslova
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Gibanje terjatev za odloženi davek

Naložbe

Rezervacije

Popravek
terjatev

Oslabitev
obresti
povezane
osebe

102.157

79.485

161.157

279.192

158.308

780.300

V breme/dobro poslovnega
izida

0

-3.314

-7.576

0

0

-10.891

V breme/dobro drugega
vsebsegajočega donosa

0

0

0

0

0

0

102.157

76.172

153.579

279.192

158.308

769.409

V breme/dobro poslovnega
izida

0

8.091

29.271

-279.192

0

-241.830

V breme/dobro drugega
vsebsegajočega donosa

0

0

0

0

0

0

102.157

84.263

182.851

0

158.308

527.579

v eur

Stanje 1. 1. 2018

Stanje 31. 12. 2018

Stanje 31. 12. 2019

Oslabitev
vlaganj v
tuja osnovna
sredstva

Skupaj

Gibanje obveznosti za odloženi davek

v eur

Prevrednotenje
osnovnih sredstev

Prevrednotenje
finančnih sredstev
po pošteni vrednosti
preko drugega
vseobsegajočega
donosa

Skupaj

-1.271.665

-63.690

-1.335.355

33.709

0

33.709

0

-4.718

-4.718

-1.237.957

-68.408

-1.306.364

33.144

0

33.144

0

-10.109

-10.109

-1.204.812

-78.517

-1.283.329

Stanje 1. 1. 2018
V breme/dobro poslovnega izida
V breme/dobro drugega vseobsegajočega donosa
Stanje 31. 12. 2018
V breme/dobro poslovnega izida
V breme/dobro drugega vseobsegajočega donosa
Stanje 31. 12. 2019

14. Čisti dobiček/izguba poslovnega leta
2019

2018

2.195.405

-505.920

Izguba iz financiranja

-371.546

-410.112

Odloženi davki

-208.685

22.817

Davek od dobička

-214.754

0

1.400.419

-893.215

v eur

Dobiček/izguba iz poslovanja

Skupaj
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Pojasnila k izkazu finančnega položaja
15. Neopredmetena sredstva
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019
v eur

Dolg. premoženjske pravice

Emisijski kuponi

Skupaj

1.987.067

68.566

2.055.633

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2019
Povečanje

65.012

Odtujitev, odpisi, koriščenje

65.012
-61.448

-61.448

2.052.079

7.118

2.059.197

Stanje 1. 1. 2019

912.548

0

912.547

Amortizacija

258.820

Stanje 31. 12. 2019
POPRAVEK VREDNOSTI

258.820

Odtujitev, odpisi

0

Stanje 31. 12. 2019

1.171.368

0

1.171.367

Stanje 1. 1. 2019

1.074.519

68.566

1.143.085

880.711

7.118

887.829

Dolg. premoženjske pravice

Emisijski kuponi

Skupaj

1.942.996

113.456

2.056.452

44.071

0

44.071

Prenos iz investicij v teku

0

0

0

Odtujitev, odpisi, koriščenje

0

-44.890

-44.890

1.987.067

68.566

2.055.633

Stanje 1. 1. 2018

653.947

0

653.946

Amortizacija

258.601

0

258.601

Stanje 31. 12. 2018

912.548

0

912.547

Stanje 1. 1. 2018

1.289.049

113.456

1.402.505

Stanje 31. 12. 2018

1.074.519

68.566

1.143.085

Stanje 31. 12. 2019

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2018
v eur

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2018
Povečanje

Stanje 31. 12 .2018
POPRAVEK VREDNOSTI

Družba v sklopu neopredmetenih sredstev izkazuje tudi emisijske kupone, pridobljene na podlagi Zakona o varstvu
okolja. Na dan 1. 1. 2014 je bila družba lastnik 6.332 kuponov. Marca 2014 je RS Ministrstvo za okolje in prostor
sprejelo odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020.
Sestavni del odloka je tudi seznam brezplačno dodeljenih količin emisijskih kuponov za navedeno obdobje, ki smo jih
v celoti evidentirali v skladu z MSRP EU. V letu 2019 smo državi predali 21.448 kuponov (v letu 2018 pa
22.074 kuponov). Stanje kuponov konec leta je 7.118.
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16. Opredmetena osnovna sredstva
v eur

31.12.2019

31.12.2018

Zemljišča

8.840.732

8.840.732

Zgradbe

7.781.338

7.826.815

Oprema

12.510.833

13.573.047

Pravice do uporabe sredstev v najemu

145.999

0

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi

528.518

188.180

0

0

29.807.420

30.428.774

Predujmi za osnovna sredstva
Skupaj

Na dan izkaza finančnega položaja je družba lastnica 131.998 m2 zemljišča, ki se večinoma nahaja na lokaciji
sedeža družbe. Družba ima na svojih sredstvih vpisano hipoteko za zemljišča, zgradbe in opremo po pogodbah
o prejetih bančnih posojilih ter prejetih garancijah. Sedanja vrednost zastavljenih stavb, zemljišč in opreme, ki so
zastavljena za posojila, znaša 23.695.145 eur. Sedanja vrednost opreme in zemljišč, zastavljenih za pridobljene
garancije, znaša 2.500.000 evrov. Za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019 izkazujemo
obveznosti do bank v višini 12.261.083 evrov.
Aktivirane investicije v letu 2019 in 2018
2019

2018

0

0

Gradbeni objekti

124.346

192.794

Stroji

219.607

44.905

Transport in zveze

151.991

0

0

3.935

105

2.150

Merilne in kontrolne naprave

11.881

34.484

Poslovni inventar, pohištvo

12.735

80.582

1.488

31.028

Računalniška oprema

99.019

22.129

Programska oprema

36.692

44.071

0

36.021

Pravica do uporabe - najem opreme

88.009

0

Pravica do uporabe - najem vozila

57.990

0

802.375

461.070

v eur

Zemlja

Oprema za predelavo papirja
Standardna in specialna orodja

Od tega pohištvo

Oprema, instrumenti

Skupaj
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Pregled stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019

Zemljišča

Zgradbe

Proizv.
naprave
in stroji

8.840.732

7.993.382

85.306.562

0

1.934.191

188.180

104.263.047

Nabava

0

0

0

0

0

0

0

Prenos med
knjižnimi skupinami

0

0

0

0

0

0

0

Prenos z OS na NN

0

0

0

0

0

0

0

Aktiviranja

0

124.347

379.516

145.999

87.502

340.338

1.077.702

Prenos na
neopredmetena OS

0

0

0

0

0

0

0

Odtujitev, odpisi,
oslabitev

0

0

-17.315

0

-118.877

0

-136.192

v eur

Pravica do
uporabe najem

Druge
naprave
in oprema

OS v gradnji

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2019

Prevrednotenje
Stanje
31. 12. 2019

0
8.840.732

8.117.729

85.668.763

145.999

1.902.816

528.518

105.204.557

Stanje 1. 1. 2019

0

166.567

72.493.552

0

1.174.154

0

73.834.273

Odtujitev, odpisi

0

0

-17.315

0

-109.600

0

-126.915

Prenos med
knjižnimi skupinami

0

0

0

0

0

0

0

Prenos z OOS na NN

0

0

0

0

0

0

0

Amortizacija

0

169.824

1.364.457

35.263

120.235

0

1.689.779

Stanje
31. 12. 2019

0

336.391

73.840.694

35.263

1.184.789

0

75.397.137

Neodpisana
vrednost
31. 12. 2018

8.840.732

7.826.815

12.813.010

0

760.037

188.180

30.428.774

Neodpisana
vrednost
31. 12. 2019

8.840.732

7.781.338

11.828.069

110.736

718.027

528.518

29.807.420

POPRAVEK VREDNOSTI

86

GORIČANE letno poročilo 2019

UVODNI DEL

OKOLJSKO POROČILO

POSLOVNO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pregled stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018

Zemljišča

Zgradbe

Proizv. naprave
in stroji

Druge naprave
in oprema

OS v gradnji

Skupaj

8.840.732

7.826.128

85.495.940

1.572.770

2.250

103.737.820

Nabava

0

0

0

0

185.930

185.930

Prenos med knjižnimi
skupinami

0

0

-318.932

318.932

0

0

Prenos z OS na NN

0

0

0

0

0

0

Aktiviranja

0

192.794

165.273

58.932

0

416.999

Prenos na neopredmetena
OS

0

0

0

0

0

0

Odtujitev, odpisi, oslabitev

0

-25.540

-35.719

-16.443

0

-77.702

Prevrednotenje

0

0

0

0

0

0

8.840.732

7.993.382

85.306.562

1.934.191

188.180

104.263.047

Stanje 1. 1. 2018

0

25.540

71.137.017

1.008.688

0

72.171.245

Odtujitev, odpisi

0

-25.540

-35.473

-15.846

0

-76.859

Prenos med knjižnimi
skupinami

0

0

-59.316

59.316

0

0

Prenos z OOS na NN

0

0

0

0

0

0

Amortizacija

0

166.567

1.451.324

121.996

0

1.739.887

Stanje 31. 12. 2018

0

166.567

72.493.552

1.174.154

0

73.834.273

Neodpisana vrednost
31. 12. 2017

8.840.732

7.800.588

14.358.923

564.082

2.250

31.566.575

Neodpisana vrednost
31. 12. 2018

8.840.732

7.826.815

12.813.010

760.037

188.180

30.428.774

v eur

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2018

Stanje 31. 12. 2018

POPRAVEK VREDNOSTI

Za zemljišča in zgradbe je družba konec poslovnega leta preverila, ali je v času od zadnjega prevrednotenja na
31. 12. 2017 prišlo do bistvenih sprememb predpostavk, uporabljenih v cenitvi. Pri tem je bilo ugotovljeno, da ni
prišlo do pomembnih sprememb predpostavk cenitve in sprememb na trgu nepremičnin, ki bi pomembno vplivale
na oceno poštene vrednosti poslovnih kompleksov.
Zadnje prevrednotenje je bilo izvedeno na podlagi poštene vrednosti, ki je bila ocenjena s strani pooblaščenega
ocenjevalca nepremičnin v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva so dana v zastavo za najem dolgoročnega kredita, kot je podrobno razkrito v
pojasnilu Zabilančna evidenca in pogojne obveznosti.
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17. Naložbene nepremičnine v pridobivanju
Med naložbenimi nepremičninami v pridobivanju izkazujemo tudi usredstvene stroške vlaganj v grad Goričane. Gre
za vlaganje v obnovo gradu Goričane, ki predstavlja kulturno dediščino kraja. Z vlaganjem si bo družba pridobila
pravico do ekonomskega izkoriščanja in upravljanja objekta.
Družba je glede vlaganja v nepremičnino v sporu z Nadškofijo Ljubljana, ki se trenutno rešuje z mediacijo, ki še ni
končana. Nabavna vrednost vlaganj v tuja osnovna sredstva je bila v letu 2016 slabljena za 833.198 evrov.
Vrednost zastavljene opreme v naložbene nepremičnine znaša 1.114.856 evrov.
Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2019
v eur

Naložb. neprem. v pridobivanju

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2019

9.021.368

Nabava

0

Prenos predujmov

0

Prenos z OS v gradnji

0

Aktiviranja

0

Prenos na neopredmetena OS

0

Odtujitev, odpisi

0

Stanje 31. 12. 2019

9.021.368

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2019

833.198

Odtujitev, odpisi

0

Oslabitev vlaganj v tuja OS

0

Amortizacija

0

Stanje 31. 12. 2019

833.198

Neodpisana vrednost 1. 1. 2019

8.188.170

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019

8.188.170

V zvezi z naložbenimi nepremičninami v letu 2019 prihodki iz najemnin niso bili pripoznani, so pa nastali neposredni
odhodki v višini 49.862 evrov.
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Gibanje naložbenih nepremičnin v letu 2018
Naložb. neprem. v pridobivanju

v eur

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1. 2018

9.021.368

Nabava

0

Prenos predujmov

0

Prenos z OS v gradnji

0

Aktiviranja

0

Prenos na neopredmetena OS

0

Odtujitev, odpisi

0

Stanje 31. 12. 2018

9.021.368

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1. 2018

833.198

Odtujitev, odpisi

0

Oslabitev vlaganj v tuja OS

0

Amortizacija

0

Stanje 31. 12. 2018

833.198

Neodpisana vrednost 1. 1. 2018

8.188.170

Neodpisana vrednost 31. 12. 2018

8.188.170

18.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega
vseobsegajočega donosa (kapitalski instrumenti)

Gibanje finančnih sredstev po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa
v eur

Stanje 31. 12. 2018

537.401

Odplačilo

0

Slabitev IPI

0

Zmanjšanje

0

Prevrednotenje na pošteno vrednost preko drugega vseobsegajočega donosa
Stanje 31.12.2019

53.208
590.609

Na bilančni datum smo naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav prevrednotili na pošteno vrednost za 53.208 evrov v
skladu s spremembo borznega tečaja. Delnice ZVTG so zastavljene za zavarovanje posojila banki v višini 590.609 evrov.
Učinek prevrednotenja smo prepoznali preko drugega vseobsegajočega donosa.
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Dolgoročna posojila podjetjem v skupini

Gibanje v letu 2019
v eur

Stanje 31. 12. 2018

Posojila v skupini

11.384.388

Povečanje

115.671

Odplačilo

-27.740

Slabitev IPI

0

Krepitev preko presežka

0

Prenos na kratkoročni del
Prenos obresti iz kratkoročnih posojil
Stanje 31.12.2019

-185.000
3.646
11.290.965

Posojilo do družbe v skupini v višini 185.000 evrov je bilo preneseno na kratkoročna posojila družbam v skupini, saj
zapade v plačilo v 12 mesecih po bilančnem datumu.
Obrestna mera posojil družbam v skupini se giblje med 3-mesečni Euribor +1,5 % do 3,13 %. Posojila zapadejo v
plačilo 31. 12. 2022.

Gibanje v letu 2018
v eur

Stanje 31. 12. 2017

11.338.129

Povečanje

117.314

Odplačilo

-71.055

Slabitev IPI

0

Krepitev preko presežka

0

Prenos na kratkoročni del

0

Stanje 31.12.2018

90
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20. Dolgoročna posojila drugim in druge finančne terjatve
Del dolgoročnega posojila, danega zaposlenim, ki zapade v plačilo v letu 2019, je bil na bilančni presečni dan
prenesen med kratkoročne finančne naložbe, obrestna mera posojila je 2,014 %. Posojilo upravi skupaj z obrestmi
v znesku 57.394 evrov, ki je vezano na ročnost prejetih bančnih posojil, je v skladu s pogodbo izkazano med
dolgoročnimi posojili.
Družbam v skupini niso bila odobrena nobena nova posojila. Dolgoročna posojila, dana podjetjem v skupini, skupaj z
obrestmi dolgoročno zapadejo na dan 31.12.2022.

21.

Zaloge
31. 12. 2019

31. 12. 2018

4.337.696

4.101.554

989.013

2.069.873

7.349.808

8.214.669

Trgovsko blago

0

0

Predujmi za zaloge

0

0

Slabitev starih zalog

-1.262.758

-1.073.610

Skupaj

11.413.759

13.312.486

v eur

Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi

V tekočem letu je bilo dodatno oblikovanega popravka vrednosti zalog rezervnih delov in ostalega materiala zaradi
nekurantnosti v višini 189.147 evrov.
Opravljeni so bili popisi vrednosti zalog, pri katerih je bila ugotovljena skupna vrednost presežka 30.456 evrov in
primanjkljaja 19.594 evrov.
Zaloge so zastavljene kot jamstva v višini 1.681.902 evrov. Knjigovodska vrednost zalog ne presega njihove čiste
iztržljive vrednosti.
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22. Kratkoročna posojila družbam v skupini
Gibanje v letu 2019
v eur

Posojila družbam v skupini

Stanje 31.12.2018

3.646

Povečanje

6.118

Prenos z dolgoročnih posojil

185.000

Odplačila glavnice in obresti

0

Prenos na dolgoročne obresti

-3.646

Stanje 31.12.2019

Gibanje v letu 2018
v eur

191.118

Posojila družbam v skupini

Stanje 31.12.2017

0

Povečanje

3.646

Prenos z dolgoročnih posojil

0

Odplačila glavnice in obresti

0

Obresti iz posojil podjetjem v skupini

0

Prenos na dolgoročna posojila

0

Stanje 31.12.2018

3.646

23. Kratkoročne poslovne terjatve
v eur

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kupci v državi
Kupci v tujini
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Terjatve za dane avanse in varščine
Terjatve za obresti
Druge kratkoročne terjatve
Kratkoročne terjatve za davek od dobička
Skupaj
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31. 12. 2019

31. 12. 2018

732

732

4.926.249

7.313.286

995.927

1.277.860

3.930.322

6.035.426

744.118

1.487.147

17.139

55.631

8.880

6.794

718.099

1.424.722

0

0

5.671.099

8.801.165
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev glede na starost:
%

znesek

Nezapadle terjatve

85,76 %

3.980.969

Zapadle terjatve do 30 dni

12,11 %

811.217

Zapadle do 60 dni

0,66 %

41.992

Zapadle do 90 dni

0,05 %

2.996

Zapadle do 180 dni

1,40 %

88.704

Zapadle nad 180 dni

0,02 %

1.103

Skupaj neto terjatve

100,00 %

4.926.981

v eur

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2019 je za 4,0 mio evrov. Za zavarovanje posojil in garancij je zastavljenih za 2,4
mio evrov terjatev. Družba ima zavarovanih 86 % terjatev do kupcev v domovini in tujini.
Družba za prodajne posle, ki so že zaračunani, vendar pri katerih obvladovanje nad prodanim proizvodom še
ni izvedeno, zmanjša terjatve in poslovne prihodke. Na dan 31.12.2019 je takšnih prodaj za 1.893.923 evrov.
Prodaja bo v skladu z določili pogodbe s kupcem izvršena, ko bo kupec proizvod prejel in bo nanj preneseno tudi
obvladovanje prodanega proizvoda.
Gibanje kreditne izgube iz naslova prevrednotenja terjatev po MSRP 9:
2019

2018

Začetno stanje

827.267

867.155

Povečanje

178.423

0

Izločitve

-13.767

-20.105

Plačila terjatev

-10.596

-19.783

Končno stanje

981.327

827.267

v eur

Druge kratkoročne terjatve
31. 12. 2019

31. 12. 2018

Terjatve iz naslova DDV

459.697

545.212

Terjatve iz naslova refundacij, terjatve do zaposlenih in drugih

258.403

354.777

26.018

86.092

744.118

986.081

v eur

Terjatve za obresti in predujme
Skupaj

Druge kratkoročne poslovne terjatve iz naslova DDV se nanašajo na terjatve za DDV za november in december v
višini 459.697 evrov, ki so bile poravnane v januarju oz. februarju 2020. Ostale kratkoročne terjatve se nanašajo
na refundacije za boleznine in invalidnine v višini 107.410 evrov, terjatve do delavcev v višini 49 evrov in odkup
terjatev s strani Gorenjske banke v višini 150.941 evrov.
Družba ne izkazuje terjatev do poslovodstva.
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24. Druga kratkoročna sredstva
Druga sredstva v višini 328.035 evrov se nanašajo na odložene stroške iz naslova zaračunanih stroškov zavarovanja
za prvo polletje 2020 v višini 49.907 evrov, 19.970 evrov za razne naročnine za leto 2020 in 168.421 evrov
ostalih stroškov, nastalih v letu 2019 in povezanih s prodajo v letu 2020. Pod druga kratkoročna sredstva vodimo
tudi DDV od prejetih predujmov v znesku 437 evrov.

25. Denarna sredstva
31. 12. 2019

31. 12. 2018

0

0

Denarna sredstva v banki

102.865

52.592

Skupaj

102.865

52.592

v eur

Gotovina v blagajni

Družba na transakcijskih računih nima dogovorjenih samodejnih zadolžitev, s katerimi bi zagotavljala dodatno
likvidnost. Vsa sredstva so na voljo za uporabo.

26. Kapital
Osnovni kapital in dobiček na delnico

Osnovni kapital je razdeljen na 449.375 navadnih kosovnih delnic. Vse izdane delnice so vplačane in imajo enake
pravice.
Knjigovodska vrednost delnice

Knjigovodska vrednost ene kosovne delnice (brez lastnih delnic) na dan 31.12.2019 znaša 53,57 evra, na dan 31.
12. 2018 50,37 evra, na dan 31. 12. 2017 52,24 evra, na dan 31. 12. 2016 pa je znašala 52,82 evra. Tehtano
povprečje delnic znaša 447.482. Dobiček na delnico v letu 2019 znaša 3,13 evra, v letu 2017 znaša 6,59 evra na
delnico, v letu 2016 pa je znašal 3,33 evra na delnico. Izguba na delnico v letu 2018 znaša -2,00 evra.
Celotni vseobsegajoči donos na delnico

Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2019 znaša 3,20 evra, v letu 2018 pa -1,87 evra.
Kapitalske rezerve
31. 12. 2019

31. 12. 2018

Vplačani presežek kapitala

3.864.307

3.864.307

Rezerve iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala

6.973.873

6.973.873

10.838.180

10.838.180

v eur

Skupaj

Rezerve iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala je družba 1. januarja 2006 oblikovala iz dotedanjega
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Kapitalske rezerve niso izplačljive.
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Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve

Družba od leta 2015 ni spreminjala višine zakonskih rezerv, ker ima dovolj rezerv iz drugih postavk v skladu z ZGD-1.
Zakonske rezerve niso izplačljive.
Lastne delnice

Družba ima v lasti 1.893 lastnih delnic v vrednosti 84.723 evrov, ki jih je pridobila v letih 2003 in 2004. Skupaj
predstavljajo 0,42 % kapitala. Namen pridobitve je nagrajevanje uprave in nadzornega sveta. V letu 2019 pri lastnih
delnicah ni bilo sprememb. Oblikovan je sklad lastnih delnic v višini odkupljenih lastnih delnic.
Pridobitev lastnih delnic:
2004

2003

Skupaj

476

1.417

1.893

26.865

57.858

84.723

v eur

Število kupljenih delnic
Nabavna vrednost delnic

Revalorizacijske rezerve

Začetno stanje

Amortizacija
prevrednotenja

Koriščenje iz
naslova vred. po
pošteni vred.

Spremem. davka

Spr. akt. dob.
/ izgube

Končno stanje

Zemljišča

3.483.025

0

0

0

0

3.483.025

Zgradbe

1.794.580

-174.443

0

33.144

0

1.653.281

Skupaj

5.277.605

-174.443

0

33.144

0

5.136.306

v eur

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Začetno stanje

Amortizacija

Krepitev/

Spremem. davka

Spr. akt. dob.
/ izgube

Končno stanje

Naložbe v
delnice ZVTG

291.633

0

53.208

-10.110

0

334.731

Aktuarski
dobiček/
izguba

-170.947

0

0

-10.622

-181.569

120.686

0

53.208

-10.110

-10.622

153.162

Štev.delnic
31. 12. 2019

%

Štev.delnic
31. 12. 2018

%

Papigor, holding, d.o.o.

384.457

85,56 %

384.457

85,56 %

Papirus, holding, d.o.o.

49.310

10,97 %

49.310

10,97 %

Ostali delničarji

13.715

3,05 %

13.715

3,05 %

1.893

0,42 %

1.893

0,42 %

v eur

Skupaj

Lastniška struktura

Lastniška struktura

Goričane, d.d.
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Bilančni dobiček
31. 12. 2019

31. 12. 2018
(popravljeno)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.400.419

-893.215

Preneseni čisti dobiček po popravku za leto 2018

4.417.598

5.167.108

0

0

141.299

143.705

Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in NS

0

0

(drugih rezerv iz dobička) in zakonskih rezerv iz dobička

0

0

5.959.317

4.417.598

v eur

Zmanjšanje rezerv iz dobička
Povečanje prenesenega izida iz presežka iz prevrednotenja OS

Bilančni dobiček / izguba

Po predlogu uprave bilančni dobiček ostaja nerazporejen.

27. Rezervacije
Stanje
1. 1. 2019

Oblikovanje

Pripisane
obresti

Poraba
rezervacij

Zmanjšanje

Aktuarski
dobiček

Stanje
31. 12. 2019

Rezervacije za
odpravnine

498.878

50.709

4.397

-20.562

0

10.622

544.044

Rezervacije
za jubilejne
nagrade

130.801

12.908

1.112

-14.481

0

-40.471

89.869

Druge
rezervacije za
tožbe

0

0

0

0

0

0

0

Druge
rezervacije

0

0

0

0

0

629.679

63.617

5.509

-35.043

0

v eur

Skupaj

0
-29.849

633.913

Oblikovane rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se zmanjšale zaradi upokojitev in izplačila jubilejnih
nagrad. Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega in upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek vseh
pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil pooblaščeni aktuar.
Aktuarski izračun za rezervacije odpravnin in jubilejnih nagrad zaposlencev je bil opravljen na dan 31.12.2019. V
novem izračunu je uporabljena diskontna stopnja 0,90 %. V letošnjem letu je družba v skladu z MRS 19 izkazala
aktuarsko izgubo iz naslova rezervacij za odpravnine v višini 10.622 evrov in aktuarski dobiček iz naslova jubilejnih
nagrad v višini 40.471 evrov.
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Aktuarski izračun v eur
ODPRAVNINE

Uporabljeno

Ob zvišanju

Ob znižanju

Rast plač v podjetju:

0,75%

1,00

522.486

0,01

523.496

Rast plač v državi:

1,00%

1,50

558.161

1,50

558.161

Tabela fluktuacije:

Razred 1: od 14 do 30 let = 4%

6,00

Razred 2: od 31 do 40 let = 3%

5,00

Razred 3: od 41 do 50 let = 1%

2,00

Razred 4: od 51 do 100 let= 0%

1,00

Tabela upokojitev:

2,00
492.842

1,00

560.508

0,00
0,00

Glede na starost

Moški:

60

60

Ženske:

60

60

544.044

60

544.044

60

Glede na del. dobo
Moški:

40

40

Ženske:

40

40

Diskontna stopnja:

0,90 %

1,40

544.044

516.787

Največji vpliv na izračun ima spremenjena predpostavka: Diskontna stopnja–Znižanje
Največji vpliv na izračun ima spremenjena predpostavka: Tabela fluktuacije–Zvišanje

JUBILEJNE NAGRADE
Tabela fluktuacije:

Tabela upokojitev:

40

544.044

40
0,40

573.720

Skupaj: 573.720,09
Skupaj: 492.842,30

Ob zvišanju

Ob znižanju

Razred 1: od 14 do 30 let = 4 %

6%

2%

Razred 2: od 31 do 40 let = 3 %

5%

Razred 3: od 41 do 50 let = 1 %

2%

Razred 4: od 51 do 100 let= 0 %

1%

81.494

1%

97.058

2%
1%

Glede na starost

Moški:

60

60

Ženske:

60

60

89.870

60

89.870

40

Glede na del. Dobo
Moški:

40

40

Ženske:

40

40

Diskontna stopnja:

0,90 %

1,40

Največji vpliv na izračun ima spremenjena predpostavka: Tabela fluktuacije–Znižanje
Največji vpliv na izračun ima spremenjena predpostavka: Tabela fluktuacije–Zvišanje

89.870

85.979

40

89.870

40
0,40

94.083

Skupaj: 97.057,70
Skupaj: 81.494,29

Analiza občutljivosti temelji na spremembah predpostavk, ki v pozitivni oz. negativni smeri odstopajo od
uporabljenih. Na ta način je mogoče ugotoviti, kakšen vpliv imajo spremembe predpostavk na končni izračun.
GORIČANE letno poročilo 2019
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28. Dolgoročne finančne obveznosti in obveznosti iz najemov
v eur

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

19.622.461

23.261.037

34.867

0

19.657.328

23.261.037

Dolgoročne obveznosti iz najemov
Skupaj

V letu 2014 je bil z bankami upnicami sprejet sporazum o finančnem prestrukturiranju finančnih dolgov. Po tem
sporazumu so bila vsa posojila spremenjena v dolgoročna posojila z zapadlostjo konec leta 2022. V letu 2016 je
bil podpisan aneks k sporazumu, ki je stopil v veljavo s 1.5.2016 in določa nižje obrestne mere, in sicer 3-mesečni
Euribor +1,5 % oz. skupaj največ 2 %. Sporazum vsebuje finančne zaveze, ki jih družba na 31.12.2019 spoštuje.
Posojila so zavarovana z zastavno pravico na opremi, nepremičninah, zalogah, terjatvah, z bianco menicami in z
zastavo 17.736 delnic ZVTG ter osebnim jamstvom generalnega direktorja v obliki depozita.
V letu 2019 je bila sklenjena pogodba o finančnem leasingu za nakup avtomobila za obdobje petih let, ki jo
predstavljena v okviru pravice do uporabe sredstev in obveznosti iz naslova najema. Prav tako je med pravico do
uporabe sredstev in obveznostmi iz ostalih najemov, kot posledica prve uporabe MSRP 16, izkazano:
• najem sistema za prezračevanje z dne 1.1.2019 in
• najem viličarjev z dne 1.6.2019.
Znesek iz najema v višini 53.350 evrov se šteje pod povečanje dolgoročnih finančnih obveznosti in je bil konec leta
2019 v celoti prenešen na kratkoročni del finančnih obveznosti, ker obe pogodbi potečeta v letu 2020.
Obrestne mere iz najema so gibljejo od 1,1 % letno do 6,4 % letno.
Gibanje dolgoročnih obveznosti
2019

2018

23.261.037

26.272.061

Pripoznava obveznosti iz najemov

111.662

0

Odplačilo obveznosti iz najemov

-12.578

0

Prenos na kratkoročne obveznosti iz najemov

-64.217

0

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti

-3.638.576

-3.011.024

Stanje 31.12.

19.657.328

23.261.037

v eur

Stanje 1.1

Vse finančne obveznosti in vse obveznosti iz najema zapadejo v plačilo prej kot v 5 letih.
Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi vodimo emisijske kupone, pridobljene na podlagi Zakona o varstvu okolja.
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29. Kratkoročne finančne obveznosti in obveznosti iz najemov
v eur

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti
Kratkoročne obveznosti iz najemov
Odkup terjatev z regresom
Skupaj

31. 12. 2019

31. 12. 2018

3.660.769

3.037.936

64.217

0

490.525

299.510

4.215.511

3.337.446

2019

2018

3.337.446

3.620.068

0

0

64.217

0

3.638.576

3.011.024

-2.690

0

191.015

299.510

-2.030

-3.879

-3.011.024

-3.589.276

4.215.511

3.337.446

Gibanje kratkoročnega dela finančnih obveznosti in obveznosti iz najemov
v eur

Stanje 1.1.
Povečanje kratkoročnih finančnih obveznosti
Prenos na dolgoročne finančne obveznosti iz najemov
Prenos z dolgoročnih finančnih obveznosti
Odplačilo obveznosti iz najemov
Neto povečanje obveznosti iz naslova odkupa terjatev z regresom
Sprememba obveznosti za obresti
Odplačilo
Stanje 31.12

Del dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 3.638.576 evrov je bil na bilančni presečni dan prenesen na
kratkoročne finančne obveznosti v skladu z veljavnim anuitetnim načrtom bank. Te obveznosti zapadejo v plačilo
v naslednjem koledarskem letu. Neto gibanje iz naslova obveznosti iz najemov v višini 61.527 evrov predstavljata
znesek 8.177 evrov za najem avtomobila in znesek 53.350 evrov za najem viličarjev in sistema za prezračevanje, ki
zapadeta v plačilo v naslednjem letu.
Prav tako je bilo že med letom usklajeno stanje med kratkoročno in dolgoročno zapadlim delom finančnih
obveznosti za tekoče leto glede na sporazume, ki so bili podpisani z bankami upnicami.
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30. Poslovne obveznosti
31. 12. 2019

31. 12. 2018

6.048.945

6.412.483

Obveznosti do dobaviteljev v tujini

10.948.546

15.906.095

Skupaj

16.997.491

22.318.578

%

znesek

Nezapadle obveznosti

63,01 %

10.710.257

Zapadle terjatve do 30 dni

19,05 %

3.238.265

Zapadle do 60 dni

11,32 %

1.924.765

Zapadle do 90 dni

3,84 %

651.881

Zapadle nad 90 dni

2,78 %

472.323

100,00 %

16.997.491

v eur

Obveznosti do dobaviteljev v državi

Starostna struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019:
v eur

skupaj

Vsi zneski so kratkoročni. Družba nima dolga do poslovodstva (razen za izplačilo plač). Družba prav tako nima dolga
do lastnikov.
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti
31. 12. 2019

31. 12. 2018

Obveznosti za čiste plače

313.908

260.629

Obveznosti za davke in prispevke iz kosmatih plač

196.464

158.622

Neizkoriščeni dopust zaposlencev

256.768

185.291

35.573

54.646

325.991

251.637

90.837

30.462

146.039

79.275

29.200

23.836

1.394.780

1.044.397

v eur

Druge obveznosti do delavcev
Obveznosti iz izvoza za tuj račun
Kratkoročne obveznosti iz naslova zamudnih obresti
Obveznosti za DDV in druge davke
Ostale kratkoročne obveznosti
Skupaj

Med obveznosti za DDV in druge davke vključujemo plačilo prispevkov delodajalca na osebne dohodke, obveznost za
DDV, plačilo prispevkov za avtorske in ostale pogodbe ter za okoljske dajatve.
Ostale kratkoročne obveznosti v višini 29.199 evrov so sestavljene iz odtegljajev delavcem iz obračunane plače za
december v višini 8.446 evrov, obveznosti za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 13.340 evrov ter
sejnin za NS v višini 7.413 evrov. Tekoče obveznosti so bile poravnane v januarju 2020.

32. Kratkoročne obveznosti za davek od dobička
31. 12. 2019

31. 12. 2018

Kratkoročne obveznosti za davek od dobička

214.754

0

Skupaj

214.754

0

v eur

33. Pogodbena bilanca
Naslednja tabela prikazuje podatek o pogodbenih sredstvih in pogodbenih obveznostih v povezavi s pogodbami s
kupci:
31. 12. 2019

31. 12. 2018

265.494

121.090

0

0

265.494

121.090

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Predujmi, prejeti od domačih kupcev

123.702

6.943

Predujmi, prejeti od tujih kupcev

141.792

114.147

265.494

121.090

v eur

Pogodbena sredstva
Pogodbene obveznosti
Pogodbena bilanca (obveznost)

Pogodbene obveznosti se nanašajo na predujme, prejete za sklenjene prodajne posle:
v eur
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34. Druge kratkoročne obveznosti
v eur

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki
DDV od danih predujmov
Skupaj

31. 12. 2019

31. 12. 2018

456.690

323.027

0

6.962

456.690

329.989

V postavki vnaprej vračunanimi stroški in odhodki največji znesek reklamacije iz naslova prodaje izdelkov na
Madžarsko. Končni kupec iz dejavnosti farmacije, kupuje potiskan material na papirju izdelanem v Goričanah.
Informacija o reklamaciji je prišla s strani kupcev Javipa in Pharmaprint, ki dobavljata navodila, natisnjena na našem
papirju. Ker se navezuje na večjo reklamacijo, je upoštevan vračunani finančni dobropis v višini 250.000 evrov.

35. Zabilančna evidenca in potencialne obveznosti
v eur

Garancije, pristop k dolgu
Banke v Sloveniji - hipoteke in druga zavarovanja
Zavarovanja za garancije
Skupaj

v eur

Stanje 1.1.2019
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2019
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31. 12. 2019

31. 12. 2018

5.829.106

6.095.712

27.327.396

30.901.861

3.500.000

3.500.000

36.656.502

40.497.573

Zavarovanja banke

Garancije

Zavarovanja za garancije

Skupaj

30.901.861

6.095.712

3.500.000

40.497.573

0

0

0

0

3.574.465

266.606

0

3.841.071

27.327.396

5.829.106

3.500.000

36.656.502
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36. Transakcije s povezanimi osebami
2019

2018

PAPIGOR, holding, d.o.o.

12.520.409

12.407.379

PAPIRUS, holding, d.o.o.

431.841

450.822

PAPIGOR, holding, d.o.o.

0

0

PAPIRUS, holding, d.o.o.

0

0

PAPIGOR, holding, d.o.o.

12

12

PAPIRUS, holding, d.o.o.

720

720

PAPIGOR, holding, d.o.o.

113.030

114.634

PAPIRUS, holding, d.o.o.

8.759

10.420

PAPIGOR, holding, d.o.o.

0

0

PAPIRUS, holding, d.o.o.

0

0

v eur

Terjatve in posojila do podjetij v skupini

Obveznosti do podjetij v skupini

Prihodki od prodaje storitev v skupini

Finančni prihodki od obresti

Nakup materiala in storitev v skupini

Družba poleg zgoraj navedenih transakcij, na 31. 12. 2019 beleži tudi nezaračunana povračila do družbe Papigor v
višini 89.300 evrov in se nanašajo na stroške, ki jih bo v skladu s pogodbo povrnila družba Papigor.
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Finančna tveganja, upravljanje s kapitalom
in poštena vrednost
Finančni inštrumenti, pripoznani v računovodskih izkazih družbe, zajemajo dana in prejeta posojila, denar in denarne
ustreznike, poslovne in druge terjatve, obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti iz poslovanja ter finančne
naložbe. Osnovni namen najemanja posojil je pridobiti ustrezna finančna sredstva, ki so potrebna za poslovanje
družbe.
Družba za varovanje pred tveganji ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov.
Najpomembnejše vrste tveganj v zvezi s finančnimi instrumenti skupine predstavljajo obrestno tveganje, likvidnostno
tveganje, valutno tveganje, kreditno tveganje in cenovno tveganje surovin. Poslovodstvo redno preverja in potrjuje
politiko obvladovanja posameznih vrst tveganj, ki so opisana v nadaljevanju.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva spremembe tržnih obrestnih mer na poslovanje družbe. Obrestna
struktura aktivnih in pasivnih bilančnih postavk ni usklajena, saj ima družba več prejetih posojil kot obrestovanih
naložb.
Izpostavljenost obrestnemu tveganju za družbo predstavlja neugodno gibanje (dvig) spremenljive obrestne mere
Euribor v primeru prejetih posojil. Vsa dolgoročna posojila se obrestujejo z variabilno obrestno mero.
Del finančnih sredstev se obrestuje po variabilni obrestni meri, del pa po fiksni obrestni meri. Vse obveznosti imajo
variabilno obrestno mero, tako da potencialne spremembe ne vplivajo na poštene vrednosti, temveč na denarne
tokove.

Sredstva in obveznosti glede na vrsto obrestne mere
2019

2018

563.006

589.006

0

0

9.452.179

9.452.179

23.261.037

26.272.061

Sprememba OM v
bazičnih točkah

Vpliv na IPI

Vpliv na kapital

Porast Euribor

50

-69.044

0

Upad Euribor

-50

69.044

0

Porast Euribor

50

-84.099

0

Upad Euribor

-50

84.099

0

v eur

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri
Finančna sredstva
Finančne obveznosti
Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri
Finančna sredstva
Finančne obveznosti

Vpliv spremembe obrestne mere na denarni tok
v eur

2019

2018
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Likvidnostno tveganje
Temeljna funkcija finančnega upravljanja je zagotavljanje plačilne sposobnosti družbe, ki omogoča tudi nemoteno
delovanje vseh ostalih poslovnih aktivnosti. Likvidnostno tveganje je eno od osrednjih finančnih tveganj. O njem
govorimo, ko se zaradi tveganja v poslovnem procesu spremeni finančno-posredniški položaj podjetja, to je razmerje
med dolgovi in terjatvami.

Zapadlost pogodbenih obveznosti - nediskontirano
v eur
31. 12. 2019

Dolgoročne in kratkoročne finančne
obveznosti

Zapadlost
v enem letu

Zapadlost
v enem do pet let

Zapadlost
nad 5 let

Skupaj

4.215.511

19.657.328

0

23.872.839

0

16.997.491

Kratkoročne poslovne obveznosti

16.997.491

SKUPAJ

21.213.002

19.657.328

0

40.870.330

Zapadlost
v enem letu

Zapadlost
v enem do pet let

Zapadlost
nad 5 let

Skupaj

3.369.899

24.256.926

0

27.626.825

Kratkoročne poslovne obveznosti

22.318.578

0

0

22.318.578

SKUPAJ

25.688.477

24.256.926

0

49.945.403

v eur
31. 12. 2018

Dolgoročne in kratkoročne finančne
obveznosti

Kratkoročna posojila glede na zavarovanje
31. 12. 2019

31. 12. 2018

4.151.294

3.337.446

4.151.294

3.337.446

Menice

0

0

Drugo

0

0

64.217

0

4.215.511

3.337.446

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Zapadlost od 1 do 2 let

3.111.251

3.055.176

Zapadlost od 2 do 3 let

3.158.628

3.102.535

Zapadlost od 3 do 4 let

13.380.490

3.149.338

Zapadlost od 4 do 5 let

6.959

13.953.988

19.657.328

23.261.037

v eur

Zavarovana
Zastavne pravice na nepremičninah

Nezavarovana
Skupaj

Dolgoročna posojila po zapadlosti
v eur

Skupaj
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Družba likvidnostno tveganje uspešno obvladuje in ga upravlja z:
• razdolževanjem (merjeno s kazalnikom neto dolg/EBITDA) v skladu s planom finančnega prestrukturiranja;
• zagotavljanjem ustrezne strukture likvidnosti;
• letnim planom potrebnih finančnih sredstev ter mesečnim in dnevnim spremljanjem ustreznosti;
• enotnim pristopom do bank.
Tudi v letu 2019 je družba namenila veliko pozornosti pripravi načrtov denarnih tokov. Uspešno načrtovanje je
družbi omogočilo pravočasno napoved viškov ali manjkov denarnih sredstev ter njihovo optimalno vodenje.

Kreditno tveganje
V družbi proaktivno upravljamo s terjatvami do kupcev preko zavarovanj pri SID d.d., zahtev za predplačila, rednim
preverjanjem stranke ter sprotnim nadzorom in čimprejšnjo izterjavo.
Družba ocenjuje, da je kreditno tveganje obvladljivo. Najvišja izpostavljenost kreditnemu tveganju je enaka
neodpisani vrednosti terjatev. Knjigovodska vrednost predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju.

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju
31. 12. 2019

31. 12. 2018

5.695.049

8.849.064

Dana posojila

11.542.027

11.448.828

Skupaj

17.237.076

20.297.892

v eur

Poslovne terjatve

Valutno tveganje
Družba večino svojih izdelkov izvozi na tuja tržišča, predvsem na trge Evropske unije, hkrati pa je odvisna tudi od
uvoza surovin in ostalih materialov za proizvodnjo. Izpostavljenost valutnemu tveganju je zmerna, večina terjatev je
v evrih. Kljub vsemu pa je višja izpostavljenost valutnemu tveganju za valuto USD, ki predstavlja neto obveznost.
V spodnji tabeli je predstavljena analiza občutljivosti možne spremembe tečaja USD na dobiček družbe pred
obdavčitvijo (zaradi vpliva neto spremembe vrednosti monetarnih sredstev in obveznosti), pri čemer so vse druge
spremenljivke konstantne. Sprememba valutnih razmerij ne vpliva na kapital družbe.

Izpostavljenost valutnemu tveganju ob spremembi deviznih tečajev
v eur
31. 12. 2019

Sprememba deviznega tečaja (%)

Vpliv na poslovni izid pred davkom od dohodka

USD

10 %

-234.234

USD

-10 %

234.234

Sprememba deviznega tečaja (%)

Vpliv na poslovni izid pred davkom od dohodka

USD

10 %

-237.161

USD

-10 %

237.161

v eur
31. 12. 2018
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Cenovno tveganje
Družba je izpostavljena cenovnemu tveganju celuloze, saj ta predstavlja 62 % stroškov materiala oziroma polovico
stroškov iz poslovanja, zato lahko gibanje cene na svetovnih trgih pomembno vpliva na rezultat.

Izpostavljenost cenovnemu tveganju surovin - celuloza
v eur
31. 12. 2019

Sprememba cene celuloze (%)

Vpliv na poslovni izid pred davkom od dohodka

Porast cen celuloze

5%

1.677.630

Upad cen celuloze

-5 %

-1.677.630

Sprememba cene celuloze (%)

Vpliv na poslovni izid pred davkom od dohodka

Porast cen celuloze

5%

2.049.557

Upad cen celuloze

-5 %

-2.049.557

v eur
31. 12. 2018

Aneks k sporazumu MRA določa, da se letna obveznost odplačevanja po amortizacijskem načrtu prilagodi samo
v primeru, ko podjetje realizira višje denarne tokove od predvidenih, ne pa tudi ob njihovem znižanju, kar
pomeni likvidnostno tveganje. Poslovodstvo ocenjuje, da zaradi trenutne situacije na trgu surovin iz tega razloga
likvidnostno tveganje v prihodnjem letu ne bo povišano.

Upravljanje s kapitalom
V družbi se zavedamo, da moramo z namenom zagotavljanja nemotenega poslovanja vedno razpolagati z dovolj
lastniškega kapitala, saj ta pomeni varnostno varovalko za nepredvidene spremembe vrednosti sredstev in dolgov.
Zato še vedno sledimo konzervativnejši politiki finančnega vzvoda, kot je povprečje panoge, kar nam zagotavlja
boljšo kreditno boniteto in kapitalsko ustreznost za potrebe financiranja poslovanja ter za doseganje čim višje
vrednosti za delničarje.
Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti
s skupnim zneskom obveznosti in celotnim zneskom kapitala. V neto obveznosti družba vključuje prejeta posojila,
obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, znižane za znesek denarnih sredstev.

Finančni vzvod
v eur

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Finančne obveznosti

23.872.839

26.298.974

Poslovne obveznosti

18.840.201

23.484.065

102.865

52.592

Neto obveznost

42.610.175

49.730.446

Celotni kapital

23.905.127

22.573.814

Celotni kapital in neto obveznost

66.515.302

72.304.260

64,06 %

68,78 %

Denar in denarni ustrezniki

Kazalnik finančnega vzvoda
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Poštena vrednost
Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče sredstva zamenjati oziroma obveznost poravnati med dobro
obveščenimi in voljnimi strankami v premišljenem poslu. Poštena vrednost finančnih inštrumentov ne odstopa
bistveno od njihove knjigovodske vrednosti.

Primerjava poštenih in knjigovodskih vrednosti
v eur

Knjigovodska
vrednost
31. 12. 2019

Poštena vrednost
31. 12. 2019

Knjigovodska
vrednost
31. 12. 2018

Poštena vrednost
31. 12. 2018

Opredmetena osnovna sredstva

29.807.421

29.807.421

30.452.441

30.452.441

590.609

590.609

537.401

537.401

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Skupaj

0

0

29.807.421

29.807.421

590.609

0

13.667

604.276

Dolgoročne finančne naložbe

Hierarhija poštene vrednosti
v eur
31. 12. 2019

Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe

Družba določa hierarhijo tehnik vrednotenja na osnovi tega, ali so vhodni parametri za ta vrednotenja objavljeni
ali ne. Objavljeni parametri izražajo tržne podatke, pridobljene iz neodvisnih virov, neobjavljeni parametri pa se
nanašajo na tržne predpostavke.
Hierarhija poštene vrednosti se določa na naslednji način:
• 1. nivo: določanje poštene vrednosti neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno na aktivnem trgu;
• 2. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno
vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti, bodisi neposredno bodisi
posredno;
• 3. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno
vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti.
V letu 2019 ni bilo prehodov med nivoji.

108

GORIČANE letno poročilo 2019

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Druga pojasnila
Razkritje poslov s povezanimi osebami
Družba ne posluje s povezanimi osebami, zato ne
izkazuje poslovnih prihodkov, poslovnih odhodkov,
poslovnih terjatev in poslovnih obveznosti iz naslova
povezanih oseb.
Družba ima posojila, dana povezanim družbam. Vsa
razkritja, povezana s temi posojili, so v razkritju
18 - Dolgoročna posojila ter razkritju 21 - Kratkoročna
posojila družbam v skupini.

Razkritje prejemkov članov uprave,
nadzornega sveta in delavcev po
individualnih pogodbah
Uprava prejema plačo na podlagi individualne pogodbe
o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne
pogodbe. V obravnavanem letu je uprava prejela
443.065 evrov bruto prejemkov, regres v višini
1.752 evrov, obračunane so bile bonitete v višini
539 evrov, izplačana so bila nadomestila v znesku

1.513 evrov. Prejela je povračila potnih stroškov v višini
28.021 evrov. Stanje glavnice dolgoročnega posojila na
dan 31. 12. 2019 je 50.000 evrov.
Družba je v letu 2019 za opravljanje nalog članom
nadzornega sveta izplačala 3.737 evrov sejnin in drugih
prejemkov, od tega je bilo predsedniku nadzornega
sveta izplačanih 1.715 evrov bruto prejemkov, ostalim
članom pa 2.022 evrov.
V letu 2019 v družbi ni bilo zaposlenih delavcev po
individualnih pogodbah.

Razkritja zneskov, porabljenih za namen
revidiranja
V letu 2019 je družba za revizijo računovodskih izkazov
družbe porabila 15.200 evrov, za pregled poročila o
razmerjih s povezanimi družbami 1.500 evrov in za
povračila potnih stroškov revizorju 802 evra.

Pomembni poslovni dogodki
po koncu poslovnega leta
Že ob pojavu koronavirusa smo pozorno spremljali
epidemiološko situacijo in razvoj dogodkov tako na
Kitajskem kot tudi drugje po svetu. Na nastalo situacijo
smo se pripravili predvsem s sanitarnimi, zdravstvenimi
in organizacijskimi preventivnimi ukrepi.
Po razglasitvi epidemije na nacionalni ravni in ostalih
ukrepih vlade je uprava družbe sprejela še dodatne
ukrepe za zajezitev širitve okužbe s koronavirusom
z izrecnim namenom dodatne zaščite zdravja vseh
zaposlenih in posledično zagotavljanja neprekinjenega
poslovanja.
V družbi Goričane, d.d. v tem trenutku ne beležimo
negativnih posledic vpliva koronavirusa na poslovanje,
saj je bil plan poslovanja izpolnjen tudi v času
pandemije, prav tako je proizvodnja nemoteno potekala.

V povezavi s tem smo ugotovili, da so se deloma
povečali stroški zaščitne opreme, vendar so zneski z
vidika računovodskih izkazov nepomembni. Presojali
smo, ali bo imel koronavirus vpliv na poslovanje podjetja
v prihodnje. Glede na negotovost trga in dejstva, da
trenutno še ni mogoče oceniti, koliko časa bodo ukrepi
na ravni države in globalno še trajali, vpliva v prihodnje
še ne moremo zanesljivo izmeriti. Iz tega razloga,
kljub dejstvu, da trenutno učinki na poslovanje niso bili
pomembni, za prihodnje ne moremo oceniti, kakšen
bo vpliv na cene surovin, prodajo izdelkov in plačilno
sposobnost naših kupcev.
Od datuma bilance stanja do datuma revizorjevega
poročila ni bilo drugih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali
na računovodske izkaze družbe.
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