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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.
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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

Ladja 10, 1215 Medvode, Slovenija

Telefon

Telefax

+386 1 58 23 400

+386 1 58 23 400

Elektronska pošta

Spletni naslov

goricane@goricane.si

www.goricane.si

Transakcijski račun

02923-0017654625 Nova Ljubljanska banka, d.d.
05100-8012136923 Abanka Vipa, d.d.
07000-0001129364 Gorenjska banka, d.d.
Matična številka

Konsolidirano letno poročilo
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. 2016

Davčna številka

Papigor, holding, d.o.o.

85,53 %

48619922

Papirus, holding, d.o.o.

10,97 %

5042291
Šifra podrazreda dejavnosti

17.120 – proizvodnja papirja in kartona

Zaposleni in bivši zaposleni

3,07 %

Goričane, d.d.

0,42 %

Šifra podskupine dejavnosti

012410
Velikost

Ključne dejavnosti

velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah

• Proizvodnja papirja in kartona,

Osnovni kapital

• oskrba s paro in vročo vodo,

znaša 1.875.209 EUR

• trgovina na debelo z ostanki in odpadki,

Organi družbe

• trgovanje z lastnimi nepremičninami,

skupščina

• raziskovanje in razvojna dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije.

nadzorni svet v sestavi
Izidor Rejc - predsednik
mag. Andrej Pagon - namestnik predsednika
Klemen Burgar - član
uprava
Družbo zastopa generalni direktor

Andraž Stegu, univ. dipl. inž.
Poslovno leto

koledarsko leto

GORIČANE letno poročilo 2016
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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 naslednje papirje:
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UVODNI DEL
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OKOLJSKO POROČILO

matt+
je brezlesni, obojestransko mat premazan 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.

matt 1.1
je brezlesni, obojestransko mat premazan papir z višjim
volumnom in odličnimi potiskovnimi lastnostmi. Visoka
opaciteta, za branje prijetna površina in natančna
slikovna reprodukcija barvnih tonov dajejo papirju
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 …

RAČUNOVODSKO POROČILO

ilk
je brezlesni, obojestransko premazan grafični papir.
Boljša gladkost in nižji volumen ga ločita od MAT
kvalitete. Rahlo glajena površina poudari odlične
potiskovne lastnosti in reprodukcijo barvnih tonov.
Primeren je za formatni offsetni tisk, heat-set in coldset offsetni tisk ter hladni in vroči laser. Namenjen je za
tisk zahtevnejših poročil, cenikov, katalogov, poslovnih
poročil …

press
je brezlesni nepremazan 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 dajeta
izdelkom edinstven izgled.

GORIČANE letno poročilo 2016
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silico
je papir, namenjen silikoniziranju z vsemi znanimi
tehnologijami silikoniziranja. Odlikujejo ga odlična
dimenzionalna stabilnost, dobra togost in nizka poraba
silikona. Primeren je za flekso tisk. Uporablja se pri
izdelavi samolepilnih etiket in PVC folij, lepilnih trakov,
obližev, higienskih proizvodov, kuvert …

form
je skupina samokopirnih papirjev. Izdelujemo tako CB
in CFB osnovni papir, ki je namenjen mikrokapsuliranju,
kot tudi CF papir. Specialni premaz nudi odlično
reakcijo med aktivno komponento CF premaza in
mikrokapsulami, kar se odraža v intenzivnosti odtisa
in trajnosti zapisa. V programu nudimo tudi paleto
proizvodov v štirih barvah.
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light
je brezlesni, nizko gramski, s specialnim premazom
oplemeniten papir. Visoka opaciteta in posebne
lastnost specialnega premaza omogočajo kakovosten
večbarvni offsetni tisk. Je odlična izbira za tisk navodil v
farmaciji in kozmetiki, katalogov, tehničnih priročnikov,
enciklopedij, slovarjev.

medico
je brezlesni 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 učinkovitost
tiskarskih strojev pa ni edina lastnost, ki ga odlikuje, saj
je prepoznaven tudi po dobri opaciteti in odličnem,
večkratnem zgibanju navodil.

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

medico opaque
je brezlesni nepremazan papir, posebej razvit za tisk
navodil v farmaciji in kozmetiki. Optimalna luminiscenca
zagotavlja dobro berljivost bar kode s pomočjo
optičnih čitalnikov. Dobre mehanske lastnosti, odlična
lega papirja in obdelava z antistatičnim sredstvom
zagotavljajo hitro tiskanje in odlično zgibanje. Vrhunska
opaciteta in odlična formacija omogočajo dobro
kakovost tiska navodil tudi v večbarvni tehniki. Primeren
za rotacijski in ploski offsetni tisk ter elektrofotografijo s
suhim in mokrim tonerjem. Uporaba specialnega polnila
zagotavlja nizko abrazijo nožev.

print opaque
je nizkogramski, nepremazan papir z visoko opaciteto.
Pigmentirani brezlesni papir je razvit za offsetno tehniko
tiskanja, za izdelke z velikim številom strani, kot so
verska literatura, tehnični priročniki, enciklopedije,
slovarji in drugi.

RAČUNOVODSKO POROČILO

press cream
je nepremazan brezlesni papir, razvit za offsetno
tehniko tiskanja in primeren za tisk knjig, promocijskih
materialov, rokovnikov in koledarjev. Zaradi tople
in hkrati umirjene barvne nianse je izvrsten izbor za
tisk verske literature ter 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 omogočata visoko hitrost tiskanja.

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, steklenice za enkratno uporabo
(plastične, PET, steklene) in mehke cigaretne škatlice.
GORIČANE letno poročilo 2016
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Vizija z jasnim poslanstvom
Družba Goričane, d.d., zahtevnim kupcem zagotavlja
visokokakovostne papirje. Z dobrimi izdelki in
konkurenčno ravnijo 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.
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Družba bo svojo vizijo uresničila tako, da bo še naprej:
• izvajala pristop kontinuirane rasti ekonomike
poslovanja,
• nadaljevala specializacijo v smeri proizvodne
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.

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Poročilo predsednika uprave
40-letnica postavitve našega papirnega stroja in 230
let papirništva v Goričanah sta bila osrednja dogodka na
začetku leta 2016.

Nivo ustaljenih cen se je nadaljeval v poletnih mesecih
in se do konca leta še zniževal. Za papirno industrijo je
značilno izredno ciklično nihanje.

Tekom leta smo nadaljevali z odprtimi projekti na
področju energetskih investicij, proizvodnje in razvoja.
Pričeli smo z 1,5 mio EUR vrednim projektom postavitve
biološke čistilne naprave, ki bo začela obratovati v letu
2017.

Največ prihodkov od prodaje smo dosegli na trgu
Evropske unije. Sledili so prihodki od prodaje v tretje
države in prodaje na domačem trgu. Izvozili smo 87 %
svojih izdelkov.

Družba je v mesecu juniju s finančnimi upniki
sklenila aneks k dogovoru o prostovoljnem oziroma
preventivnem finančnem prestrukturiranju obveznosti
družbe za obdobje 2017–2022.
Proizvodne kapacitete smo imeli ves čas, tudi v poletnih
mesecih, polno zasedene. Zasedenost kapacitet je
omogočala optimalno planiranje menjav programa. Na
papirnem stroju smo proizvedli 81.469 ton papirja.
Cene celuloze so v letu 2016 začele padati. Padec cen
se je nadaljeval vse do aprila in se meseca maja ustalil.

Družbena odgovornost je pomemben del naše prakse,
ravno tako skrb za naše zaposlene. Pripadnost skupnim
ciljem ter predano delo so razlogi in pogoj za uspešen
razvoj tudi v prihodnje.
V letu 2017 je začel delovati nov poslovno-informacijski
sistem, na katerega smo se pripravljali dve leti in ki
je poleg projekta postavitve biološke čistilne naprave
najobsežnejši projekt leta.
Spoštovani delničarji in poslovni partnerji, zahvaljujem
se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali v preteklem
letu. Ponosni smo, da lahko nadaljujemo 230-letno
tradicijo papirništva v Goričanah.

Andraž Stegu,
generalni direktor

GORIČANE letno poročilo 2016

13

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pomembnejši poslovni dogodki

April 2016
40 let papirnega stroja in 230 let papirništva v
Goričanah: Praznovanje ob visoki obletnici ene
najstarejših papirnic v Sloveniji in poklon podjetniškemu
pogumu, ki je pred štiridesetimi leti z nakupom še danes
delujočega papirnega stroja omogočil ne le preživetje,
ampak razvoj najkvalitetnejših papirjev v Goričanah.
Slavje so dopolnili še živeči akterji te investicije in kratek
arhivski film, ki prikazuje tedanje dogajanje.
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Ob slovesnem dogodku ob 40-letnici postavitve
novega papirnega stroja v Goričanah je izšla tudi
knjiga »Zgodovina goričanske papirnice« ljubiteljskega
zgodovinarja Darka Cafute. Ta poleg novejših dogodkov
opisuje tudi zgodovino papirništva, ki v Goričanah sega
v leto 1787. Trdo vezana izdaja reproducira številne
zanimive zgodovinske dokumente in opiše razvoj te
pomembne industrijske panoge, ki v Goričanah poteka
že 230 let.

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Maj 2016
Razstava fotografij PM1: Razstava predstavlja pogled
umetniškega fotografa Jake Babnika na industrijsko
estetiko strojev za proizvodnjo papirja. Sodelovanje
s slovenskimi in mednarodnimi ustvarjalci sodi med
uveljavljene prakse vodstva družbe.

Na spletni strani je družba objavila Arhivski film o gradnji
papirnega stroja Goričane v letih 1973−1976, ki ga
je predstavila na praznovanju ob 40-letnici postavitve
stroja.

GORIČANE letno poročilo 2016
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Junij 2016

November 2016

Preventivno prestrukturiranje - podpis aneksa: Družba
Goričane, d.d., je s finančnimi upniki sklenila aneks
k dogovoru o prostovoljnem oziroma preventivnem
finančnem prestrukturiranju obveznosti družbe za
obdobje 2017–2022.

Družba je pričela s sanacijo severne fasade papirnice
in celotno sanacijo dimnika. Potek sanacije dimnika bo
slikovno dokumentiran v obliki kratkega filma.

Avgust 2016

Srečanje upokojencev papirnice Goričane.

Redna letna skupščina družbe Goričane, d.d., je
potekala 1. avgusta 2016. Skupščine se je udeležilo
97,36 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico.
Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za
leto 2015 in poročilom nadzornega sveta ter potrdili
predlagane sklepe. Poslovno leto 2015 je družba
zaključila z dobičkom.
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Družbena odgovornost

V Goričanah je skrb za družbo in okolje vpeta v vse ravni
poslovanja. Z vgrajevanjem načel trajnostnega razvoja
in družbene odgovornosti v poslovanje ustvarjamo
novo dodano vrednost in dodatno konkurenčno razliko
v primerjavi s tržnimi konkurenti. Zavedamo se, da
sta poslovanje in dolgoročen obstoj podjetja odvisna
od različnih interesnih skupin. Poskušamo razumeti
potrebe družbe, zato spremljamo trende in smo vpeti v
družbene tokove ožjega in po zmožnostih tudi širšega
okolja.
V letu 2016 smo poleg pomoči vrtcem, šolam in
okoliškim društvom v obliki papirja in drugih materialnih
oblik namenili še finančno donacijo za športni park
Smlednik in Oratorije. Ob 40-letnici postavitve
papirnega stroja smo izdali knjigo z naslovom Zgodovina
Goričanske papirnice, ki smo jo v več izvodih podarili
tudi Knjižnici Medvode, ta pa je na to temo organizirala
domoznanski večer. S TD Goričane-Vaše sodelujemo ob
večjih prireditvah, kot so Noč goričanskih parkeljnov,
Kino na prostem in Prvomajsko kresovanje. V letu 2016
smo kot dobavitelj/sponzor papirja za tisk revije Glas
gospodarstva ves čas sodelovali z GZS, ob koncu leta
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pa smo organizirali tudi srečanje s kosilom za naše
upokojence.
Človek s svojim obstojem vpliva na okolje, zato s stalnimi
vlaganji skrbimo za posodabljanje tehnoloških postopkov
v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in na ta
način karseda omejujemo vplive na okolje. 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.
K ustvarjanju zgodbe o uspehu največji delež prispevajo
prav zaposleni. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega
zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela,
nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega
dela. Prizadevamo si, da bi vse naše aktivnosti odražale
odgovornost do zaposlenih in vrednote, za katere se
zavzemamo.

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

Gospodarska gibanja
v letu 2016
Gospodarska rast v Sloveniji ostaja med višjimi v
evrskem območju predvsem zaradi konkurenčnosti
izvoznega sektorja. Ta je v zadnjem desetletju pokazal,
da je zmožen povečevanja tržnih deležev tudi na
trgih, kjer je povpraševanje šibko, k 2,7-odstotni rasti
BDP v tretjem četrtletju 2016 pa je prispeval več kot
40 %. V evrskem območju je bil njegov prispevek k
rasti neznaten. Krepi se tudi domača končna poraba s
pozitivnim vplivom na rast dodane vrednosti v zasebnih
storitvah. K rasti končne porabe izdatno prispevajo
gospodinjstva, katerih potrošnja ob rasti zaposlenosti
in plač ter potrošniških posojil postaja vse bolj
uravnotežena, saj je začela rasti tudi poraba netrajnih
proizvodov. V primerjavi z evrskim območjem ostajajo
šibke predvsem investicije, kjer pa se obeti izboljšujejo,
saj se krepi investicijska aktivnost podjetij, kar se že
kaže v zmanjševanju njihovih finančnih presežkov.
Razmere na trgu dela so se v jesenskih mesecih leta
2016 še izboljšale, vendar postajajo čedalje vidnejša
tudi strukturna neskladja. Rast zaposlenosti je v tretjem
četrtletju presegla 2 % predvsem zaradi hitrejše
rasti zaposlovanja v zasebnih storitvah. Hkrati je bilo
brezposelnih konec novembra 2016 za 9,8 % manj kot
leto prej.
Slovenija kot majhno in odprto gospodarstvo bo tudi
letos močno odvisna od razmer in vplivov iz zunanjega
okolja. Tu so na eni strani novejša tveganja, ki jih
povzročajo begunska, varnostna in še nerazrešena
evrska kriza ter ohlajanje velikih razvijajočih se
gospodarstev (Kitajska, Rusija itd.), na drugi pa se
ponujajo tudi priložnosti: vse cenejša nafta, energenti
in surovine ter zelo verjetno tudi šibkejši evro, ki bi
bil v prid slovenskim izvoznikom, manj pa seveda
uvoznikom.
Medletni podatki v papirni panogi o fizičnem obsegu
poslovanja kažejo na slab odstotek manjši obseg
proizvodnje. Proizvodnja papirja v treh kvartalih letos
beleži skupno 4,9 % povečanje obsega, grafični papirji
pa še vedno izgubljajo svoj delež.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Izjava o upravljanju
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.
Organi družbe so:
• uprava,
• nadzorni svet in
• skupščina.

Uprava
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 ter imenuje
organe, ki odločajo o pravicah, obveznostih in
odgovornostih delavcev družbe.
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
in so prikazana v računovodskem poročilu, v poglavju o
drugih razkritjih.
GORIČANE letno poročilo 2016
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Člani nadzornega sveta pri svojem delovanju upoštevajo
predvsem cilje družbe in jim podrejajo morebitne
drugačne osebne in posamične interese tretjih oseb.

Redno zasedanje skupščine družbe Goričane, d.d., je
potekalo 1. avgusta 2016. Skupščine se je udeležilo
97,36 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico.

Nadzorni svet družbe Goričane, d.d., sestavljajo:

Delničarji so na skupščini:

Predstavniki kapitala:

• obravnavali informacijo o letnem poročilu za leto
2015 in se seznanili s poročilom nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila, prejeli
informacije o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora ter podelili razrešnice upravi in nadzornem
svetu,
• za revizorja družbe Goričane, d.d., za poslovno leto 2016
so imenovali revizorsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. in
• sklenili, da družba Goričane, d.d., od 1. 1. 2016 dalje
uporablja Mednarodne standarde računovodskega
poročanja.

• Izidor Rejc - predsednik nadzornega sveta,
• mag. Andrej Pagon - namestnik predsednika.
Predstavnik zaposlenih:
• Klemen Burgar - član.

Skupščina
Skupščina delničarjev je v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah 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 direktor družbe
na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali
na zahtevo delničarjev družbe. O sklicu skupščine se
delničarje obvesti z objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije 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,
• imenovanju revizorja,
• spremembah statuta,
• ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
• prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
• drugih zadevah, določenih z zakonom in statutom.
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Notranje kontrole in upravljane tveganj v
povezavi z računovodskim poročanjem
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.
Računovodsko kontroliranje temelji na načelih
resničnosti in delitve odgovornosti, na kontroli izvajanja
poslov, ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja, izkazanega
v poslovnih knjigah in dejanskega stanja, ločenosti
evidenc od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in
neodvisnosti. Računovodske kontrole so tesno povezane
s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki
med drugim zagotavljajo omejitve in nadzor dostopov
do omrežja, podatkov, aplikacij ter popolnost in točnost
zajemanja in obdelovanja podatkov.
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Poudarki poslovanja
2016

2015

Indeks 2016/2015

Čisti prihodki od prodaje

66.312

65.999

100

Kosmati poslovni izid

66.665

66.124

101

3.413

1.048

326

65.575

66.493

99

EBITDA

6.487

3.414

190

Čisti poslovni izid

1.490

58

2550

Bilančna vsota

74.835

77.916

96

Dolgoročna sredstva

55.392

57.534

96

Kratkoročna sredstva

19.381

20.196

96

Kapital

23.636

22.405

105

Dolgoročni finančni dolgovi

33.220

34.306

97

Kratkoročni dolgovi

16.875

20.185

84

727

435

167

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje

9,78 %

5,17 %

189

Dobiček v letu v prihodkih od prodaje

2,25 %

0,09 %

2538

Donosnost kapitala

6,30 %

0,26 %

2417

81.469

82.223

99

404

407

99

52,8

50,1

105

0

0

201,0

202,4

99

67

45

148

2.083

1.619

129

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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Goričane, d.d., posluje v konkurenčnem
okolju, na katerega vplivajo gibanje
cen celuloze, svetovna in domača
gospodarska gibanja ter lokalna
zakonodaja.
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Analiza uspešnosti poslovanja
Goričane, d.d., posluje v konkurenčnem okolju, na
katerega vplivajo gibanje cen celuloze, svetovna in
domača gospodarska gibanja ter lokalna zakonodaja.

Na poslovanje družbe Goričane tako pomembno
vplivata gibanje cen celuloze in izpostavljenost tečajnim
tveganjem v zvezi z ameriškim dolarjem.

v tisoč eur
2016

2015

2014

2013

66.312

65.999

61.858

58.256

85

11

553

-1.498

268

113

92

654

Poslovni prihodki

66.665

66.124

62.504

57.412

Nabavna vred. prodanega blaga in stroški materiala

-45.221

-49.873

-45.668

-43.130

Stroški storitev

-7.660

-6.963

-6.767

-6.656

Stroški dela

-6.586

-5.313

-5.386

-5.107

Amortizacija

-2.207

-2.217

-2.225

-2.244

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-867

-149

-189

-141

Drugi poslovni odhodki

-711

-560

-628

-673

Izid iz poslovanja (EBIT)

3.413

1.048

1.639

-539

5,1%

1,6%

2,6%

-0,9%

6.487

3.414

4.054

1.847

9,7 %

5,2 %

6,5 %

3,2 %

Finančni prihodki

316

387

425

665

Finančni odhodki

-2.323

-1.416

-2.384

-2.044

Drugi prihodki

0

0

19

35

Drugi odhodki

0

0

-2

-20

1.406

18

-303

-1.903

84

40

414

17

1.490

58

110

-1.886

Nabavna vred. prodanega blaga in stroški materiala

68,2 %

75,6 %

73,8 %

74,0 %

Stroški storitev

11,6 %

10,6 %

10,9 %

11,4 %

Stroški dela

9,9 %

8,1 %

8,7 %

8,8 %

Drugi poslovni odhodki

1,1 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

Prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov
Drugi poslovni prihodki

EBIT marža
EBITDA
EBITDA marža

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

Stroški

V družbi Goričane, d.d., smo v letu 2016 ustvarili 66,3
mio evrov prihodkov od prodaje, kar je primerljivo z
letom 2015, ko smo ustvarili za 0,5 % manj prihodkov.
Na domačem trgu smo prodali za 8,4 mio evrov
proizvodov, na tujem pa 57,7 mio evrov, kar je 87 %
celotne prodaje.

Stroški iz poslovanja družbe Goričane, d.d., so v letu
2016 znašali 63,2 mio evrov, kar je 1,8 mio evrov
oziroma 2,8 % manj kot v letu 2015. Njihov delež v
kosmatem donosu iz poslovanja pa je znašal 94,9 %.

Kosmati poslovni izid

Delež stroškov v poslovnih odhodkih družbe v obdobju
2013-2016
2016

Kosmati poslovni izid od prodaje je znašal 66,6 mio
evrov, kar je 0,5 mio evrov oziroma 0,8 % več kot leta
2015. Na višino kosmatega poslovnega izida v letu
2016 so v primerjavi z realizacijo v letu 2015 vplivale
predvsem zaloge gotovih izdelkov, ki so glede na leto
2015 višje, prav tako pa tudi drugi poslovni prihodki.

prodaja (v mio eur)

kosmati donos iz poslovanja (v mio eur)
st. rasti kosmatega donosa (v %)

2014

2013

Drugi poslovni
odhodki

Odpisi
vrednost

Prodaja, kosmati donos iz poslovanja in
letna stopnja rasti prodaje
st. rasti prodaje (v %)

2015

Stroški
dela

Letna
stopnja
rasti v %
10 %
8%
6%
4%

62

2%
0%

58

63

66

66

66

67

57

Stroški
storitev

-2 %
-4 %
2013

2014

2015

2016

Stroški blaga
in materiala

0
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Poslovni izid
Stroški materiala so v letu 2016 znašali 45,1 mio evrov
in so za 9,5 % oziroma 4,7 mio evrov nižji kot v letu
prej. Med njimi so se za 3,7 mio evrov oziroma 1,6 %
znižali stroški celuloze, kar je posledica nižjih cen
celuloze na trgu. Stroški energije so bili nižji za 1,1 mio
evrov oziroma za 16,5 %, predvsem zaradi nižjih cen
zemeljskega plina.
Stroški storitev so znašali 7,6 mio evrov in so za 0,6
mio evrov oziroma 10 % višji kot v letu 2015. Najvišja
postavka med stroški storitev so izvozni stroški, ki so
seštevek transportnih stroškov in posredniških provizij,
povezanih s prodajo v tujino. Znašali so 3,8 mio evrov
in so za 6,8 % nižji od realiziranih v letu 2015, na tono
prodanega papirja pa ostajajo na enakem nivoju. Stroški
ostalih storitev so znašali 3,7 mio evrov in so za 0,9 mio
evrov oziroma 35 % višji kot v letu 2015. Med ostalimi
stroški storitev predstavljajo največjo postavko stroški
gradbenega vzdrževanja, ki so se v primerjavi z letom
2015 povečali zaradi nujnih obnovitvenih posegov na
nepremičninah.
Stroški dela, ki so bili realizirani v višini 6,5 mio
evrov, so se povečali za 1,2 mio evrov. Stroški dela
na zaposlenega so znašali 32 tisoč evrov, prihodki na
zaposlenega pa znašajo 329 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 2,2 mio evrov, so primerljivi z
letom 2015. Drugi poslovni odhodki vključujejo stroške
rezervacij, izdatke za varstvo človekovega okolja in
stroške, ki zajemajo nagrade dijakom in študentom ter
stroške donacij. V letu 2016 so znašali 711 tisoč evrov.

Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2016 znašal 3,4 mio
evrov, kar je 2,3 mio evrov več kot v letu 2015. EBITDA
smo realizirali v višini 6,4 mio evrov in je za 3,1 mio
evrov višji od doseženega v letu 2015.
Poslovni izid pred davki je bil dosežen v višini 1,4 mio
evrov, kar sploh ni primerljivo z letom 2015, ko smo
beležili dobiček v višini 18 tisoč evrov. Skupnih davkov
smo obračunali za 83 tisoč evrov.
Poslovni izid iz poslovanja, poslovni izid pred davki in
čisti poslovni izid
Poslovni izid iz poslovanja

Čisti poslovni izid

Poslovni izid pred davki
Dobiček
iz poslovanja
v tisoč EUR
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000

2013

2014

2015

2016

Finančni prihodki predstavljajo finančne prihodke iz
deležev, iz danih posojil in iz poslovnih terjatev. V letu
2016 so znašali 315,9 tisoč evrov, kar je 18,4 % manj
kot v letu 2015. Finančni odhodki predstavljajo finančne
odhodke iz obresti od posojil, prejetih od bank, obresti
od dobaviteljev in tečajnih razlik od obveznosti do
dobaviteljev ter stroški slabitev naložb. V letu 2016 so
znašali 2,3 mio evrov in so v primerjavi z letom 2015
za 64 % višji, predvsem zaradi slabitev obresti za dana
posojila v skupini.
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Izkazi finančnega položaja
družbe Goričane
Konec leta 2016 so sredstva družbe Goričane, d.d.,
znašala 74,8 mio evrov in so se glede na konec
leta 2015 znižala za 2,9 mio evrov oziroma 3,8 %.
V strukturi sredstev je bilo dolgoročnih 74 % vseh
sredstev. Vrednost dolgoročnih sredstev je 31. 12.
2016 znašala 55,9 mio evrov. Najpomembnejša
postavka med dolgoročnimi sredstvi so opredmetena
in neopredmetena osnovna sredstva, ki znašajo 45,8
mio evrov, ter dolgoročne finančne naložbe, ki znašajo
8,6 mio evrov. Obvladovanju kratkoročnih sredstev, ki
predstavljajo 25,9 % vseh sredstev družbe Goričane,
posvečamo veliko pozornosti. Obseg obratnih sredstev
vpliva na zadolževanje tako pri dobaviteljih kot tudi pri
bančnih institucijah. Kratkoročna sredstva so znašala
19,3 mio evrov in so se zmanjšala za 0,8 mio evra.
Poslovne terjatve so na zadnji dan leta 2016 glede na
stanje konec leta 2015 nižje za 12,5 %, medtem ko je
vrednost zalog 8,8 % nižja kot leto prej. Največji delež
kratkoročnih sredstev predstavljajo zaloge, in sicer 43 %.
Kapital družbe Goričane, d.d., je na dan 31. 12. 2016
znašal 23,6 mio evrov in je za 5,5 % višji kot v letu
2015. Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom je
na dan 31. 12. 2016 znašalo 144 % in se je v primerjavi

s koncem leta 2015 znižalo za 14 odstotnih točk.
Revalorizacijske rezerve so znašale 8,8 mio evrov in so
večinoma posledica prevrednotenja nepremičnin zaradi
preračuna na pošteno vrednost. Družba na dan 31. 12.
2016 izkazuje čisti poslovni izid v višini 1,4 mio evrov.
Finančni dolg je na dan 31. 12. 2016 znašal 34,1 mio
evrov.
Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na
dolgoročna bančna posojila. Na dan 31. 12. 2016 so
znašale 31,1 mio evrov in so se v primerjavi s stanjem
na dan 31. 12. 2015 znižale za 1,2 mio evrov oziroma
3,9 %. Kratkoročne finančne obveznosti se nanašajo
na kratkoročni del dolgoročnih posojil s strani bank in
kratkoročne obveznosti do bank. Na dan 31. 12. 2016
so znašale 2,9 mio evrov in so se v primerjavi s stanjem
na 31. 12. 2015 znižale za 3,3 %.
Kratkoročne poslovne obveznosti so bile na dan 31. 12.
2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 nižje za 3,2 mio evrov
oziroma za 18,7 %. Njihova vrednost je znašala 13,9 mio
evrov. Največji delež kratkoročnih poslovnih obveznosti,
89 %, predstavljajo obveznosti do dobaviteljev in so v
primerjavi z letom 2015 nižje za 23,9 %.
v tisoč eur

2016

2014

2013

Dolg. finančne obveznosti

31.107

91 %

32.385

91 %

14.019

36 %

12.698

32 %

Kratk. finančne obveznosti

2.957

9%

3.061

9%

24.589

64 %

27.302

68 %

Finančni dolg

34.064

100 %

35.446

100 %

38.608

100 %

40.000

100 %

Kapital

23.635

100 %

21.962

100 %

22.162

100 %

22.336

100 %

Vpoklicani kapital

1.875

8%

1.875

9%

1.875

8%

1.875

8%

Kapitalske rezerve

10.838

46 %

10.838

49 %

10.838

49 %

10.838

49 %

Rezerve iz dobička

8

0%

8

0%

6

0%

0

0%

8.818

37 %

9.241

42 %

9.444

43 %

9.622

43 %

Revalorizacijske rezerve
Rez., nast. zaradi vred. po poš. vred.
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Finančni dolg/Kapital
Neto finančni dolg/EBITDA
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18

0

0

0

589

388

139

0

1.490

56

105

0

1,4

1,6

1,7

1,8

5,25

8,74

9,52

9,87
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Kazalniki dobičkonosnosti
2016

10 %

8,4

2015

6,5

2014

5,1

6,2
4,9

5%
2,6

2,0
0%

0,1

0,1

0,5

ROA

Koeficient obračanja sredstev

1,6

0,3
ROE

EBIT v prodaji

EBITDA/prihodkih

2014

2015

2016

0,788

0,838

0,874

6,687

6,963

7,771

0,193

0,174

0,187

0,005

0,003

0,067

0,280

0,288

0,316

0,755

0,736

0,770

0,605

0,605

0,613

0,724

0,730

0,728

0,463

0,476

0,515

0,716

0,625

0,658

1,137

1,001

1,149

1,027

1,016

1,054

Prihodki od posl. / povprečno stanje sredstev
Koeficient obračanja terjatev
Prihodki od prodaje / povpr.stanje terjatev
Koeficient neposredne pokritosti kratk. obv.
Likvidna sred. / kratk.obveznosti
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
Dobiček / povprečni kapital
Stopnja lastniškosti financiranja
Kapital / obveznosti do virov sredstev
Stopnja dolgoročnosti financiranja
Kapital+ dolg. rez. + dolg. dolgovi / obv. do virov sredstev
Stopnja osnovnosti investiranja
Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja
Vsota OS + d. finan. naložb + d. poslov. terjatev / sredstva
Koeficient kapitalske pokritosti OS
Kapital / OS (po neodpisani vrednosti)
Koeficient pospešene pokritosti kratk. obv.
Likvidna sredstva + krat. terjatve / kratk. obv.
Koeficient kratk. pokritosti kratk. obveznosti
Kratk. sredstva / kratk. obveznosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja
Poslovni prihodki / poslovni odhodki
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Prodaja
v tisoč eur
2016

2015

1. četrtletje

2. četrtletje

3. četrtletje

4. četrtletje

1. četrtletje

2. četrtletje

3. četrtletje

1. četrtletje

Slovenija

2.042

2.368

1.940

1.628

2.157

2.267

2.092

1.866

EU

9.551

9.420

8.472

9.257

8.105

9.568

9.485

9.209

Tuje države

4.076

4.404

4.367

4.976

4.608

4.931

3.966

4.209

15.668

16.192

14.779

15.861

14.870

16.766

15.543

15.284

Skupaj

Za leto, ki je minilo, lahko rečemo, da je bilo po dolgem
času v celoti gledano zelo zadovoljivo: proizvodnja je
bila skozi vse leto polno zasedena, cene celuloze so bile
na sprejemljivi ravni, razmere na trgu pa so omogočale,
da smo leto uspešno zaključili. Opažamo, da se stanje
na trgu papirja normalizira, kar je po nekaj burnih letih
izredna novica. Če pogledamo nam največja tržišča in jih
primerjamo s slovenskim trgom, je izboljšanje v Sloveniji
celo večje kot v drugih državah.
Z vidika neto prihodkov od prodaje smo jih največ, 36,7
milijonov evrov oziroma 58,7 % celotne prodaje družbe
Goričane, ustvarili na trgu Evropske unije. Sledili so
prihodki od prodaje v tretje države s 17,8 milijonov evrov
oziroma 28,5 %, prodaja na domačem trgu pa je znašala
7,9 mio evrov.
Pri pregledu prodaje po posameznih kvalitetah lahko
opazimo, da se delež belih papirjev za offsetni tisk
močno zmanjšuje, na drugi strani pa se znatno povečuje
prodaja papirjev cream, tudi na evropskih trgih. V letu
2016 smo redno dobavljali tudi v Afriko, Ukrajino in na
Bližnji Vzhod, kar je zagotovo pokazatelj, da smo na tem
področju postali resen igralec, ki ima zelo stabilno in
široko sprejeto kvaliteto in nianso. Na področju barvastih
papirjev v vseh gramaturah pričakujem še nadaljnjo rast
količin, saj je tržni potencial velik in z naše strani še slabo
izkoriščen. Pri papirjih za silikoniziranje smo v letu 2016
zabeležili le skromno rast, vendar pa sta v letošnjem letu
dva naša kupca povečala proizvodne kapacitete, kar
bo predvidoma prineslo rast v letu 2017. Na področju
nizkogramskih papirjev smo zabeležili precejšnjo rast
pri obeh kvalitetah (medico in opaque), predvidevanja
za leto 2017 pa so zelo velika, saj pričakujemo močno
rast tako na obstoječih kot tudi na novih trgih. Pri
etiketnih papirjih smo zabeležili padec, ki je bil predvsem
posledica manjših dobav našemu največjem kupcu, kjer
cenovno nismo bili konkurenčni. Del izpada nameravamo
v letu 2017 pokriti s povečanimi dobavami v Turčijo.
Pri dvostransko premazanih papirjih smo zabeležili
28
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majhen padec količin, vendar pa se povečuje poraba
pri tako imenovanih specialnih aplikacijah. V letu 2017
pričakujemo rast količin papirja, ki se uporablja za
proizvodnjo čajnih vrečk. Dolgoročno predvidevamo,
da se bomo počasi začeli umikati s trga zvitkovnega
papirja, predvsem v Avstriji in Švici. V lanskem letu smo
predvidevali tudi večje količine papirja SORA matt cream,
vendar se je izkazalo, da smo bili preveč optimistični.
Vsekakor pa pričakujemo večje količine v letošnjem
letu. Omeniti moramo še papir za sublimacijo, ki ga
izdelujemo za podjetje Kaspar Papir. Prodali smo sicer
skoraj 100 % več kot v letu 2015, vendar vseeno manj
od pričakovanj. Smo pa uspeli stabilizirati in doseči raven
kvalitete, ki našemu partnerju omogoča normalno delo
na trgu. V letu 2017 pričakujemo 30-odstotno rast
prodanih količin.
V letu 2016 smo zaključili reorganizacijo agentske
mreže v Franciji, kjer imamo zdaj le enega agenta in
pričakujemo, da bo stanje na trgu postalo bolj jasno
in učinkovito. V letošnjem letu bomo nadaljevali z
optimizacijo agentske mreže tudi drugod.
Veliko pozornosti se usmerja tudi na nove trge, še
posebej v Južni Ameriki in ZDA, kjer imamo zaradi
uspešnega delovanja v Portoriku zelo dobre možnosti
za pridobitev novih poslov. Počasi se nam odpirajo vrata
tudi na ruski trg, kamor nameravamo prodreti z našimi
specialnimi papirji. Veliko aktivnosti se vodi tudi v Turčiji,
kjer prodajni asortiment počasi spreminjamo v smer
papirjev z višjo dodano vrednostjo, pri čemer smo bili v
letu 2016 kar uspešni.
Rezultat, ki smo ga dosegli v letu 2016, nam potrjuje,
da je bila usmeritev v zahtevne izdelke prava ter da
omogoča preživetje in nadaljnji dolgoročni razvoj
podjetja. Kljub temu moramo stremeti k temu, da bi bili
vedno boljši, inovativnejši, iskati moramo sveže ideje in
graditi dobre povezave s trgom in najboljšimi kupci ter z
njimi razvijati nove možnosti nastopa in uspeha na trgu.
Menimo, da nam idej in volje ne manjka.
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Prodaja po vrstah papirja
Mehanografski papir

1%

Grafični premazan

5%
19 %

Grafični premazan - barvni

32 %

Grafični nepremazan
Samokopirni papir

2%
21 %

Specialni papirji
Papir za silikoniziranje

18 %
4%

Sublimacijski papir
0

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

Delež prodaje po državah
2016

Ostale države

2015

HRVAŠKA
ŠVICA
IZRAEL
TURČIJA
ITALIJA
FRANCIJA
MADŽARSKA
POLJSKA
NEMČIJA
AVSTRIJA
SLOVENIJA
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Proizvodnja
Proizvodnja je v letu 2016 obratovala še bolje kot v
rekordnem letu 2015. Kljub padcu povprečne gramature
se je dobro obratovanje odrazilo v povečanju skupne
izkoriščenosti.

energije v dvig in prenos znanja med zaposlene, projektno
reševanje problematike formatnega papirja glede na
potrebe trga in dvig hitrosti, so že prinesli rezultate, zato
se vsi nadaljujejo tudi v letu 2017.

Dejansko smo proizvedli 81.470 ton, skupaj z dr. Rollerjem
pa 81.469 ton papirja in tako presegli letni plan za 2,4 %.
Skupni izmet na ravni tovarne je bil 11,6 % in je imel še
vedno trend padanja, kar je povezano z razmerjem med
zvitki in formatom. Zasedenost proizvodnih kapacitet je
ostala visoka, kar omogoča optimiranje nabave surovin,
prehodov in zastojev.

Tudi v letu 2016 se je fluktuacija zaposlenih na PS in VRS
nadaljevala. Izobrazili smo že nekaj sodelavcev za ključna
delovna mesta, kar nekaj pa jih je v programu kroženja.
Projekt mobilnih delavcev še ni zaživel v celoti. Veseli
smo tudi sodelovanja zaposlenih pri oblikovanju koristnih
predlogov, saj je teh še vedno veliko.

Povprečna neto proizvodnja na PS je bila 6.789 t/mesec,
pri gramaturi 71,4 g/m2 (načrtovana gramatura 73,4).
Kljub nižji gramaturi je bila neto produkcija visoka, kar je
odraz najpomembnejših kazalnikov obratovanja PS, kot sta
8,4-odstotni izmet in visoka časovna izkoriščenost (86,8 %).
Največje prihranke izgube časa beležimo pri pretrgih.
Trend padanja pretrgov se nadaljuje. Če smo v lanskem
letu prišli pod 90/mesec, v letu 2016 beležimo le 79
pretrgov na mesec, krajši pa je tudi čas pretrga. Tako smo
dosegli skupno izkoriščenost, ki znaša kar 79,5 %.
Trend proizvodnje formata je ostal na enaki ravni kot
prejšnje leto. Ker formatna naročila prihajajo selektivno
glede na obdobje, smo morali del proizvodnje tudi v
tem letu reševati z najemanjem zunanjih sodelavcev.
Gramatura formatnega papirja se je znižala na le
72,4 g/m2. Dosegli smo neto proizvodnje 2.407 ton na
mesec, kar je še 10 ton na mesec več kot v rekordnem
letu 2015. Višji delež izmeta beležimo tudi v tem letu.
Pritiski na povečanje količin so še vedno veliki. Projekti,
začeti v letu 2015, kot so okrepljeno delo na PLR, vlaganje

V letu 2016 smo močno omilili velik problem mehanskih
napak. Projekt se nadaljuje.
Energetska učinkovitost stroja (PS) je boljša. V letu 2017
bo treba bolj sistematično regulirati porabo energentov.
V letu 2016 smo izbrali investitorja za biološko čistilno
napravo, ki bo začela z obratovanjem v drugi polovici leta
2017, s čimer želimo znatno znižati specifično porabo
vode, saj trenutno lahko le z razredčevanjem zadostimo
zakonskim omejitvam in direktivi IPPC.
Kako v letu 2017? Prioritete so jasne. Ohranjanje dobrega
teka stroja, izboljšanje znanja in odgovornosti zaposlenih,
ponovljivost kakovosti proizvodov, hitra odzivnost na
napake ter sistematično iskanje in reševanje problemov.
Če je bilo leto 2015 rekordno po tonah, je bilo 2016
rekordno po skupni izkoriščenosti, kar kaže na pravilno
vodenje in odlično koordinacijo med oddelki.

Proizvodnja v dodelavi 2006−2016

Proizvodnja 2006−2016
prodaja (v tonah)

Trend rasti specialnih papirjev se nadaljuje, delež
reklamacij upada, kakovost proizvoda je vse bolj
konstantna, zato se krepi zaupanje kupcev v naše
proizvode.

povprečna gramatura (v gramih)

proizvodnja (v tonah)

77

74

30

74

82.223

81.469

2012

2013

2014

2015

2016
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2006

2007

2008

28.879

79.525

2011

28.761

72.354

2010

27.760

77.301

2009

27.791

76.216

2008

27.220

74.960

2007

24.339

80.984

2006

20.630

76.338

71

22.777

73

71

78.617

71

15.771

73

13.198

73

13.086

73

69.072

72
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2013

2014

2015

2016
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Neto proizvodnja 2016 v primerjavi s planom 2016 in letom 2015
proizvodnja 2016

proizvodnja 2015

plan 2016

(v tonah)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

avg.

sep.

okt.

nov.

dec.

Struktura proizvodnje
Grafični premazan

26 %

Grafični nepremazan

36 %

Samokopirni

2%
18 %

Specialni
Papir za silikoniziranje

14 %
3%

Sublimacijski
Mehanografski

1%
0
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10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %
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Nabava
Leto 2016 je bilo v nabavi v znamenju konsolidacije
plačil. Konec leta smo dosegli tudi izboljšanje plačilnih
rokov, tako da s strani dobaviteljev nimamo več zahtev po
predplačilih za dobave blaga, razen tam, kjer jih zaradi
popustov pri plačilih zahtevamo sami.
Zaradi razmer na trgu celuloze so močno padle
povprečne nabavne cene celuloze. Pri pomožnih
surovinah ni bilo večjih pretresov, na področju embalaže
pa smo znatno znižali stroške na nekaterih postavkah.
Delež stroškov materiala v čistih prihodkih od prodaje je
znašal 68,2 %, stroški materiala na tono proizvedenega
papirja pa so se v primerjavi z letom 2015 znižali za
8,3 %.

32

GORIČANE letno poročilo 2016

V nabavnem oddelku skušamo ustvariti pogoje za
dolgoročno sodelovanje z dobavitelji in na vseh področjih
zagotoviti tudi drugega dobavitelja, da bi se zavarovali
pred nepredvidenimi izpadi dobav.
Stopnja rasti cen celuloze
65,0 %

9,75 %

2009
-25,3 %

2010

2011
-22,5 %

2012

3,3 %
2013

13,0 %
2014
-3,7 %

2016
2015
-11,5 %
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Energetika
V energetiki je bilo leto 2016 zelo dinamično, predvsem
kar zadeva obratovanje kotlov.
Zaradi dinamičnega spreminjanja cene zemeljskega plina
in dokaj konstantne cene električne energije na trgu je
bilo treba večkrat prilagoditi obratovanje energetike. V
prvi polovici leta in do konca poletja je obratoval kotel
Bosch, jeseni pa je zaradi naraščanja cene zemeljskega
plina in rekonstrukcijskih del na dimniku večinoma
obratoval kotel WB40.
Nenačrtovanih izpadov energetike, razen dveh krajših
sunkov, ni bilo.
Cena zemeljskega plina je na začetku leta padala glede
na ceno ob koncu leta 2015. Najnižjo vrednost je
zabeležila v aprilu. Poleti in zgodaj jeseni je bila stabilna,
proti koncu leta pa je začela rasti.

Z električno energijo smo bili dve tretjini leta v celoti
oskrbovani iz zunanjega omrežja preko novozgrajenega
kablovoda, tretjino leta pa je obratovala kogeneracija,
ki je v tistem času prispevala slabo polovico potrebne
električne energije. Specifična poraba električne energije
je bila na ravni preteklih let. Cena električne energije je
bila vse leto konstantna in v skladu s sklenjeno pogodbo.
Količina hladilnih vod je bila odvisna od načina
obratovanja energetike, količina tehnoloških vod pa se je
znižala glede na leto predtem.
Specifična poraba toplote je bila na ravni preteklih let.
Tekom leta so potekala pogajanja z dobavitelji električne
energije in zemeljskega plina za leto 2017. Pogajanja
so temeljila na trenutnih borznih cenah energentov.
Pogodbe so bile sklenjene za eno leto, to je do konca
2017.

Vzdrževanje
Povprečno število nadur na mesečnem nivoju v
vzdrževanju (128 h) je bilo na ravni preteklih let,
izstopala sta le januar in september, ko so bila opravljena
obsežnejša vzdrževalna dela v najkrajšem možnem času.

Planirane zastojne ure na PS zaradi vzdrževanja so se
prilagajale potrebam proizvodnega procesa in so znašale
181 ur, kar je v skladu z načrti. Redni zastoji, namenjeni
popravilom, so bili planirani na vsakih 6 do 7 tednov. Ker
so se sproti prilagajali stanju strojne vprege in zasedenosti
proizvodnje, periodika ni bila povsem striktna. Daljši
zastoji so bili izvedeni v planiranih terminih. V času
zastojev so se opravila sprotna in nujna popravljalna,
gradbena ter čistilna dela v proizvodnji in energetiki. Pri
izvajanju del med planiranimi zastoji so sodelovali zunanji
izvajalci (njihovo število je bilo odvisno od obsega in
vsebine del) in vse naše ekipe.

Gradbeno vzdrževanje

Število ur neplaniranih tehničnih-vzdrževalnih zastojev je
znašalo 131 ur, kar je sicer 22 ur več od načrta (108 ur),
vendar enako številu ur v letu 2015. Zaradi energetike je
bilo v proizvodnji izgubljenih 25 ur, kar je 25 % manj kot
leto predtem. Neplanirani tehnični zastoji so bili dokaj
enakomerno porazdeljeni preko leta in niso bili posledica
ponavljajočih se težav.

Intervencijska posega sta bila izvedena na sanaciji
počenih podzemnih cevovodov sveže vode.

Zaradi nujnih gradbenih posegov v zaščito objektov
in zaposlenih, sanacije cestno železniških objektov in
naprav, povečanega obsega preventivnih in drugih
vzdrževalnih del za zagotavljanje obratovanja strojev
pri večjih hitrostih in izkoristkih, so vzdrževalni stroški
presegli 2 mio evrov.

Gradbena dela v letu 2016 grobo lahko razdelimo na
redna vzdrževalna dela, intervencijske posege in izredna
vzdrževalna dela. V sklopu rednih vzdrževalnih del se je
izvedla sanacija streh po tovarni, sanitarnih prostorov in
pisarn, zamenjave oken ter manjših poškodb po prostorih.
V času reparaturnih zastojev so potekala razna manjša
gradbena, pleskarska in čistilna dela v proizvodnji.

Izredna gradbena vzdrževalna dela pa so bila opravljena
zaradi zaščite objektov in varnosti zaposlenih ter za
zaustavitev propadanja objektov. Spomladi so se namreč
pokazale določene poškodbe znotraj in zunaj objektov,
posamezni deli pa so začeli tudi odpadati z zgradb, kar
je predstavljalo neposredno nevarnost. Zaradi tega so bili
stroški gradbenega vzdrževanja višji od načrtovanih.
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Investicije
V letu 2016 so se nadaljevala še nekatera dela,
povezana z investicijami iz leta 2015.

1,5 mio evrov. Ostalih na novo odprtih investicij je bilo
za dobrih 0,3 mio evrov.

Nadaljevala se je investicija v nov poslovni sistem. Zaradi
zakonodajnih zahtev se je odprla investicija v razširitev
vodočistilne naprave z biološkim delom v vrednosti

Zaključenih in aktiviranih investicij do konca leta je bilo
za 726.500 evrov. Investiciji v nov poslovni sistem in
vodočistilno napravo se bosta zaključili v letu 2017.

Razvoj
Papirnica Goričane svojo razvojno dejavnost že nekaj
let usmerja v širitev proizvodnega asortimana specialnih
papirjev s ciljem ustvarjanja visoke dodane vrednosti in
doseganja nizkih gramatur papirja.
Skupaj s poslovnim partnerjem smo razvili prenosni
papir za sublimacijske barve za digitalni tisk sintetičnih
tkanin v gramaturah 45, 62, 82 in 102 g/m2. Oddelek
proizvodnje je aktivno sodeloval pri razvoju osnovnega
papirja, ki skupaj s premazno maso daje prenosnemu
papirju potrebne lastnosti. Oddelek kontrole kakovosti
je naredil velik napredek z razvojem novih kontrolnih
metod za posebne karakteristike prenosnega papirja,
kot tudi karakteristike prenosa barve na tkanino. Uspelo
nam je doseči najnižjo gramaturo, trenutno prisotno
na današnjem globalnem trgu, in sicer 45-gramski
papir, ki se uvršča med papirje »lightweight« in kljub
nizki gramaturi zagotavlja vse kakovostno zahtevane
karakteristike prenosnega papirja, hkrati pa vpliva na
manjše količine odpadnega papirja pri tisku.
V preteklih letih je na globalnem trgu čedalje bolj
prepoznavna blagovna znamka nepremazanih barvnih
papirjev SORA press in pigmentiranih barvnih papirjev
SORA light v kremnih in rumenih (cream in yellow)
barvnih odtenkih. Da bi zagotovili barvni papir, ki ima
poleg tega tudi izvrstne potiskovne lastnosti, smo razvili
barvne premazane papirje SORA matt cream. Papir ima
zelo lep 'cream' barvni odtenek, hkrati pa s premazno
površino zagotavlja izvrstne potiskovne lastnosti. Zaradi
velikega povpraševanja po nizkogramskih papirjih smo
razvili pigmentirani barvni papir SORA light chamois
50 g/m2, naša naslednja naloga pa je razviti nizko
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gramaturo z večjim nanosom, ki bi se uvrstila v blagovno
znamko SORA matt cream.
Razvojne aktivnosti so potekale tudi na optimizaciji
kakovosti obstoječih izdelkov. Močno smo okrepili
izvajanje tehnične podpore kupcem, da smo lahko
analizirali prednosti in slabosti naših papirjev pri
različnih vrstah uporabe in na različni stopnji tehnološke
opremljenosti kupcev.
Papir SORA medico je zelo dobro sprejet nizkogramski
papir za navodila na farmacevtskem trgu. Kupci želijo,
da papir omogoči visoke hitrosti tudi pri najnižji
gramaturi 40 g/m2. Izvedli smo kar nekaj uspešnih
industrijskih poskusov doseganja stabilnosti papirja v
procesu tiska in zgibanja pol, ki omogoča hitrosti tiska
do 11.000 pol na uro. Naloga, ki nas čaka v letu 2017,
je optimizacija površine medico papirja za doseganje
hitrejšega sušenja tiskarske barve. Farmacevtski trg
zahteva veliko mero prilagodljivosti in kratke dobavne
čase, ki posledično skrajšujejo čas sušenja tiskarske
barve. Čas med fazo tiska in fazo zgibanja se mora
skrajšati s sedanjih 24 na 12 ur.
Papir za silikoniziranje SORA silico epc je prav tako
dobro sprejet papir na globalnem trgu izdelkov »release
liner«. V zadnjih nekaj letih smo uspešno vzpostavili
stik s proizvajalci silikonov, ki nam omogočajo teste
na njihovih pilotnih napravah. Obstoječa kakovost je
potrjena tako za UV kot termično obdelavo silikonov.
Z namenom optimiziranja stroškov naših kupcev
razvijamo tudi postopke za večjo zaprtost površine za
silikonska olja. Razvoj poteka v sodelovanju z zunanjimi
institucijami in proizvajalci silikonov.
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Odgovornost do zaposlenih
Število zaposlenih in izobrazbena struktura
Konec leta 2016 je bilo v podjetju zaposlenih 210 oseb,
med katerimi prevladujejo osebe s IV. stopnjo izobrazbe.
Stopnja izobrazbe
2016

2015

VIII. stopnja

Skrb za izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih
V našem podjetju smo v izobraževanje vključeni vsi
zaposleni. V letu 2016 smo se v povprečju izobraževali
9,56 ure, od česar smo zunanjemu izobraževanju
namenili 9,28, notranjemu izobraževanju pa 0,28 ure.
Povprečno smo za izobraževanje namenili 201,89 evrov
na zaposlenega.
V letu 2016 smo se največ izobraževali na zakonsko
obveznih izobraževanjih (varstvo in zdravje pri delu,
zemeljski plin, izobraževanja v energetiki), izvedli
dve specializirani izobraževanji v vzdrževanju in se
usposabljali za uporabo novega informacijskega sistema.
Začeli smo tudi z izvajanjem programa strokovnega
izobraževanja za papirničarje, ki so ga vsi sodelujoči
partnerji poimenovali »Papirniška šola«.

VII. stopnja
VI. stopnja
V. stopnja
IV. stopnja
III. stopnja
II. stopnja

Izobraževalne ure na zaposlenega

I. stopnja

2016
št. zaposlenih
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Pridobivanje potencialnih kadrov in
selekcijski postopek
Potencialne sodelavce k sodelovanju vabimo preko
spletnega portala za zaposlitev, namenjenega iskalcem
zaposlitve in preko Zavoda za zaposlovanje, oglašujemo
pa tudi v tiskanih medijih.
Izvajamo najmanj dvostopenjski postopek, kar pomeni,
da se z morebitnimi kandidati pred zaposlitvijo
pogovorimo in srečamo najmanj dvakrat. Prvi razgovor,
ki je informativne narave, običajno opravi vodja
kadrovske službe, pri naslednjem razgovoru se pridruži
še vodja oddelka, v katerem se išče novi zaposleni.
Fluktuacija
2016

9,56

11,58

izob. ure / zaposlenega

izob. ure / zaposlenega

Plače zaposlenih in druge bonitete
Za določanje razmerij izhodiščnih plač se upoštevajo
tarifni razredi Kolektivne podjetniške pogodbe za
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.
Začeli smo tudi s prenovo sistemizacije delovnih mest in
sistema plač ter z oblikovanjem modela kompetenc.
Zavedamo se tudi pomena socialne varnosti delavcev,
zato so zaposleni vključeni v kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje.

2015

prenehanje
delovnega
razmerja

Skrb za zdravje, varnost in počutje
zaposlenih

število novozaposlenih
število
zaposlenih
na 31. 12.
št. zaposlenih

2015
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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 v spletnem časopisu, z oglaševanjem na oglasnih
deskah in po elektronski pošti.
GORIČANE letno poročilo 2016

35

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

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.
Zato smo tudi v prihajajočem letu pripravili seznam
ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari
in varstva pred ionizirajočimi sevanji, kot so: revizija
izjave o varnosti z oceno tveganja, občasni preventivni
zdravniški pregledi za zaposlene, občasno preverjanje
usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom
za zaposlene, občasni pregled delovne opreme, meritve
strelovodnih naprav, vaja evakuacije, pregled virov
sevanja, pregled sistema javljalnikov požara, gasilnikov in
hidrantnega omrežja ter seveda tudi tekoče zagotavljanje
ostalih varnostnih ukrepov.
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Vsem zaposlenim, ki so vključeni v proizvodni proces, smo
omogočili individualno zaščito sluha, uvajamo pa tudi
projekt 5S za organizirano, čisto in varno delovno okolje.
Za zaposlene je organizirana tudi rekreativna dejavnost za
zdrav način življenja.

Bolniški stalež in število nezgod
Skupno število bolniške odsotnosti v letu 2016 znaša
364.726 ur, število izgubljenih dni na delu pa 319,5.
V letu 2016 beležimo 4 poškodbe pri delu, kar pomeni, da
je pogostost poškodb 1,9 %.
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Pričakovani razvoj
Načrt poslovanja za leto 2017 temelji na pričakovanjih,
ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih,
ki jih je imela uprava družbe takrat na voljo. Uprava
meni, da je načrt primeren, ne more pa zagotoviti, da
se bo tudi dejansko uresničil. Če bodo pogoji poslovanja
v letu 2017 pomembneje odstopali od pričakovanih,
lahko tudi izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.
Dejavniki tveganja vključujejo zlasti nihanje tečaja
ameriškega dolarja ter razmere in gibanje cen na trgu
celuloze.

Cilji poslovanja družbe Goričane, d.d., v letu 2017:
• Prodaja proizvodov bo predvidoma dosegla
64,4 mio evrov.
• Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma
88,9 %.
• Načrtovan je čisti poslovni izid v višini 1,8 mio evrov.
• Načrtovane naložbe v vrednosti 0,8 mio evrov bodo
usmerjene v zagotavljanje maksimalne stabilnosti in
zanesljivosti proizvodnje papirja.
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Izvedeni monitoringi emisij
tudi v letu 2016 izkazujejo
skladnost z okoljsko zakonodajo.
OKOLJSKO POROČILO
39 Uvod

42 Izredni dogodki

39 Uporaba naravnih virov

42 Okoljski cilji in program

40 Emisije
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Uvod
Papirnica Goričane je v letu 2016 izpolnila vse
zakonodajne zahteve glede emisij v okolje, določene z
okoljevarstvenim dovoljenjem. Monitoring emisij v zrak
je potrdil uspešnost investicije v nov parni kotel, saj je

papirnica Goričane izpolnila višje okoljske zahteve glede
porabe zemeljskega plina, sveže vode in emisij v zrak.
Izvedeni monitoringi emisij tudi v letu 2016 izkazujejo
skladnost z okoljsko zakonodajo.

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 v letu 2016 najnižje v zadnjih petih
letih, kar pripisujemo dobremu obratovanju papirnega
stroja z manj pretrgi in investiciji v prebiralni del.
Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa
Indikator: % (izračun na bruto proizvodnjo)
Cilj

2012

2013

2014

2015

2016

0,7

0,84

0,88

0,89

0,77

0,75

Poraba sveže vodnjaške vode se je v letu 2016 zvišala
zaradi obratovanja kogeneracije, ki zahteva večjo
porabo hladilne vode zaradi proizvodnje elektrike kot v
primeru obratovanja parnega kotla Bosch. Poraba vode

v hladilne namene se v primeru obratovanja parnega
kotla Bosch obravnava kot tehnološka odpadna voda v
proizvodnem procesu, ko obratujemo s kogeneracijo
in proizvajamo električno energijo, pa se hladilna voda
obravnava kot tehnološka voda v termoelektrarnah.
V proizvodnem procesu smo odprli vodni krogotok z
odpadno hladilno vodo iz Energetike in tako zagotovili
organske obremenitve odpadne tehnološke vode znotraj
predpisanih mej.
Tudi v letu 2016 izkazujemo visoko energetsko
učinkovitost proizvodnega procesa, kot so nizke
specifične porabe električne in toplotne energije v
primerjavi s tehnikami BAT. Poraba zemeljskega plina je
bila v letu 2016 večja zaradi obratovanja kogeneracije
in proizvodnje lastne električne energije, kljub vsemu pa
nam je ostalo 2.259 viška emisijskih kuponov od vseh
razpoložljivih za leto 2016.

Poraba energentov
Indikator

Cilj

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.624

4.401

4.189

3.760

2.272

2.463

3.492

3.309

2.887

1.925*
485*

1.063**

1.279*
19**

1.133

1.091

1.302

1.348

1.209

1.164

11,6

10,9

16,2

15,4

13,5

13,1

Zemeljski plin 1000 Sm3

15.987

15.937

14.628

13.462

10.591

12.510

Nabavljena elektrika MWh

26.766

28.809

26.328

36.791

50.851

44.143

29.963

29.868

27.416

25.229

19.850

23.446

2.871

2.966

5.418

7.605

12.984

2.259

0,7 do 0,9

0,652

0,651

0,647

0,640

0,622

0,627

7 do 8

3,82

3,69

4,05

3,98

3,79

3,76

Sveža voda (vodnjaki)1000m

Poraba
vode

3

Sveža voda (hlajenje v energetiki)
1000 m3
Sveža voda (tehnološki namen,
proizvodnja papirja) 1000 m3
Spec. poraba tehnološke vode

Poraba
energije

15

Emisijski kuponi

32.834

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

*hlajenje kot termoelektrarna

**hlajenje kot tehnološki nameni
GORIČANE letno poročilo 2016
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Emisije
Zrak
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 ga zunanja akreditirana institucija.
Proizvodnja pare lahko poteka s parnim kotlom Bosch
oziroma s parnim kotlom Wagner (WB40), ki poleg
proizvodnje pare omogoča tudi proizvodnjo električne
energije (kogeneracija). 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 NOx.
Ker smo v letu 2016 paro proizvajali tudi s parnim
kotlom Wagner, smo konec tega leta tudi za ta kotel
izvedli monitoring emisij v zrak. Izmerjene emisije
NOx so bile nekoliko nad mejno vrednostjo, zato smo
že pristopili k projektu sanacije kurišča parnega kotla
Wagner.

Voda
Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok
čistimo na mehansko kemijski čistilni napravi. Letni
monitoring izkazuje, da dosegamo zahteve iz
okoljevarstvenega dovoljenja.

Hrup
Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem vsako tretje leto izvaja zunanja akreditirana
institucija. Meritve hrupa smo izvedli v letu 2016 na treh
lokacijah v okolici tovarne, kjer so bile pod maksimalno
dovoljeno mejo za dnevni, večerni in nočni čas, tako
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da so zahteve okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjene.
Naslednji redni monitoring hrupa v okolje bo izveden v
letu 2019.

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. Ravnanje z odpadno
embalažo imamo pogodbeno urejeno z družbo Dinos
UNIREC.

Ravnanje z nevarnimi snovmi
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 letu 2016 je akreditirana institucija izvedla pregled
skladiščnih naprav z nevarnimi kemikalijami. Vse
neskladnosti bodo urejene do konca leta 2017.
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Emisije snovi v ozračje
Indikator

Okoljevarstveno dovoljenje

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NOx mg/m3

200 - 150***

163*

152**

152**

152**

72****

163*****

Prah mg/m3

150

4,2*

11**

11**

11**

11**

11**

*monitoring 2009 **monitoring 2012 ***mejna koncentracija NOx se je z novembrom 2014 znižala na 150 mg/m
****prve meritve emisij v zrak na parnem kotlu Bosch *****monitoring 2016

3

Emisije snovi v vodotok
Emisije v
vodotoku

Suspen. snovi

KPK

BPK5

N tot

P tot

AOX

Okoljevarstveno dovoljenje
Indikator

do 1. 1. 2013

mg/l

35

kg/t

0,4

po 1. 1. 2013

0,4

mg/l

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,8

16,2

11,8

7,4

10,1

8,2

0,1

0,2

0,19

0,1

0,13

0,10

162

143

71

66,3

85

95,2

kg/t

4**

4**

1,7

1,5

1,15

1,0

1,04

1,23

mg/l

50**

25**

39

39

18

15,5

13,5

17

0,4

0,4

0,28

0,2

0,17

0,22

5,6

5,2

6,1

5,6

4,6

4,3

0,06

0,05

0,102

0,09

0,06

0,06

0,07

0,09

0,07

0,34

0,06

0,07

0,001

0,001

0,001

0,0047

0,0008

0,001

0,12

0,25

0,071

0,086

0,06

0,11

0,001

0,002

0,0011

0,0014

0,0007

0,0013

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.720

1.879

1.937

2.041

2.220

1.809

31

30

35

37

35

30

294

350

392

368

373

397

119

126

133

124

147

151

9

9

43

37

37

19

43

57

45

58

51

53

kg/t
mg/l

10

kg/t
mg/l

0,2
2

kg/t

0,01

mg/l
kg/t

0,015

0,005

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

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

Načrt gospodarjenja z odpadki

Papirni mulj

ton

max. 1.600

Komunalni
odpadki

ton

max. 35

Papirna
embalaža

ton

max. 350

Kovinska
embalaža

ton

max. 130

Plastična
embalaža

ton

Lesena
embalaža

ton

max. 40
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Izredni dogodki

Okoljski cilji in programi

V letu 2015 ni bilo izrednih dogodkov, ki bi vplivali
na okolje, v letu 2016 pa smo prejeli nekaj pritožb
s strani Ribiške družine Medvode glede občasnega
penjenja in smradu tehnološke odpadne vode na
iztoku v reko Soro. Na področju reke Sore smo
spremenili iztok iz VČN v skladu z gradbenim
dovoljenjem Savskih elektrarn za sanacijo jezu
mHE. Iztok v laminarni tok jezu povzroča težave,
ker tehnološka odpadna voda zastaja in povzroča
občasno penjenje in smrad. Za naše tehnološke vode
je značilna nizka stopnja organske obremenitve, ki
pa ima zaradi vsebnosti škroba tendenco penjenja in
hitrega mikrobiološkega razkroja, kar povzroča smrad
v poletnih vročih dnevih. Problem penjenja rešujemo
z dodatkom protipenilca, smrad v vročih dnevih pa bo
odpravljen z novo biološko čistilno napravo.

V letu 2016 so se izvajali naslednji okoljski programi:
• Znižanje BPK5 tehnološke odpadne vode ob
specifični porabi vode pod 10 m3/tono. V letu
2016 so potekale aktivnosti za izbor ustrezne
tehnike biološkega čiščenja. Zaradi nizke organske
obremenitve tehnoloških odpadnih vod iz
primarnega dela in tudi zaradi nihanja organske
obremenitve (odvisno od proizvodnega programa)
smo se odločili za biofiltracijo kot najustreznejšo
tehniko čiščenja.
• Zmanjšanje komunalnih odpadkov z dvigom nivoja
ločevanja odpadkov na izvoru poteka v smeri
nabave več posod za ločene odpadke. Z letom
2016 redno ločujemo tudi biološke odpadke na
vseh delovnih mestih.
• Sistem GMP smo vzpostavili s pomočjo projekta 5S.
Sistem je na inšpekcijskem pregledu 2. marca 2016
potrdil tudi zdravstveni inšpektor. Organizacijski
predpis OPK 7.5.6 GMP: Dobra proizvodna praksa.
• Izvajanje monitoringa smo uskladili z vodnim
dovoljenjem VD 35536-24/2009. Vodnjak pinotan
je postal dodatna opazovalna vrtina, ki smo jo
opremili z ustreznim merilcem nivoja.
• Izvedla se je rekonstrukcija lovilcev olj
avtomehanične delavnice in pretakališča goriva D2
za uskladitev s standardom SIST EN 858-2, za kar
smo pridobili tudi ustrezne dokumente.
Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike
in tveganja in izvaja projekte za doseganje okoljskih
ciljev. Okoljski cilji in programi za leto 2017 so že
določeni, za kar vodstvo podjetja zagotavlja potrebna
sredstva.
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Izkaz poslovnega izida
v eur
2016

2015

1.

Čisti prihodek od prodaje

Pojasnila

1.

66.311.966

65.999.160

2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

2.

84.757

11.282

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)

3.

268.251

113.355

5.

Stroški blaga, materiala in storitev

-52.880.405

-56.836.685

6.

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in mat.ter stroški
porabljenega materiala

4.

-45.220.767

-49.873.369

b) Stroški storitev

5.

-7.659.638

-6.963.316

Stroški dela

6.

-6.586.433

-5.313.287

-5.023.443

-3.933.064

-365.831

-285.778

-445.783

-344.886

-751.376

-749.559

-3.074.536

-2.366.368

-2.207.245

-2.217.129

-840.710

-3.684

-26.581

-145.555

-710.665

-559.955

a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
– stroški pokojninskih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7.

Odpisi vrednosti

7.

a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni posl. odhodki pri neop. sred. in opr. OS
c) Prevrednotovalni posl. odhodki pri obratnih sredstvih
8.
9.

Drugi poslovni odhodki

8.

Finančni prihodki iz deležev

9.

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
10.

Finančni prihodki iz danih posojil

10.

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

11.

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
12.

Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb

13.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

12.

13.

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

14.

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in
meničnih obveznosti

44.340

44.340

44.340

44.340

171.293

253.560

169.919

252.087

1.374

1.473

100.280

149.882

0

0

100.280

149.882

-1.469.434

0

-1.469.434

0

-618.203

-955.736

-617.710

-954.887

-493

-849

-235.163

-521.521

-235.163

-521.521

15.

Davek od dobička

15.

-124.448

0

16.

Odloženi davki

16.

208.385

40.407

17.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

17.

1.489.995

58.434

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

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju, ki bodo v prihodnje
pripoznani v izkazu poslovnega izida
Spremembe presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih
sredstev (bruto)

31. 12. 2016

31. 12. 2015

1.489.995

58.434

-226.819

5.888

0

0

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev (bruto)

21.

-5.320

7.094

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

18.

-221.499

-1.206

-32.714

-65.164

-32.714

-65.164

0

0

1.230.462

-842

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

29.

Davek iz naslova postavk, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v
izkazu poslovnega izida
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

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

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016
v eur
Pojasnila

31. 12. 2016

31. 12. 2015

1. 1. 2015

SREDSTVA

74.835.118

77.915.975

79.886.894

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA

55.391.874

57.534.290

58.410.307

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

525.583

602.372

538.356

1. Dolgoročne premoženjske pravice

388.552

445.382

505.797

3. Druge dolgoročne aktivne časovne 		
razmejitve

137.031

156.990

32.559

45.345.106

46.620.270

47.825.637

1. Zemljišča in zgradbe

20.640.811

20.859.390

21.259.626

a) Zemljišča

12.830.395

12.648.772

12.646.505

7.810.416

8.210.618

8.613.121

14.506.542

15.578.639

16.886.830

497.079

452.499

469.335

4. Opredmetena OS, ki se pridobivajo

9.700.674

9.729.742

9.209.846

a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi

9.689.671

9.711.458

9.209.846

11.003

18.284

0

8.632.361

9.733.152

9.478.649

456.809

446.129

424.368

II.

Opredmetena osnovna sredstva

19.

20.

b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in stroji

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih OS
IV.

Dolgoročne finančne naložbe
1. Druge delnice in deleži
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v eur
Pojasnila

31. 12. 2016

31. 12. 2015

1. 1. 2015

411.476

416.796

409.701

45.333

29.333

14.667

2. Dolgoročna posojila

8.175.552

9.287.023

9.054.281

a) Dolgoročna posojila podjetjem v skupini

8.107.091

9.213.551

8.975.798

68.461

73.472

78.483

Dolgoročne poslovne terjatve

131.723

0

0

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

131.723

0

0

757.101

578.496

567.665

19.381.221

20.196.237

21.414.451

8.270.310

7.600.290

7.924.467

1. Material

3.222.034

2.636.771

2.972.229

2. Nedokončana proizvodnja

1.088.163

1.724.856

1.483.081

3. Proizvodi in trgovsko blago

3.960.113

3.238.663

3.469.157

3.106.154

3.371.733

3.567.399

2. Kratkoročna posojila

3.106.154

3.371.733

3.567.399

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

3.100.154

3.365.733

3.561.399

6.000

6.000

6.000

c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe

b) Dolgoročna posojila drugim
V.

VI.

Odložene terjatve za davek

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

II.

Zaloge

III.

Kratkoročne finančne naložbe

22.

23.

24.

b) Kratkoročna posojila drugim
IV.

V.

7.961.176

9.087.483

9.851.210

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
v skupini

Kratkoročne poslovne terjatve

12

12

12

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

7.209.016

8.117.633

8.536.694

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

752.148

969.838

1.314.504

43.581

136.731

71.375

0

0

323

43.581

136.731

71.052

62.023

185.448

62.136

Denarna sredstva

25.

26.

a) Denarna sredstva v blagajni
b) Denarna sredstva na računih
C.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

27.

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

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
28.

31. 12. 2016

31. 12. 2015

1. 1. 2015

74.835.118

77.915.975

79.886.894

23.635.956

22.405.493

22.406.335

A.

KAPITAL

I.

Vpoklicani kapital

1.875.209

1.875.209

1.875.209

1. Osnovni kapital

1.875.209

1.875.209

1.875.209

II.

Kapitalske rezerve

10.838.180

10.838.179

10.838.179

III.

Rezerve iz dobička

8.426

8.426

5.504

1. Zakonske rezerve

8.426

8.426

5.504

2. Rezerve za lastne delnice in poslovne 		
deleže

84.723

84.723

84.723

3. Lastne delnice (kot odbitna postavka)

-84.723

-84.723

-84.723

4. Statutarne rezerve

0

0

0

5. Druge rezerve iz dobička

0

0

0

8.817.717

0

0

17.503

9.240.149

9.443.824

588.926

388.018

139.035

1.489.995

55.512

104.584

742.423

686.292

502.704

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obv.

587.392

511.302

435.898

3. Druge rezervacije

155.031

174.990

66.806

33.220.173

34.306.214

37.417.843

31.107.337

32.385.098

35.468.358

31.107.337

32.376.246

35.456.325

0

8.852

12.033

2.112.836

1.921.116

1.949.485

16.874.670

20.184.615

18.836.627

2.957.144

3.060.230

2.205.636

2.957.144

3.057.053

2.202.655

0

3.177

2.981

IV.

Revalorizacijske rezerve

V.

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti

VI.

Preneseni čisti poslovni izid

VII.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

B.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR

C.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

29.

30.

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Dolgoročne finančne obveznosti do drugih
III.

Odložene obveznosti za davek

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

31.

32.

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III.

D.

13.917.526

17.124.385

16.630.991

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do 		
dobaviteljev

Kratkoročne poslovne obveznosti

12.378.841

16.252.118

15.921.534

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na 		
podlagi predujmov

83.876

67.579

28.161

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1.454.809

804.688

681.296

361.896

333.361

723.385

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

33.

34.

Pomembne računovodske usmeritve in pojasnila k izkazom v nadaljevanju so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz denarnih tokov (II. različica)
v eur
2016

2015

Postavke iz izkaza poslovnega izida

1.489.995

58.434

Poslovni izid pred obdavčitvijo

1.406.058

18.027

8 3.937

40.407

Prilagoditve za:

4.668.457

2.869.379

Amortizacijo

2.207.245

2.217.129

Prevrednotovalne poslovne prihodke

-186.623

-9.270

Prevrednotovalne poslovne odhodke

840.709

3.684

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

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

Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz pos. terjatev
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz posl. obveznosti
c)

0

-215.633

-297.900

618.203

955.736

Spremembe čistih obratnih sredstev, posl. postavk bilance stanja

-2.763.620

1.021.547

Začetne manj končne poslovne terjatve

1.126.307

763.727

Začetne manj končne aktivne kratk.časovne razmejitve

123.425

-123.312

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-178.605

-10.831

Začetne manj končne zaloge

-670.020

324.177

-3.206.859

493.394

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

71.912

-396.032

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

-29.780

-29.576

3.394.832

3.949.360

55.725

270.094

Končni manj začetni poslovni dolgovi

č)

Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a)

Prejemki pri naložbenju
Prejemki od obresti

385

484

44.340

44.340

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

5.000

9.270

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

6.000

6.000

Prejemki od dividend

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b)

1.404.556

Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

c)

Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

b)

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

0

210.000

-1.553.945

-936.747

-191.973

-106.433

-1.345.972

-830.314

-16.000

0

-1.498.220

-666.653

-1.989.762

-3.217.351

-673.190

-1.000.549

-1.316.572

-2.216.802

0

0

-1.989.762

-3.217.351

c)

Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)

Č.

KONČNO STANJE DENARJA in DENARNIH USTREZNIKOV

43.581

136.731

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

-93.150

65.356

y)

Začetno stanje denarja in denarnih ustreznikov

136.731

71.375
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Izkaz gibanja kapitala
Leto 2016
REZERVE IZ DOBIČKA

A.2. Stanje 1. januar 2016

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Last. del.
odbitna
pos.

Druge
rez. iz
dobička

Presežek
iz
prevred.

Preneseni
čisti posl.
izid

I

II

III/1

III/2

III/3

III/5

IV

V

VI

1.875.209 10.838.180

8.426

84.723

-84.723

0

9.240.149

388.018

Skupaj
kapital
VII

55.512 22.405.494

B.1.

Spremembe lastniškega
kapitala-trans.z lastniki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.2.

Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obd.

0

0

0

0

0

0

-259.533

0

1.489.995

1.230.462

a)

Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obd.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.489.995

1.489.995

b)

Vnos drugega
vseobsegajočega donosa
obdobja

0

0

0

0

0

0

-259.533

0

0

-259.533

0

0

0

0

0

0

-145.395

200.907

-55.512

0

0

0

0

0

0

0

0

55.512

-55.512

0

Prenos presežka iz
c)1 prevrednotenja opred.os. v
preneseni čisti dobiček

0

0

0

0

0

0

-175.175

175.175

0

0

c)2

Odprava odloženih davkov
iz prevrednotenega dela
opredmetenih osnovnih
sredstev

0

0

0

0

0

0

29.780

-29.780

0

0

C.

Stanje 31.12.2016

1.875.209 10.838.180

8.426

84.723

-84.723

0

8.835.221

588.925

1.489.995 23.635.956

588.925

1.489.995

B.3. Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev preostalega
čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na
druge sestavine kapitala

Bilančni dobiček
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Leto 2015
REZERVE IZ DOBIČKA

v eur

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Rezerve
za lastne
delnice

Last. del.
odbitna
pos.

Druge
rez. iz
dobička

Presežek
iz
prevred.

Preneseni
čisti posl.
izid

Čisti
poslov.
izid posl.
leta

I

II

III/1

III/2

III/3

III/5

IV

V

VI

1.875.209 10.838.179

5.504

84.723

-84.723

0

9.443.824

139.035

Skupaj
kapital
VII

C.

Stanje 31.12.2014

a)

Preračuni za nazaj (popravki
napak)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

Prilagoditve za nazaj - prehod
na MSRP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.875.209 10.838.179

5.504

84.723

-84.723

0

9.443.824

139.035

A.2. Stanje 1. januar 2015

104.584 22.406.335

104.584 22.406.335

B.1.

Spremembe lastniškega
kapitala-trans.z lastniki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.2.

Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obd.

0

0

0

0

0

0

-59.276

0

58.434

-842

a)

Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obd.

0

0

0

0

0

0

0

0

58.434

58.434

b)

Vnos drugega
vseobsegajočega donosa
obdobja

0

0

0

0

0

0

-59.276

0

0

-59.276

0

0

2.922

0

0

0

-144.399

248.983

-107.506

0

0

0

0

0

0

0

104.584

-104.584

0

2.922

0

0

0

-2.922

0

B.3. Spremembe v kapitalu

a)

Razporeditev preostalega
čistega dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na
druge sestavine kapitala

0

b)

Razporeditev čistega dobička
poslovnega leta v zakonske
rezerve

0

c)1

Prenos presežka iz
prevrednotenja opred.os.
v preneseni čisti dobiček
(amortizacija)

0

0

0

0

0

0

-173.975

173.975

0

0

0

0

0

0

0

0

29.576

-29.576

0

0

1.875.209 10.838.179

8.426

84.723

-84.723

0

9.240.149

388.018

55.512 22.405.493

388.018

55.512

Odprava odloženih davkov
zaradi amortizacije
c)2 prevrednotenega dela
opredmetenih osnovnih
sredstev
C.

Stanje 31.12.2015
Bilančni dobiček

443.530
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Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev
Podatki o družbi in nadrejenih družbah
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d. je velika
družba v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Registrirana je v Sloveniji, glavni kraj poslovanja družbe
pa je EU. Osnovna dejavnost gospodarske družbe je
proizvodnja visoko kvalitetnih brezlesnih papirjev v
gramaturnem območju od 37 do 150 g/m².
Računovodske izkaze je uprava potrdila dne
09. 06. 2017.
Nadrejena družba je Papigor, holding, d.o.o., najvišja
družba v skupini pa je Papirus, holding, d.o.o., Goričane
38, 1215 Medvode, Slovenija, ki pripravlja konsolidirano
letno poročilo na nivoju končne matične družbe.
Konsolidirano letno poročilo je možno pridobiti na
naslovu najvišje družbe v skupini.

Podlaga za sestavitev računovodskih
izkazov
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija,
ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje
mednarodnih standardov računovodskega poročanja
(OPMSRP) in jih je sprejela Evropska Unija in v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).
Pripravljeni so skladno s temeljnima računovodskima
predpostavkama, ki sta upoštevanje nastanka poslovnih
dogodkov in časovna neomejenost delovanja.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem
tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost,
ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Družba nima odsekov.

Prva uporaba MSRP
Računovodski izkazi so prvi računovodski izkazi,
pripravljeni v skladu z določili mednarodnih standardov
računovodskega poročanja (MSRP) kot jih je sprejela
Evropska unija. Gre torej za računovodske izkaze,
pripravljene v skladu z MSRP 1. Datum prehoda na
MSRP za družbo je 01. 01. 2015 in na ta dan je bila
pripravljena otvoritvena bilanca stanja.
Družba je pri pripravi računovodskih izkazov dosledno
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upoštevala veljavne MSRP na dan 31. 12. 2016 tudi
za nazaj in ni uporabila izjem, ki so na voljo v MSRP 1.
Družba na datum prehoda 01. 01. 2015, kot tudi
datum primerljivih izkazov 31. 12. 2015 ni identificirala
pomembnih odstopanj v pripoznavanju in merjenju
posameznih postavk. Razlike so izključno v prezentaciji
posameznih izkazov in razkritjih k njim. Za te razlike je
družba pripravila tudi razkritja za primerljivo obdobje.

Funkcionalna in poročevalska valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, ki je hkrati
funkcionalna in poročevalska valuta družbe. Izkazi
so zaokroženi na 1 EUR, zaradi zaokroževanja lahko
prihaja do razlik. Terjatve, obveznosti in devizna
sredstva na računih pri bankah se preračunavajo na dan
bilance stanja po referenčnem tečaju ECB. Razlike pri
preračunu predstavljajo finančne prihodke oz. odhodke
iz poslovnih terjatev, obveznosti in sredstev v izkazu
poslovnega izida.

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 bodoče. Vse
obveznosti do bank upnic po tem sporazumu ima
družba na dan 31. 12. 2016 poravnane.

Pomembne računovodske ocene
Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva
določene ocene in predpostavke, ki vplivajo na
neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe ter
razkritje potencialnih obveznosti na dan bilance stanja
ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe v obdobju, ki
se konča na dan bilance stanja. Ocene in predpostavke
temeljijo na prejšnjih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se
v danih okoliščinah smatrajo kot utemeljeni, na podlagi
katerih so izražene presoje o knjigovodskih vrednosti
sredstev in obveznosti.
Poslovodske ocene zajemajo, med drugim, naslednje
postavke: amortizacijsko dobo in preostalo vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
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dolgoročnih sredstev, popravke vrednosti zalog in
dvomljivih terjatev in tožbene zahtevke, dolgoročne
pasivne časovne razmejitve za garancijska popravila,
rezervacije v povezavi z bodočimi stroški zaposlencev
– odpravnine, jubilejne nagrade. Bodočih dogodkov
in njihovega vpliva ni možno določiti z gotovostjo.
Prav zaradi tega je potrebno pri računovodskih ocenah
uporabiti presojo saj se računovodske ocene spreminjajo
glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije
ter kot posledica sprememb poslovnega okolja v
katerem družba deluje. Dejanske posledice se lahko
razlikujejo od ocenjenih.

Standardi, pojasnila in spremembe
objavljenih standardov, ki še niso veljavni
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še
niso veljavni in se med pripravo letnih računovodskih
izkazov za poslovno leto, ki se je končalo na dan
31. december 2016, niso upoštevali.
MSRP 9 Finančni instrumenti (2014)
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2018; uporablja se za nazaj, razen izjemoma.
Preračun prejšnjih obdobij ni potreben in je dovoljen v
kolikor so podatki na voljo in brez uporabe spoznanj.
Uporaba pred tem datumom je dovoljena.)
Ta standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumenti:
Pripoznavanje in merjenje, z izjemo da MRS 39 ostaja
v veljavi v primeru ščitenja poštene vrednosti portfelja
finančnih sredstev ali finančnih obveznosti pred
tveganjem spremembe obrestne mere; družbe imajo
možnost se odločati med uporabo računovodskega
ščitenja skladno z MSRP 9 ali obstoječim
obračunavanjem varovanja pred tveganjem po MRS 39
v vseh primerih obračunavanja.
Čeprav sta temelja dovoljenega merjenja finančnih
sredstev – odplačna vrednost, poštena vrednost skozi
drugi vseobsegajoči donos (PVDVD) in poštena vrednost
skozi poslovni izid (PVPI) – podobna MRS 39, se kriteriji
za določitev ustreznega merjenja pomembno razlikujejo.
Finančno sredstvo se izmeri po odplačni vrednosti ko so
izpolnjeni naslednji pogoji:
• sredstva se vodijo v okviru poslovnega modela, ki je
namenjen zbiranju pogodbenih denarnih tokov; in
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• pogodbena določila vsebujejo natančne datume
denarnih tokov, ki so zgolj plačila glavnice in obresti
od neplačane glavnice.
Nadalje lahko družba naknadne spremembe poštene
vrednosti (vključno pozitivne in negativne tečajne
razlike) kapitalskega instrumenta, ki ni namenjen
trgovanju, nepreklicno predstavi v okviru ostalega
vseobsegajočega donosa. Omenjene naknadne
spremembe se v nobenem primeru več ne morejo
prerazvrstiti v poslovni izid.
Dolžniški instrumenti, ki so izmerjeni po pošteni
vrednosti skozi ostali vseobsegajoči donos, prihodki od
obresti, pričakovane kreditne izgube ter pozitivne in
negativne tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem
izidu na enak način kot sredstva izmerjena po odplačni
vrednosti.
Ostali dobički in izgube so pripoznani v drugem
vseobsegajočem donosu in so po odpravi pripoznanja
prerazvrščeni med poslovni izid.
Model izračuna oslabitve skladno z MSRP 9 nadomešča
model nastalih izgub, kot ga pozna MRS 39, ki zajema
tudi model pričakovanih kreditnih izgub; slednje
pomeni, da se bo oslabitev lahko pripoznala še preden
bo sploh do izgube prišlo.
MSRP 9 vsebuje nov splošni model obračunavanja
varovanja pred tveganjem, ki zadevno obračunavanje
bolje prilagaja obvladovanju tveganj. Različne vrste
razmerij varovanja pred tveganjem – poštena vrednost,
denarni tok in neto naložbe v tuje družbe – ostanejo
nespremenjene, vendar je potrebna dodatna ocena.
Standard vsebuje nove zahteve, ki jih je potrebno
izpolniti (nadaljevanje in ustavitev obračunavanja
varovanja pred tveganjem), in omogoča dodatnim
vrstam izpostavljenosti, da se obravnavajo kot varovane
postavke.
Potrebna so dodatna obsežna razkritja v zvezi z
obvladovanjem tveganj in z dejavnostmi varovanja pred
tveganji.
Družba predvideva, da MSRP 9 (2014) ne bo
pomembno vplival na računovodske izkaze. Razvrstitev
in merjenje finančnih instrumentov družbe/skupine
se ob upoštevanju MSRP 9 ne bo spremenila zaradi
narave njenega poslovanja in vrste njenih finančnih
instrumentov.
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Družba pa predvideva, da bodo izgube zaradi oslabitve
višje in bolj volatilne za sredstva v smislu obsega
kreditne izgube predvidene po modelu slabitve. Družba
še ni dokončala metodologije slabitev, ki jo bo uporabila
skladno z MSRP 9.
MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2018. Uporaba pred datumom je dovoljena.)
Novi standard zagotavlja okvir, ki nadomešča obstoječa
navodila za pripoznanje prihodkov po MSRP. Družbe
uporabljajo petstopenjski model za določitev kdaj
točno pripoznati prihodke in do katere višine. Novi
model opredeljuje, da se prihodki pripoznajo takrat
oz. ko družba prenese nadzor blaga in storitev na
stranko in sicer v višini do katere družba pričakuje, da je
upravičena. Z ozirom na izpolnjene kriterije se prihodki
pripoznajo:
• čez čas in na način, ki prikazuje poslovanje družbe; ali
• v trenutku, ko je nadzor blaga in storitev prenešen na
kupca.
Prav tako MSRP 15 uvaja načela, ki družbo zavezujejo
k zagotavljanju kakovostnih in obsežnih razkritij, ki
uporabnikom računovodskih izkazov dajejo uporabne
informacije v zvezi z vrsto, višino, časovnim vidikom in
negotovostjo prihodkov in denarnih tokov, ki izhajajo iz
pogodb s kupci.
Čeprav prvotna ocena možnega vpliva MSRP 15 na
računovodske izkaze družbe še ni v celoti zaključena,
uprava predvideva, da standard na dan prve uporabe
ne bo pomembno vplival na njene računovodske izkaze.
Družba ne predvideva, da se bo izbira časa in merjenje
njenih prihodkov po MSRP 15 spremenilo zaradi narave
njenega poslovanja in vrste prihodkov.

stanja obračunava z enotnim modelom brez razlikovanja
med poslovnim in finančnim najemom.
Skladno z MSRP 16, se za pogodbo o najemu smatra
pogodba, ki za določeno obdobje daje pravico do
uporabe določenega sredstva v zameno za plačilo. Nov
model za take pogodbe določa, da najemnik pripozna
pravico do uporabe sredstva in obveznosti iz najema.
Pravica do uporabe sredstva se amortizira, obresti pa se
pripišejo k obveznosti. Slednje povzroča skoncentriran
vzorec stroškov za večji del najemov, četudi najemnik
plačuje stalne letne najemnine.
Nov standard za najemnike uvaja številne omejene
izjeme, ki vključujejo:
• najeme za obdobje 12 mesecev ali manj, brez
nakupne opcije;
• najeme, kjer ima zadevno sredstvo nizko vrednost
(poceni/cenovno nizki najemi/‘small-ticket’ leases).
Z uvedbo novega standarda pa se obračunavanje
najema za najemodajalca ne bo pomembno spremenilo
in razlikovanje med poslovnim in finančnim najemom
zanj ostaja v veljavi.
Družba predvideva, da nov standard na dan prve
uporabe ne bo pomembno vplival na računovodske
izkaze, saj družba ni stranka najemne pogodbe, ki bi bila
predmet določil MSRP 16.
Dopolnilo k MSRP 2: Razvrščanje in merjenje plačil z
delnicami
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1.
1. 2018. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem
datumom je dovoljena.)
Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.

MSRP 16 Najemi

Dopolnilo natančneje opredeljuje plačila z delnicami za
naslednja področja:

(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2019 ali kasneje. Uporaba pred tem datumom
je dovoljena, če družba uporablja tudi MSRP 15.)

• učinki obveznih in neobveznih pogojev glede
merjenja plačil z delnicami, ki se poravnajo v
gotovini;

Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.

• plačila z delnicami z možnostjo poravnave v primeru
obveznosti pri viru odtegnjenega davka; in

MSRP 16 nadomešča MRS 17 Najemi in povezana
pojasnila. Standard in odpravlja obstoječi model
dvojnega obračunavanja najemov in namesto tega od
družbe/skupine zahteva, da večina najemov iz bilance
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• spremembe pogojev plačil z delnicami, ki zadevajo
razvrstitev plačil poravnanih v gotovini v plačila
poravnana s kapitalom.
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Družba predvideva, da nov standard na dan
prve uporabe ne bo pomembno vplival na njene
računovodske izkaze, saj družba ne sklepa poslov, kjer se
plačuje z delnicami.
Dopolnilo k MSRP 4: Uporaba MSRP 9 Finančni
instrumenti v povezavi z MSRP 4 Zavarovalne
pogodbe
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2021. Uporablja se za nazaj.)
Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.
Dopolnilo obravnava vprašanja, ki izhajajo iz izvajanja
MSRP 9 pred načrtovanim nadomestnim standardom,
ki ga UOMRS pripravlja za MSRP 4. Dopolnilo uvaja
dve možni rešitvi. Prva je začasna izjema uporabe
MSRP 9, na podlagi katere se prijava nekaterih
zavarovateljev odloži. Druga rešitev navaja drugačen
pristop k predstavitvi, s pomočjo katerega bi se
ublažila nestanovitnost, ki bi lahko izhajala iz uporabe
MSRP 9 pred načrtovanim standardom o zavarovalnih
pogodbah.
Dopolnilo nima vpliva na družbo saj družba ne ponuja
zavarovanj.
Dopolnilo k MSRP 10 in MRS 28 Prodaja ali vložek
sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženim
podjetjem ali skupnim podvigom
(Dan uporabe še ni bil določen s strani UOMRS; uporaba
pred datumom je dovoljena.)
Dopolnilo pojasnjuje, da je pri poslih s pridruženim
podjetjem ali skupnim podvigom višina pripoznanih
dobičkov ali izgub odvisna od tega ali je prodano ali
vloženo sredstvo del posla kjer:
• je celotni dobiček ali izguba pripoznana, ko posel
sklenjen med vlagateljem in njegovim pridruženim
podjetjem ali skupnim podvigom zajema prenos
sredstva ali sredstev, ki predstavljajo družbo (ne
glede na to ali se sredstvo nahaja v podružnici ali ne),
medtem ko je delni dobiček ali izguba pripoznana
ko je posel sklenjen med vlagateljem in njegovim
pridruženim podjetjem ali skupnim podvigom zajema
sredstvo, ki ne predstavlja družbe, četudi so ta
sredstva nahajajo v podružnici.
Družba predvideva, da nov standard na dan prve
uporabe ne bo vplival na njene računovodske izkaze, saj
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družba nima podružnic, pridruženih družb ali skupnih
podvigov.
Dopolnilo k MRS 7
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2017. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem
datumom je dovoljena.)
Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.
Dopolnilo zahteva dodatna razkritja, ki bodo
uporabnikom pomagala vrednotiti spremembe v
obveznostih iz financiranja, vključno spremembe
denarnih tokov in nedenarne spremembe (npr. vpliv
pozitivnih in negativnih tečajnih razlik, spremembe
pri prevzemu ali izgubi nadzora nad podružnicami,
spremembe poštene vrednosti).
Družba predvideva, da nov standard na dan
prve uporabe ne bo pomembno vplival na njene
računovodske izkaze.
Dopolnilo k MRS 12: Pripoznanje terjatev za
odložene davke v zvezi z nerealiziranimi izgubami
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. 1. 2017. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem
datumom je dovoljena.)
Dopolnilo še ni potrjeno s strani EU.
Dopolnilo natančneje pojasnjuje na kakšen način in kdaj
v določenih primerih obračunati odložene terjatve za
davek, ter kako določiti višino prihodnjih obdavčljivih
prihodkov za namen presoje pripoznavanja odloženih
terjatev za davek.
Družba predvideva, da nov standard na dan
prve uporabe ne bo pomembno vplival na njene
računovodske izkaze.
Spremembe MRS 40 Naložbene nepremičnine
(Veljajo za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2018 ali pozneje; uporabljajo se za naprej.)
Ta določila še niso potrjena s strani EU.
Spremembe utrjujejo načelo iz MRS 40 Naložbene
nepremičnine glede prenosov v naložbene
nepremičnine ali iz njih, tako da zdaj določa, da se
takšen prenos opravi samo, če pride do spremembe
pri uporabi nepremičnine. V skladu s spremembami se
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prenos opravi, kadar in zgolj kadar pride do dejanske
spremembe v uporabi – tj. sredstvo začne ali preneha
ustrezati opredelitvi pojma naložbena nepremičnina,
o spremembi uporabe pa obstajajo dokazila. Zgolj
sprememba namena poslovodstva ni razlog za prenos.
Družba predvideva, da spremembe na dan prve uporabe
ne bodo pomembno vplivale na njene računovodske
izkaze, saj družba nima naložbenih nepremičnin.
OPMSRP 22 Transakcije v tujih valutah in predujmi
(Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2018 ali pozneje.)
Ta določila še niso potrjena s strani EU.
V pojasnilu je razjasnjeno, kako določiti datum
transakcije za namen določitve menjalnega tečaja, ki se
uporabi ob začetnem pripoznanju s tem povezanega
sredstva, odhodka ali prihodka (ali njegovega dela)
ob odpravi pripoznanja nedenarnega sredstva ali
nedenarne obveznosti v zvezi z danim ali prejetim
predujmom v tuji valuti. V takšnem primeru je datum
transakcije enak datumu, na katerega podjetje najprej
pripozna nedenarno sredstvo ali nedenarno obveznost v
zvezi z danim ali prejetim predujmom.
Družba predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe
ne bo pomembno vplivalo na njene računovodske
izkaze, saj družba ob začetnem pripoznanju nedenarnih
sredstev ali nedenarnih obveznosti v zvezi z danimi
ali prejetimi predujmi uporablja menjalni tečaj, ki je v
veljavi na dan transakcije.
Letne izboljšave
Cikel letnih izboljšav MSRP 2014–2016 je bil
objavljen 8. decembra 2016 in uvaja spremembe
dveh standardov ter posledične spremembe drugih
standardov in pojasnil, ki imajo za posledico
računovodske spremembe za namene predstavljanja,
pripoznavanja ali merjenja. Spremembe MSRP 12
Razkritje deležev v drugih podjetjih veljajo za letna
obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017
ali pozneje, spremembe MRS 28 Finančne naložbe v
pridružena podjetja in skupne podvige pa veljajo za
letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2018 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je
dovoljena.
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Družba predvideva, da nobena izmed teh izboljšav ne
bo imela pomembnih vplivov na njene računovodske
izkaze.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva predstavljajo materialne
pravice in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za
pripoznanje, se vrednoti po nabavni vrednosti. V
nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive
nakupne dajatve. Dani predujmi za neopredmetena
sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev.
Za merjenje po pripoznanju neopredmetenega
sredstva podjetje uporablja model nabavne vrednosti.
Neopredmeteno sredstvo se razviduje po njegovi
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti. Vsa neopredmetena sredstva imajo končne
dobe koristnosti.
Emisijski kuponi
Med neopredmetenimi sredstvi podjetje pripozna
emisijske kupone. Emisijske kupone podjetje brezplačno
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. Pri tem podjetje oblikuje odložene
prihodke.
Za vrednost proizvedenih emisij na koncu poslovnega
leta podjetje oblikuje obveznosti do države za
brezplačno predajo emisijskih kuponov po zakonu
o varstvu okolja, ter 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 EUR za en
kupon.
Če podjetje trguje z emisijskimi kuponi, za znesek
prodanih oz. kupljenih emisijskih kuponov pripozna
poslovne prihodke oz. odhodke.
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Opredmetena osnovna sredstva
Naprave in oprema
Naprave in oprema se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova
nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve
ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški
dovoza, namestitve in preizkušanja. Nabavna vrednost
naprav in opreme je zmanjšana za kumulativni popravek
vrednosti zaradi amortizacije.
Naprave in oprema se morajo zaradi oslabitve
prevrednotiti, če njihova knjigovodska vrednost presega
njihovo nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva
vrednost se šteje čista prodajna vrednost ali vrednost pri
uporabi, odvisno od tega, katera je večja. Zmanjšanje
knjigovodske vrednosti opredmetenega osnovnega
sredstva na nadomestitveno vrednost je izguba zaradi
oslabitve in se šteje kot prevrednotovalni poslovni
odhodek v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi.
Nepremičnine
Nepremičnine se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo
po nabavni vrednosti, povečani za stroške, ki jih je
mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za
nameravano uporabo. Dani predujmi za opredmetena
osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena
osnovna sredstva.
V letu 2010 je družba spremenila računovodsko politiko
in za vrednotenje zemljišč in zgradb uporablja model
prevrednotenja. Poštene vrednosti temeljijo na ocenah
zunanjega pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin,
vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Namen ocene vrednosti je ocena poštene vrednosti za
potrebe računovodskega poročanja.
Cenitev nepremičnin je bila opravljena na dan
1. 1. 2010.
Ocena preverjanja ustreznosti poštene vrednosti se
izvede najmanj vsakih pet let. Izvedena je bila na dan
31. 12. 2015 in iz nje izhaja, da knjigovodska vrednost
zemljišč in zgradb pomembno ne odstopa od njihove
poštene vrednosti.
Spremembe knjigovodske vrednosti iz prevrednotenja
zemljišč in zgradb se izkažejo v spremembah presežka
iz prevrednotenja v kapitalu. Slabitve predhodno
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okrepljenih sredstev neposredno zmanjšujejo
vrednost oblikovanega presežka iz prevrednotenja
v kapitalu, sicer se pripoznajo v izkazu poslovnega
izida. Amortizacija, ki temelji na prevrednoteni
nabavni vrednosti sredstev, bremeni stroške, pri tem
se razlika med amortizacijo po prevrednoteni nabavni
vrednosti in amortizacijo po izvirni nabavni vrednosti
prenaša v preneseni poslovni izid v breme presežka iz
prevrednotenja.
Ob prodaji prevrednotenega sredstva zneske, ki so
izkazani v presežku iz prevrednotenja, družba prenese
na preneseni poslovni izid.
Stroški izposojanja v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi
Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v
zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva
do njegove usposobitve za uporabo.
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 takih sredstev
nimamo in jih tudi v bodoče ne pričakujemo.

Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje
z amortiziranjem. Opredmetena osnovna sredstva
se začnejo amortizirati takoj ko so razpoložljiva za
uporabo. Neopredmetena sredstva pa se začnejo
amortizirati takoj, ko so razpoložljiva za uporabo.
Amortizacija enakomerno časovno zmanjšuje vrednost
sredstva.
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Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi
sredstev.
Amortizacijske stopnje se v primerjavi s preteklim letom
niso spremenile.
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Družba del amortizacije, ki se nanaša na prevrednotenje
osnovnih sredstev, sproti prenaša iz presežka iz
prevrednotenja na preneseni poslovni izid.

Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2016
Vrsta OS

Naziv

Stopnja amortizacije v %

20

Hidrogradnje

od 0,92 do 5,78

21

Promet in transport

od 0,92 do 2,00

22

Opr.za prenos el. energije

od 0,92 do 2,70

Objekti

23

Gospodarske stavbe

od 0,95 do 5,56

24

Gradbeni objekti-ostali

od 2,00 do 2,87

25

Samski dom

1,30

Počitniški domovi

2,00

40

Stroji

od 2,85 do 20,00

41

Transport in zveze

od 5,00 do 33,33

42, 43

Gostinska oprema

od 5,00 do 10,00

44

Standardna in spec. orodja

od 6,00 do 20,00

45

Oprema, instrumenti

od 5,00 do 12,50

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

26, 27
Oprema

Neopredmetena sredstva

od 5,00 do 33,30

Finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe v kapital in lastniški
vrednostni papirji drugih podjetij se ob začetnem
pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Začetni
vrednosti se prištejejo stroški posla, ki izhajajo
neposredno iz nakupa. Naložbe v delnice in deleže
družba obravnava kot finančna sredstva razpoložljiva za
prodajo.
Finančne naložbe v delnice, za katere ni objavljena
cena na delujočem trgu in poštene vrednosti ni mogoče
zanesljivo izmeriti, se izmerijo po nabavni vrednosti.
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Pri upoštevanju običajnih nakupov in prodaj finančnih
naložb, družba upošteva datum trgovanja.
Finančne naložbe v delnice, za katere je objavljena cena
na delujočem trgu, se vrednotijo po pošteni vrednosti.
Sprememba poštene vrednosti se pripozna v kapitalu
kot presežek iz prevrednotenja, izguba pa kot negativni
presežek iz prevrednotenja.
Finančne naložbe prevrednotimo enkrat letno na datum
bilance stanja.
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Na vsak dan bilance je potrebno oceniti, ali obstaja kak
nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti finančne
naložbe. Če tak dokaz obstaja, je potrebno finančno
naložbo prevrednotiti zaradi oslabitve. Šteje se, da
obstajajo objektivni razlogi za opravljanje preizkusa
oslabitve finančne naložbe, kadar je poštena tržna
vrednost finančne naložbe na dan bilance stanja
20 odstotkov nižja od nabavne vrednosti finančne
naložbe oziroma je poštena vrednost pod nabavno
vrednostjo za več kot 9 mesecev. Preizkus oslabitve
finančne naložbe se opravi posamično za vsako naložbo
ali skupino naložb.
Dana dolgoročna posojila družba vrednoti po odplačni
vrednosti.
Kratkoročne finančne naložbe
Družba na kratkoročnih finančnih naložbah izkazuje del
dolgoročnih posojil do fizičnih oseb in kratkoročno dana
posojila, ki se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po
nabavni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku, nato
se vodijo po odplačni vrednosti.

Terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo
v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,
da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje
povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno
poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s
pogodbo.
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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 in 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 vrednotijo po nabavni
ceni, ki jo sestavljajo nabavna cena, uvozne dajatve in
neposredni stroški nabave. Dani predujmi za zaloge so
sestavni deli zalog. Zaloge surovin in materiala
Goričane, d.d. izkazujejo po planskih cenah,
popravljenih za odmike v obračunskem obdobju po
skupinah sorodnih stvari v zalogi.
Družba vodi zaloge nedovršene proizvodnje in gotovih
izdelkov po planskih cenah, popravljenih za odmike v
obračunskem obdobju.
Količinska enota proizvoda oziroma nedokončane
proizvodnje se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po
proizvajalnih stroških v ožjem pomenu, katere zajemajo:

Popravki vrednosti se oblikujejo na osnovi ocene
izterljivosti vsake posamezne terjatve.

• izdelavni material,

Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino,
se pokrije v breme tako vzpostavljenega popravka
vrednosti.

• splošne stroške ugotovljene po proizvodnih
stroškovnih mestih,

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s
stvarmi, na katere se nanašajo.

• izdelavne plače,

• izvedene stroške iz stroškovnih mest vzdrževanja,
energetike in vodočistilne naprave.

Odloženi davki

Družba oblikuje popravek vrednosti zalog rezervnih
delov, strojne vprege, pomožnega materiala ter goriv in
maziv glede na starost teh zalog.

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

Družba oblikuje popravke vrednosti zalog polproizvodov
in gotovih proizvodov glede na strukturo zalog, v
primeru, če posamezne vrste zalog niso imele gibanja
več kot pol leta.
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Na bilančni dan se zaloge gotovih proizvodov in
nedokončane proizvodnje uskladijo z zadnjimi
stroškovnimi cenami.
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če
knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih
dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah,
presega njihovo iztržljivo vrednost.

Denarna sredstva in denarni ustrezniki
Denarna sredstva in denarni ustrezniki predstavljajo
denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, ki
se lahko uporablja za plačevanje ter kratkoročni depoziti
do 90 dni. Družba nima omejitev pri uporabi sredstev na
računih pri bankah.
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.

Kapital
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske
rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni
izid iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in čisti
poslovni izid tekočega leta. Osnovni kapital se vodi v
domači valuti.
Rezerve so oblikovane v skladu z ZGD 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
bilance stanja oblikuje rezerve za lastne delnice.
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Rezervacije
Družba v bilanci stanja izkaže rezervacije, če ima
zaradi preteklega dogodka sedanjo pravno ali posredno
obvezo in če obstaja verjetnost, da bo za poravnavo
te obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo
gospodarske koristi.
Rezervacije se nanašajo na dolgoročno vračunane
stroške za obveznosti iz naslova tožb in rezervacije
za odpravnine in jubilejne nagrade. 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. Pri izračunu za 2016 je
upoštevana diskontna stopnja 1,60 %. Aktuarski izračun
družba izdela vsako leto.

Obveznosti
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
poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih
dolgov.
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 se
jo primerja z knjigovodsko vrednostjo. V primeru
pomembnejše razlike se pretekle obveznosti
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odpripoznajo in pripoznajo nove obveznosti. V primeru
nepomembne razlike pa se obstoječe obveznosti
prevrednoti.

naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki
se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če
ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti,
zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.

Kratkoročne časovne razmejitve

Dividende se priznajo na dan upravičenosti do njih.

Kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno
odložene stroške. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo
zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Nanašajo se na
že zaračunane stroške zavarovanja in stroške naročnin,
ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo
vnaprej vračunane stroške. Kratkoročno vnaprej
vračunani stroški vključujejo stroške, ki so že nastali,
vendar podjetje še ni prejelo ustreznih listin. Med
kratkoročno vnaprej vračunanimi stroški družba izkazuje
obveznosti, ki se predvidevajo iz naslova nezaračunanih
provizij, nerešenih reklamacij do kupcev, scontov,
rabatov, prevozov in drugih nezaračunanih stroškov.

Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih
koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem
sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje
mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se
upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti
niso uresničeni že ob nastanku.
Poslovni prihodki
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in
materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih
v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste,
odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega
plačila.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob plačilu
terjatev, za katere je bil v preteklosti oblikovan popravek
vrednosti in ob odtujitvi opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev, v kolikor prodajna
vrednost presega neodpisano vrednost ob izločitvi.
Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo
se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi

Obresti se obračunavajo v skladu z efektivno obrestno
mero.
Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke.
Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.

Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih
koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstev ali s povečanjem dolga, in je to zmanjšanje
mogoče zanesljivo izmeriti.
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne
zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom
v obračunskem obdobju, povečanim za stroške,
ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in
nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške,
ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in
nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se šteje
tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in
materiala.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je
opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov
vpliv na poslovni izid.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi
z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi
sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.
Finančni odhodki
Odhodki iz finančnih obveznosti so odhodki za obresti
iz prejetih posojil in odhodki iz naložbenja. Obresti
se obračunavajo v skladu z efektivno obrestno mero.
Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede
na plačila, ki so povezana z njimi.
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Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi
z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami
zaradi njihove oslabitve.
Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se
izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.

Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi
iz podatkov bilance stanja, za tekoče in preteklo leto,
iz podatkov tekočega izkaza poslovnega izida ter
iz dodatnih podatkov iz poslovnih knjig podjetja, ki
prikazujejo spremembe denarnih sredstev za poslovno
leto. Podatki se pridobijo tudi z dopolnjevanjem postavk
poslovnih, finančnih prihodkov in odhodkov.
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Upravljanje s tveganji
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 2016 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 tveganje, 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
+ 2% 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. Likvidnostno tveganje se
je zaradi plačilne nediscipline v pogojih finančne krize
glede na pretekla obdobja povečalo.
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-ja in
razmerja med finančnim dolgom in kapitalom. Družba
je v letu 2016 izpolnila vse bančne zaveze. Prav tako
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.,
• dodatno zavarovanje bolj tveganih terjatev do
kupcev s finančnimi inštrumenti (akreditiv) in zahtevo
plačil pred dobavo,
• s sprotnim nadzorom terjatev iz poslovanja,
• s sistematično izterjavo spornih terjatev in
• z verižnimi kompenzacijami.
Družba ima utečene postopke upravljanja terjatev
in oblikovanja popravkov vrednosti terjatev. Najvišja
izpostavljenost temu tveganju je enaka neodpisani
vrednosti terjatev.
Valutno tveganje
Valutno tveganje je opredeljeno kot možnost
spremembe vrednosti premoženja, ki izhaja iz gibanja
deviznega tečaja. Družba Goričane, d.d. proda večino
svojih proizvodov na trgih Evropske unije, na ostalih
trgih, tudi v prekomorskih državah, pa sklepamo
prodajne pogodbe v evrih. V letu 2016 je glavno
valutno tveganje družbe prestavljal nakup celuloze
v ameriških dolarjih. Družba Goričane, d.d. nima
vzpostavljenega varovanja pred valutnim tveganjem.
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Cenovno tveganje
Družba je izpostavljena cenovnemu tveganju celuloze
saj le ta predstavlja 64 % stroškov materiala oziroma
polovico stroškov iz poslovanja in gibanje cene na
svetovnih trgih lahko pomembno vpliva na rezultat.

RAČUNOVODSKO POROČILO

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.
Premoženjska tveganja

Upravljanje poslovnih tveganj
Nabavna tveganja
Nabavna tveganja lahko razdelimo na:
• tveganja povišanj cen surovin,
• tveganja zaradi zamud oziroma neizdobav,
• tveganja zaradi nekakovostnih surovin.
Določne vrste naših surovin proizvaja zelo omejeno
število proizvajalcev. To zmanjšuje naše nabavne
možnosti ter 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 visoko kakovostne izdelke in storitve.
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Družba Goričane, d.d. svoja ključna premoženjska
tveganja (požarno, izpad proizvodnje zaradi požara,
transportno tveganje, tveganje civilne odgovornosti)
sistematično prenaša na zavarovalnice.
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 prek 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 in skrbjo za varno in
zdravo delo.
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida
Dobiček iz poslovanja po funkcionalnih skupinah
v eur
2016

2015

66.311.966

65.999.160

-64.065

-297

Proizvajalni stroški prodanih količin

-53.955.144

-57.074.220

Kosmati donos iz prodaje

Čisti prihodek od prodaje
Nabavna vrednost prodanega blaga

12.292.757

8.924.643

Stroški prodaje

-5.263.085

-5.282.337

Stroški uprave

-3.017.688

-2.558.920

Prevrednotovalni poslovni odhodki

-867.290

-149.239

Drugi poslovni prihodki

268.251

113.355

3.412.945

1.047.502

Dobiček/Izguba iz poslovanja

1.

Čisti prihodek od prodaje
v eur
2016

2015

8.464.109

8.523.207

Najemnine

20.772

15.240

Blago in material - domači trg

21.889

33.938

57.770.183

57.445.567

35.013

-18.792

66.311.966

65.999.160

Proizvodi in storitve - domači trg

Proizvodi in storitve - tuji trg
Blago in material - tuji trg
Skupaj

2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
v eur

Nedovršena proizvodnja

2016

2015

-73.010

113.314

Polizdelki

-563.683

128.461

Gotovi proizvodi

721.450

-230.493

84.757

11.282

Stanje zalog
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Drugi poslovni prihodki
v eur

Prodaja OS

2016

2015

186.623

9.270

Izterjave odpisov terjatev in odpisi obveznosti

34.021

42.479

Emisijski kuponi

19.959

23.365

Drugi prihodki

27.648

20.201

0

18.040

268.251

113.355

Odprava rezervacij
Skupaj

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
4.

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala
v eur
2016

2015

64.065

297

38.044.830

41.960.806

Stroški pomožnega materiala

1.262.673

1.226.732

Stroški energije

5.501.223

6.588.916

268.425

27

Odpisi drobnega inventarja in embalaže

28.314

28.267

Stroški pisarniškega materiala in stroški literature

17.818

42.155

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški materiala

Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje

Drugi stroški materiala
Skupaj
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Stroški storitev
v eur
2016

2015

210.933

156.601

Stroški transportnih storitev

2.832.988

3.167.546

Str. storitev v zvezi z vzdrževanjem

2.041.802

1.187.079

129.916

126.966

78.121

99.447

Stroški bančnih storitev in zavarovalne premije

577.866

558.130

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

191.952

157.967

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

131.131

86.042

1.048.555

1.009.702

416.374

413.836

7.659.638

6.963.316

Stroški storitev pri proiz. proizvodov in opravljanju storitev

Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

Izvozni stroški
Stroški drugih storitev
Skupaj

6.

Stroški dela
v eur
2016

2015

5.023.443

3.933.064

Stroški pokojninskih zavarovanj

445.783

344.886

Stroški drugih zavarovanj

365.831

285.778

Drugi stroški dela

751.376

749.559

6.586.433

5.313.287

Stroški plač

Skupaj

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 in 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 9.710 evrov.
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Odpisi vrednosti

Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih
v eur
2016

2015

61.823

60.825

2.145.422

2.156.303

840.710

3.685

26.581

145.555

3.074.536

2.366.368

2016

2015

0

69.819

Popravek vrednosti zalog rezervnih delov in pomožnega materiala

26.581

75.736

Skupaj

26.581

145.555

Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Skupaj

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
v eur

Popravek vrednosti terjatev

8.

Drugi poslovni odhodki
v eur
2016

2015

Dajatve, ki niso odvisne od dobička

101.263

101.420

Izdatki za varstvo človekovega okolja

481.827

403.251

Drugi stroški

127.565

55.284

Skupaj

710.655

559.955

Glavna postavka dajatev, ki niso odvisne od dobička, je obveznost za plačilo prispevka za uporabo stavbnega
zemljišča v višini 97.678 evra, ostali stroški v znesku 3.585 evrov so članarine.
V izdatkih za varstvo okolja družba izkazuje strošek za vodna povračila in okoljsko dajatev za odpadne vode v višini
358.490 evrov, stroške za odvoz odpadkov v višini 80.310 evrov in 27.033 evrov za čiščenje in urejanje okolice ter
15.994 evrov ostalih stroškov.
V drugih stroških so zajeti stroški počitniških kapacitet v višini 3.745 evra, plačila za neizpolnjevanje kvote za invalide
v višini 1.107 evrov, nagrade dijakom in študentom v višini 56.187 evrov, stroškov cenitev in sodnih taks v znesku
13.966 evrov, 46.000 evrov odškodnin, 1.000 evrov donacij ter 5.560 evrov drugih stroškov.
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Finančni prihodki iz deležev
v eur
2016

2015

Prihodki od dividend

44.340

44.340

Skupaj

44.340

44.340

2016

2015

169.919

252.087

1.374

1.473

171.293

253.560

10. Finančni prihodki iz danih posojil
v eur

Finančni prihodki iz obresti do podjetij v skupini
Finančni prihodki iz posojil danih drugim
Skupaj

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
v eur
2016

2015

0

5.285

Drugi finančni prihodki

100.280

144.597

Skupaj

100.280

149.882

Finančni prihodki iz obresti

12. Finančni odhodki iz oslabitev
v eur
2016

2015

Finančni odhodki iz oslabitve

1.469.434

0

Skupaj

1.469.434

0

Finančni odhodki iz slabitve se nanašajo na slabitev obresti iz posojila danega nadrejeni družbi Papigor, d.o.o.

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
v eur

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Skupaj

2016

2015

617.710

954.887

493

849

618.203

955.736
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14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
v eur
2016

2015

238

38

26.355

47.473

200.463

466.877

8.107

7.133

235.163

521.521

Obresti od prepozno plačanih prispevkov, stroški tožb
Drugi finančni odhodki - obresti
Drugi finančni odhodki - tečajne razlike
Pripisani stroški obresti, jubilejnih nagrad, odpravnin
Skupaj

15. Davek od dobička
v eur
2016

2015

1.406.058

18.027

-44.714

-46.118

2.369.488

113.933

173.975

173.975

2.217

2.217

Davčne olajšave

-1.440.325

-262.034

Koriščenje pretekle izgube

-1.734.649

0

Davčna osnova

732.050

0

Davek od dobička (predpisana davčna stopnja v obeh letih 17 %)

-124.448

0

8,85 %

0,00 %

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Prihodki, ki so izločeni iz davčne osnove oziroma povečujejo davčno osnovo
Davčno nepriznani odhodki
Povečanje osnove zaradi prenosa prevrednotenja
Drugo povečanje osnove

Efektivna davčna stopnja

V letu 2016 družba izkazuje davek od dobička, medtem ko ga v letu 2015 ni izkazovala. V obeh letih so bile
uporabljene davčne olajšave za:
• investirani znesek v opredmetena osnovna sredstva,
• olajšava za raziskave in razvoj,
• olajšava za financiranje pokojninskega načrta,
• olajšava za zaposlene invalide,
• olajšava za donacije.
Večji del davčno nepriznanih odhodkov predstavljajo popravki vrednosti finančnih naložb.
Družba je v letu 2016 koristila celotno davčno izgubo iz leta 2013, tako da nima več neuporabljene davčne izgube
za prihodnja leta.
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16. Spremembe odloženega davka v izkazu poslovnega izida
v eur
Sprememba terjatev za odloženi davek iz naslova

- popravkov terjatev

2016

2015

17.402

10.921

- tožbe

0

-961

7.840

871

- slabitev naložb in terjatev za obresti

289.946

0

- slabitev vlaganj v tuja OS

158.307

0

- nepokrite davčne izgube

-294.890

0

Skupaj sprememba terjatev za odloženi davek preko IPI

178.605

10.831

- rezervacij

v eur
Sprememba obveznosti za odloženi davek iz naslova

- prevrednotenja nepremičnin
Skupaj sprememba obveznosti za odloženi davek preko IPI
Skupaj - neto učinek v IPI

2016

2015

29.780

29.576

29.780

29.576

208.385

40.407

Od 1. 1. 2017 velja nova davčna stopnja 19 % (do 31. 12. 2016 je bila 17 %). Razkritja glede spremembe
odloženega davka kot posledice spremembe davčne stopnje in posledice spremembe v osnovi, so prikazana v
razkritjih sredstev in obveznosti iz naslova odloženih davkov.

17. Čisti dobiček/izguba poslovnega leta
v eur
2016

2015

Dobiček/izguba iz poslovanja

3.412.945

1.047.502

Izguba iz financiranja

-2.006.887

-1.029.475

Odloženi davki

208.385

40.407

Davek od dobička

-124.448

0

1.489.995

58.434

Skupaj

18. Spremembe odloženega davka v izkazu vseobsegajočega donosa
v eur
Sprememba obveznosti za odloženi davek iz naslova

Zemljišča - sprememba davčne stopnje*

2016

2015

-165.794

0

Zgradbe - sprememba davčne stopnje*

-52.077

0

Naložbe - sprememba davčne stopnje*

-4.785

0

34

0

116

0

1.007

-1.206

-221.499

-1.206

Zemljišča
Zgradbe
Naložbe
Skupaj
*od 1. 1. 2017 velja nova davčna stopnja 19% (do 31. 12. 2016 je bila 17%)

GORIČANE letno poročilo 2016

71

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k bilanci stanja
19. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2016
v eur
Dolg. premoženjske
pravice

Dolgoročne AČR

Skupaj

1.112.798

156.990

1.269.788

4.993

0

4.993

Prenos iz investicij v teku

0

0

0

Zmanjšanje

0

-19.959

-19.959

1.117.791

137.031

1.254.822

667.416

0

667.416

61.823

0

61.823

0

0

0

Stanje 31. 12. 2016

729.239

0

729.239

Stanje 31. 12. 2015

445.382

156.990

602.372

Stanje 31. 12. 2016

388.552

137.031

525.583

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2015
Povečanje

Stanje 31. 12. 2016
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. 12. 2015
Povečanje
Zmanjšanje

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2015
v eur
Dolg. premoženjske
pravice

Dolgoročne AČR

Skupaj

1.112.388

32.559

1.144.947

410

149.796

150.206

Prenos iz investicij v teku

0

0

0

Zmanjšanje

0

-25.365

-25.365

1.112.798

156.990

1.295.153

606.591

0

606.591

60.825

0

60.825

0

0

0

Stanje 31. 12. 2015

667.416

0

667.416

Stanje 31. 12. 2014

505.797

32.559

538.356

Stanje 31. 12. 2015

445.382

156.990

602.372

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. 12. 2014
Povečanje

Stanje 31. 12. 2015
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. 12. 2014
Povečanje
Zmanjšanje
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Med neopredmetenimi sredstvi prikazujemo licence za računalniške programe. Investicije v preteklih letih so
zahtevale nakup programov za procesni računalnik, linijo papirnega stroja, upravljanje priprave snovi, itd. S tem je
omogočeno računalniško upravljanje papirnega in rezalnega stroja.
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 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 2016 smo državi predali 19.959 kuponov (v letu 2015 pa 25.365 kuponov).
Stanje kuponov konec leta je 137.031.

20. Opredmetena osnovna sredstva
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

12.830.395

12.648.772

Zgradbe

7.810.416

8.210.618

Oprema

15.003.621

16.031.138

9.689.671

9.711.458

11.003

18.284

45.345.106

46.620.270

Zemljišča

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi
Predujmi za osnovna sredstva
Skupaj

Na dan bilance stanja je družba lastnica 132.446 m2 zemljišča, ki se večinoma nahaja na lokaciji sedeža družbe.
Med opredmetenimi sredstvi izkazujemo tudi usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Gre
za vlaganje v obnovo gradu Goričane, ki pomeni kulturno dediščino kraja. Z vlaganjem si bo družba pridobila pravico
do ekonomskega izkoriščanja in upravljanja objekta.
Družba je vložila proti Nadškofiji Ljubljana tožbo v znesku 8.188.170 eur. Za znesek nad toženim je družba
oblikovala popravek vrednosti vlaganj v tuja osnovna sredstva v znesku 833.198 eur.
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 28.756.723 eur. Sedanja vrednost opreme in zemljišč, zastavljenih za pridobljene garancije, znaša
2.500.000 eur.
Za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2016 izkazujemo obveznosti do bank v višini
17.746.321 evrov. Družba nima finančnih najemov za opredmetena osnovna sredstva.
S 1. 1. 2010 je bilo izvedeno prevrednotenje nepremičnin. V primeru, da družba ne bi izvedla prevrednotenja
nepremičnin, bi znašala konec leta 2016 nabavna vrednost zemljišč 4.540.698 evrov, neodpisana vrednost zgradb
pa 5.214.041 evrov.

GORIČANE letno poročilo 2016

73

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

Aktivirane investicije v letu 2016 in 2015
v eur
2016

2015

222.684

2267

12.825

9.288

585.694

269.884

20.134

48.169

846

2.023

Merilne in kontrolne naprave

37.707

53.490

Poslovni inventar, računalniška oprema in pohištvo

56.535

47.663

7.800

1.941

944.225

434.725

Zemlja
Gradbeni objekti
Stroji
Transport in zveze
Standardna in specialna orodja

Oprema za predelavo papirja
Skupaj

Pregled stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016
v eur

Zemljišča

Zgradbe

Proizv.
naprave in
stroji

12.648.772

20.844.983

84.854.170

Druge
naprave in
oprema

OS v gradnji

Predujmi

Skupaj

1.480.119

9.711.458

18.284

129.557.786

NABAVNA
VREDNOST
Stanje 31. 12. 2015
Nabava

0

0

0

0

1.760.629

0

1.760.629

Prenos predujmov

0

0

0

0

0

0

0

Povečanje predujmov

0

0

0

0

0

0

0

222.684

12.825

553.369

155.347

-944.225

0

0

0

0

0

0

-4.993

0

-4.993

-41.061

-13.631

-954.805

-25.073

0

-7.281

-1.041.851

12.830.395

20.844.177

84.452.735

1.610.393

10.522.869

11.003

130.271.571

Aktiviranja
Prenos na
neopredmetena OS
Odtujitev, odpisi
Stanje 31. 12. 2016
POPRAVEK
VREDNOSTI
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Stanje 31. 12. 2015

0

12.634.365

69.275.531

1.027.620

0

0

82.937.516

Odtujitev, odpisi

0

-12.628

-951.551

-21.819

0

0

-985.998

Oslabitev vlaganj v
tuja OS

0

0

0

0

833.198

0

833.198

Amortizacija

0

412.024

1.622.212

107.513

0

0

2.141.749

Stanje 31. 12. 2016

0

13.033.761

69.946.192

1.113.314

833.198

0

84.926.465

Neodpisana vrednost
31. 12. 2015

12.648.772

8.210.618

15.578.639

452.499

9.711.458

18.284

46.620.270

Neodpisana vrednost
31. 12. 2016

12.830.395

7.810.416

14.506.542

497.079

9.689.671

11.003

45.345.106

GORIČANE letno poročilo 2016

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

Pregled stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2015
v eur

Zemljišča

Zgradbe

Proizv.
naprave in
stroji

Druge
naprave in
oprema

OS v gradnji

Predujmi

Skupaj

NABAVNA
VREDNOST
12.646.505

20.835.696

84.518.943

1.492.293

9.209.846

0

128.703.283

Nabava

Stanje 31. 12. 2014

0

0

0

0

936.747

0

936.747

Povečanje predujmov

0

0

0

0

0

18.284

18.284

2.267

9.287

375.508

47.663

-434.725

0

0

Prenos na
neopredmetena OS

0

0

0

0

-410

0

-410

Odtujitev, odpisi

0

0

-40.281

-59.837

0

0

-100.118

12.648.772

20.844.983

84.854.170

1.480.119

9.711.458

18.284

129.557.786

Aktiviranja

Stanje 31. 12. 2015
POPRAVEK
VREDNOSTI
Stanje 31. 12. 2014

0

12.222.575

67.632.113

1.022.958

0

0

80.877.646

Odtujitev, odpisi

0

0

-37.659

-58.774

0

0

-96.433

Amortizacija

0

411.790

1.681.077

63.436

0

0

2.156.303

Stanje 31. 12. 2015

0

12.634.365

69.275.531

1.027.620

0

0

82.937.516

Neodpisana vrednost
31. 12. 2014

12.646.505

8.613.121

16.886.830

469.335

9.209.846

0

47.825.637

Neodpisana vrednost
31. 12. 2015

12.648.772

8.210.618

15.578.639

452.499

9.711.458

18.284

46.620.270

21. Dolgoročne finančne naložbe
v eur
Delnice in druge DFN

Posojila skupina

Posojila drugim

Skupaj

446.129

9.213.551

73.472

9.733.152

16.000

0

0

16.000

-5.320

0

0

-5.320

Slabitev

0

-1.195.975

0

-1.195.975

Prenos na kratkoročni del

0

0

-6.000

-6.000

Dolgoročno zapadle obresti

0

89.515

989

90.504

456.809

8.107.091

68.461

8.632.361

Stanje 31. 12. 2015
Povečanje
Prevrednotenje

Stanje 31. 12. 2016

GORIČANE letno poročilo 2016

75

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

v eur
Delnice in druge DFN

Posojila skupina

Posojila drugim

Skupaj

424.368

8.975.798

78.483

9.478.649

14.667

0

0

14.667

7.094

0

0

7.094

Prenos na kratkoročni del

0

0

-6.000

-6.000

Dolgoročno zapadle obresti

0

237.753

989

238.742

446.129

9.213.551

73.472

9.733.152

Stanje 31. 12. 2014
Povečanje
Krepitev preko presežka

Stanje 31. 12. 2015

Na bilančni datum smo naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav prevrednotili na pošteno vrednost za 5.321 evrov.
Delnice ZVTG so zastavljene za zavarovanje posojila banki.
Del dolgoročnega posojila, danega zaposlenim, ki zapade v plačilo v letu 2016, je bil na bilančni presečni dan
prenesen med kratkoročne finančne naložbe, obrestna mera posojila je 2,014 %. Posojilo upravi skupaj z obrestmi
v znesku 54.461 evrov, ki je vezano na ročnost prejetih bančnih posojil, je v skladu s pogodbo izkazano med
dolgoročnimi posojili.
Družbam v skupini ni bilo odobrenih novih posojil. Po dolgoročnih posojilih, danih podjetjem v skupini, tudi obresti
dolgoročno zapadejo.

22. Odložene terjatve za davek
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

578.496

567.665

17.402

10.921

7.840

870

0

-960

Sprememba iz slabitve naložb in terjatev za obresti

289.946

0

Sprememba iz slabitev vlaganja v tuja OS

158.307

0

Sprememba iz nepokrite davčne izgube

-294.890

0

Končno stanje

757.101

578.496

Začetno stanje
Sprememba iz naslova PV terjatev
Sprememba iz naslova rezervacij
Sprememba iz tožb

Terjatve za odloženi davek so oblikovane po 19 % stopnji.
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Gibanje terjatev za odloženi davek v letu 2016
v eur

Stanje 31. 12. 2015
Sprememba zaradi
spremembe davčne stopnje
Oblikovanje IPI
Poraba IPI
Stanje 31. 12. 2016

Terjatve

Rezervacije za
odpravnine in
jub. nag

Naložbe in
terjatve za
obresti

Vlaganja v
tuja osnovna
sredstva

Nepok.
davčna izguba

Skupaj

160.592

31.610

91.404

0

294.890

578.496

3.212

632

1.828

0

0

5.672

15.524

7.989

288.118

158.307

0

469.938

-1.334

-781

0

0

-294.890

-297.005

177.994

39.450

381.350

158.307

0

757.101

Gibanje terjatev za odloženi davek v letu 2015
v eur

Stanje 31. 12. 2014
Oblikovanje IPI
Poraba IPI
Stanje 31. 12. 2015

Terjatve

Rez. za tožbe

Rezervacije za
odpravnine in
jub. nag

149.671

961

30.739

91.404

294.890

567.665

11.869

0

3.948

0

0

15.817

-948

-961

-3.077

0

0

-4.986

160.592

0

31.610

91.404

294.890

578.496

Naložbe

Nepok.
davčna izguba

Skupaj

23. Zaloge
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Material

3.222.034

2.636.771

Nedokončana proizvodnja

1.088.163

1.724.856

Proizvodi

3.960.113

3.238.663

Skupaj

8.270.310

7.600.290

V tekočem letu je bilo dodatno oblikovanega popravka vrednosti zalog rezervnih delov in ostalega materiala zaradi
nekurantnosti v višini 26.581 evrov. Opravljeni so bili popisi vrednosti zalog, nikjer ni bilo ugotovljenih bistvenih
presežkov in primanjkljajev. Zaloge so zastavljene kot jamstva v višini 7,5 mio evrov. Knjigovodska vrednost zalog ne
presega njihove čiste iztržljive vrednosti.
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24. Kratkoročne finančne naložbe in posojila
v eur

Stanje 31. 12. 2015
Prenos iz dolgoročnih posojil
Odplačila
Obresti
Prenos na dolgoročna posojila obresti
Slabitev
Stanje 31. 12. 2016

Posojila dana
družbam v skupini

Kratkoročna
posojila drugim

Skupaj

3.365.733

6.000

3.371.733

0

6.000

6.000

0

-6.000

0

7.880

0

7.880

0

0

0

-273.459

0

-273.459

3.100.154

6.000

3.106.154
v eur

Posojila dana
družbam v skupini

Kratkoročna
posojila drugim

Skupaj

3.561.399

6.000

3.567.399

0

6.000

6.000

-210.000

-6.000

-216.000

Obresti

38.706

0

38.706

Prenos na dolgoročna posojila obresti

-24.372

0

-24.372

3.365.733

6.000

3.371.733

Stanje 31. 12. 2014
Prenos iz dolgoročnih posojil
Odplačila

Stanje 31. 12. 2015

Kratkoročni del dolgoročnih posojil je na bilančni presečni dan izkazan med kratkoročnimi posojili.
Vsa posojila družbam v skupini se obrestujejo po obrestni meri, ki jo predpiše Ministrstvo za finance za posojila med
povezanimi osebami. Posojila so zavarovana z menicami.

25. Kratkoročne poslovne terjatve
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

12

12

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

7.209.016

8.117.633

Kupci v državi

1.424.091

1.303.157

Kupci v tujini

5.784.925

6.814.476

752.148

969.838

41.113

58.784

7.916

25.078

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Terjatve za dane avanse in varščine
Terjatve za obresti
Druge kratkoročne terjatve
Skupaj
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev glede na starost:
• nezapadlih terjatev

82,07 %

• zapadle terjatve do 30 dni

12,63 %

• zapadle do 60 dni

1,63 %

• zapadle do 90 dni

0,75 %

• zapadle nad 90 dni

2,92 %

Nezapadlih terjatev na 31. 12. 2016 je za 5,9 mio evrov. Za zavarovanje posojil in garancij je zastavljenih za
4,7 mio evrov terjatev.
86 % terjatev do kupcev v domovini in tujini ima družba zavarovanih. Knjigovodska vrednost terjatev ne presega
njihove čiste iztržljive vrednosti.
Popravek vrednosti terjatev
v eur

Začetno stanje
Povečanje

2016

2015

963.618

1.016.081

0

69.819

-7.473

-106.698

Plačila terjatev

-374

-15.584

Tečajne razlike

0

0

Končno stanje

955.771

963.618

31. 12. 2016

31. 12. 2015

679.762

868.426

Terjatve iz naslova refundacij, terjatve do zaposlenih in drugih

23.357

17.550

Terjatve za obresti in predujme

49.029

83.862

752.148

969.838

Izločitve

Druge kratkoročne terjatve
v eur

Terjatve iz naslova DDV-ja

Skupaj

Druge kratkoročne poslovne terjatve iz naslova DDV se nanašajo predvsem na obračunani DDV za november in
december v višini 679.762 evrov, ki so bile poravnane v januarju oz. februarju 2017. Ostale kratkoročne terjatve
v višini 23.357 evrov se nanašajo na terjatve iz naslova refundacij za boleznine in invalidnine ter na terjatve do
delavcev.

GORIČANE letno poročilo 2016

79

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

26. Denarna sredstva
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Denarna sredstva v banki

43.581

136.731

Skupaj

43.581

136.731

Družba na transakcijskih računih nima limitov. Vsa sredstva so na voljo za uporabo.

27. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v višini 62.023 evrov se nanašajo predvsem na odložene stroške iz naslova
zaračunanih stroškov zavarovanja v višini 57.950 evrov, ki se nanašajo na leto 2017.

28. 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 ene kosovne delnice (brez lastnih delnic) znaša na dan 31. 12. 2016 52,8 evra,
enako na dan 31. 12. 2015 50,1 evra. Tehtano povprečje delnic znaša 447.482. Dobiček na delnico v letu 2016
znaša 3,33 evra na delnico, v letu 2015 je pa znašal 0,13 evrov na delnico. Popravljeni poslovni izid na delnico je
enak osnovnemu (izračunanem zgoraj).
Kapitalske rezerve
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Vplačani presežek kapitala

3.864.307

3.864.306

Rezerve iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala

6.973.873

6.973.873

10.838.180

10.838.179

Skupaj

Rezerve iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala je družba oblikovala 1. januarja 2006 iz dotedanjega
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Kapitalske rezerve niso izplačljive.
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Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Družba v letu 2016 ni razporedila dobička tekočega leta v zakonske rezerve iz dobička (v 2015 2.922 evrov), 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 2016 pri lastnih
delnicah ni bilo sprememb. Oblikovan je sklad lastnih delnic v višini odkupljenih lastnih delnic.
Pridobitev lastnih delnic:
v eur

Število kupljenih delnic
Nabavna vrednost delnic

2004

2003

Skupaj

476

1.417

1.893

26.865

57.858

84.723

Druge rezerve iz dobička
Družba v letu 2016 nima oblikovanih drugih rezerv iz dobička.
Revalorizacijske rezerve in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
v eur
Začetno stanje

Amortizacija

Krepitev/
prodaja

Zemljišča

6.880.613

0

-198

-165.761

0

6.714.654

Zgradbe

2.300.222

-173.975

-1.002

-22.181

0

2.103.064

Naložbe

198.730

0

-5.321

-3.777

0

189.632

Aktuarski dobiček/izguba

-139.416

0

0

0

-32.714

-172.130

9.240.149

-173.975

-6.521

-191.719

-32.714

8.835.220

Skupaj

Spremem.
davka

Spr. akt. dob./
izgub

Končno stanje

Bilančni dobiček
v eur

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Zmanjšanje rezerv iz dobička
Povečanje prenesenega izida iz presežka iz prevrednotenja OS

31. 12. 2016

31. 12. 2015

1.489.995

58.434

443.530

243.619

0

0

145.395

144.399

Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta
(drugih rezerv iz dobička) in zakonskih rezerv iz dobička
Bilančni dobiček/izguba

2.922
2.078.920

443.530
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29. Rezervacije
v eur
Stanje
31. 12. 2015

Pridobitev

Oblikovanje
IPI/pripisane
obresti

Rezervacije za odpravnine

390.370

0

26.858

0

0

32.713

449.941

Rezervacije za jubilejne
nagrade

120.932

0

25.709

-9.190

0

0

137.451

Druge rezervacije za tožbe

Poraba
rezervacij

Zmanjšanje

Aktuarska
izguba

Stanje
31. 12. 2016

18.000

0

0

0

0

0

18.000

Državne podpore-emisijski
kuponi

156.990

0

0

0

-19.959

0

137.031

Skupaj

686.292

0

85.281

-9.190

-19.959

0

742.423

Oblikovane rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so se zmanjšale zaradi upokojitev in izplačila jubilejnih
nagrad v višini 9.190 evrov. Aktuarski izračun za rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlencev je bil
opravljen na dan 31. 12. 2016. V novem izračunu je uporabljena nižja diskontna stopnja. Tudi v letošnjem letu je
družba v skladu z MRS 19 izkazala tudi aktuarsko izgubo iz naslova rezervacij za odpravnine v okviru presežka iz
prevrednotenja v znesku 32.713 evrov.
Rezervacije za tožbe so oblikovane za tožbe s strani zaposlenih in bivših zaposlenih iz naslova delovno-pravnih
sporov. V letu 2016 se rezervacije za tožbe niso spremenile.

30. Dolgoročne obveznosti
v eur

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne finančne obveznosti do drugih
Skupaj

31. 12. 2016

31. 12. 2015

31.107.337

32.376.246

0

8.852

31.107.337

32.385.098

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, ki določa nižje obrestne mere in sicer 3-mesečni
EURIBOR + 2% oz. skupaj največ 2%.
Posojila so zavarovana z zastavno pravico na opremi, nepremičninah, zalogah, terjatvah, z bianco menicami ter z
zastavo 17.736 delnic ZVTG ter osebnim jamstvom generalnega direktorja v obliki depozita.
V letu 2016 je družba poravnala obveznost iz naslova leasinga za osebno vozilo za službene potrebe.
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Gibanje dolgoročnih obveznosti
v eur
2016

2015

Stanje 1. 1. 2016

32.385.098

35.468.358

Odplačilo leasing

-8.852

0

1.766.740

0

Prenos iz kratkoročnih posojil
Prenos na kratkoročne finančne obveznosti
Stanje 31. 12. 2016

-3.035.649

-3.083.260

31.107.337

32.385.098

31. Dolgoročne obveznosti za odložene davke
v eur

Prevrednotenje nepremičnin
Dolgoročne finančne naložbe
Skupaj

31. 12. 2016

31. 12. 2015

2.068.354

1.880.412

44.482

40.704

2.112.835

1.921.116

Gibanje odloženega davka – dolgoročne obveznosti
v eur
Dolg. fin. naložbe

Odl. davek zemljišča

Odl. davek stavbe

Skupaj

40.704

1.409.282

471.130

1.921.116

Sprememba davčne stopnje

4.785

165.794

52.077

222.656

Povečanje/zmanjšanje

-1.007

-33

-116

-1.156

Odprava - amortizacija

0

0

-29.780

-29.780

44.482

1.575.043

493.311

2.112.836

Stanje 01. 01. 2016

Stanje 31. 12. 2016

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
32. Kratkoročne finančne obveznosti
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti

2.957.144

3.060.230

Skupaj

2.957.144

3.060.230
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Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti
v eur
2016

2015

Stanje 1. 1. 2016

3.060.230

2.205.636

Prenos na dolgoročne finančne obveznosti

-1.766.740

0

Prenos iz dolgoročnih finančnih obveznosti

3.035.649

3.083.275

Sprememba obresti

-55.480

-11.879

Odplačilo

-1.316.515

-2.216.802

Stanje 31. 12. 2016

2.957.144

3.060.230

Del dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 2.922.316 evrov je bil na bilančni presečni dan prenesen na
kratkoročne finančne obveznosti v skladu z veljavnim anuitetnim načrtom bank, katere zapadejo v plačilo v
naslednjem koledarskem letu. Ravno 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.

33. Kratkoročne poslovne obveznosti
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

12.378.841

16.252.118

Obveznosti do dobaviteljev v državi

3.553.159

4.952.470

Obveznosti do dobaviteljev v tujini

8.825.682

11.299.648

83.876

67.579

190

29.045

83.686

38.534

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Prejeti od domačih kupcev
Prejeti od tujih kupcev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1.454.809

804.688

Kratkoročne poslovne obveznosti do delavcev

918.245

529.221

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

536.564

275.467

13.917.526

17.124.385

Skupaj

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev glede na starost:
• nezapadle obveznosti

84

94,15 %

• zapadle obveznosti od 0 do 30 dni

5,36 %

• zapadle od 31 do 60 dni

0,38 %

• zapadle od 61 do 90 dni

0,11 %

• zapadle nad 90 dni

0,00 %
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Kratkoročne poslovne obveznosti do delavcev
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Obveznosti za čiste plače

471.539

217.786

Obveznosti za davke in prispevke iz kosmatih plač

254.037

132.521

Neizkoriščeni dopust zaposlencev

155.660

134.661

Druge obveznosti do delavcev
Skupaj

37.009

44.253

918.245

529.221

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
v eur

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

31. 12. 2016

31. 12. 2015

232.664

159.739

14.994

36.559

270.486

59.550

18.420

19.619

536.564

275.467

Obveznosti za DDV in druge davke predstavlja v večji meri obveznost iz naslova davka od dobička za leto 2016 v
višini 124.448 evrov ter obveznost za prispevke in odtegljaje zaposlenih v višini 119.600 evrov.
Ostale kratkoročne obveznosti v višini 19.619 evrov so sestavljene iz naslova odtegljajev delavcem iz obračunane
plače za december v višini 17.611 evrov, obveznosti za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 809
evrov ter ostalih obveznosti preteklih let. Tekoče obveznosti so bile poravnane v januarju 2017.

34. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
v eur

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki
DDV od danih predujmov
Skupaj

31. 12. 2016

31. 12. 2015

359.669

333.361

2.227

0

361.896

333.361
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v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Vnaprej vračunani stroški v zvezi s prodajo

247.214

250.704

- pričakovane reklamacije

123.401

27.870

- vkalkulirani popust

27.278

25.428

- vkalkulirana provizija

71.785

78.678

- nezaračunani prevozi

21.963

118.728

2.787

0

Vkalkulirane takse, povračila

26.083

31.144

Ostali vkalkulirani stroški

86.372

51.513

359.669

333.361

- vkalkulirani rabat

Skupaj

35. Zunajbilančne postavke
v eur

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

31. 12. 2016

31. 12. 2015

8.463.000

8.660.000

40.231.840

41.643.362

3.500.000

3.634.699

52.194.840

53.938.061
v eur

Stanje 01. 01. 2016
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2016

Zavarovanja banke

Garancije

Zavarovanja za
garancije

41.643.362

8.660.000

3.634.699

53.938.061

0

5.000

0

5.000

-1.411.522

-202.000

-134.699

-1.748.221

40.231.840

8.463.000

3.500.000

52.329.539

Za zavarovanje posojil bankam je zastavljenih za 17.148.274 evrov nepremičnin po sedanji vrednosti,
7.500.000 evrov zalog, 3.563.641 evrov terjatev, 411.475 evrov delnic in 11.608.450 evrov opreme.
Za zavarovanje prejetih garancij je zastavljenih za 637.694 evrov nepremičnin po sedanji vrednosti,
1.000.000 evrov terjatev in 1.862.306 evrov opreme.
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36. Finančna tveganja, upravljanje s kapitalom in poštena vrednost
Primarni 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
in finančne naložbe. Osnovni namen najemanja posojil je pridobiti ustrezna finančna sredstva, ki so potrebna za
poslovanje Družbe.
Družba ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji.
Najpomembnejše vrste tveganj v zvezi s finančnimi instrumenti skupine predstavljajo obrestno tveganje, likvidnostno
tveganje, valutno tveganje, kreditno tveganje ter 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 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. Prav
tako ni sredstev ali obveznosti pri katerih bi sprememba obrestnih mer imela vpliv na kapital (preko izkaza drugega
vseobsegajočega donosa).
Družba za izpostavljenost obrestnemu tveganju ne uporablja varovanja pred tveganji.
Sredstva in obveznosti glede na vrsto obrestne mere
v eur
2016

2015

3.549.775

3.555.775

0

0

6.562.179

6.562.179

34.029.653

35.355.021

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
Sprememba OM v bazičnih točkah

Vpliv na IPI

Vpliv na Kapital

Porast Euribor

+50

-137.337

0

Upad Euribor

-50

137.337

0

Porast Euribor

+50

-143.964

0

Upad Euribor

-50

143.964

0

2016

2015
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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 izmed 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
Zapadlost v enem letu

Zapadlost v enem
do pet let

Zapadlost nad 5 let

Skupaj

2.957.143

12.135.011

18.972.326

34.064.481

Kratkoročne poslovne obveznosti

13.917.526

0

0

13.917.526

SKUPAJ

16.874.669

12.135.011

18.972.326

47.982.007

Zapadlost v enem letu

Zapadlost v enem
do pet let

Zapadlost nad 5 let

Skupaj

3.060.230

32.385.098

0

35.445.328

Kratkoročne poslovne obveznosti

17.124.385

0

0

17.124.385

SKUPAJ

20.184.615

32.385.098

0

52.569.713

31. 12. 2016

Dolgoročne in kratkoročne
finančne obveznosti

31. 12. 2015

Dolgoročne in kratkoročne
finančne obveznosti

Kreditno tveganje
V družbi proaktivno upravljamo s terjatvami do kupcev preko zavarovanj pri SID d.d., zahtevami za predplačila,
rednim preverjanjem stranke in sprotnim nadzorom ter 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
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

8.092.899

9.087.483

Dana posojila

11.281.706

12.658.756

SKUPAJ

19.374.605

21.746.239

Poslovne terjatve

Valutno tveganje
Družba večino svojih izdelkov izvozi na tuja tržišča, predvsem trge evropske unije. Prav tako pa je družba odvisna 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 realno 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.
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Izpostavljenost valutnemu tveganju ob spremembi deviznih tečajev
Sprememba deviznega tečaja (%)

Vpliv na poslovni izid pred
davkom od dohodka

USD

10 %

-193.231

USD

-10 %

193.231

31. 12. 2016

Sprememba deviznega tečaja (%)

Vpliv na poslovni izid pred
davkom od dohodka

USD

10 %

-287.474

USD

-10 %

287.474

31. 12. 2015

Cenovno tveganje
Družba je izpostavljena cenovnemu tveganju celuloze, saj le ta predstavlja 65 % stroškov materiala oziroma polovico
stroškov iz poslovanja in gibanje cene na svetovnih trgih lahko pomembno vpliva na rezultat.
Izpostavljenost cenovnemu tveganju surovin - celuloza
Sprememba cene celuloze (%)

Vpliv na poslovni izid pred
davkom od dohodka

Porast cen celuloze

5%

1.438.284

Upad cen celuloze

-5 %

-1.438.284

31. 12. 2016

Sprememba cene celuloze (%)

Vpliv na poslovni izid pred
davkom od dohodka

Porast cen celuloze

5%

1.627.737

Upad cen celuloze

-5 %

-1.627.737

31. 12. 2015

Upravljanje s kapitalom
V družbi se zavedamo, da moramo z namenom zagotavljanja nemotenega poslovanja vedno razpolagati z dovolj
lastniškega kapitala, saj le ta pomeni varnostno blazino 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 in 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 okviru neto obveznosti družba vključuje prejeta
posojila, obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti znižane za znesek denarnih sredstev.
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Finančni vzvod
v eur
31. 12. 2016

31. 12. 2015

Finančne obveznosti

34.064.481

35.445.328

Poslovne obveznosti

13.917.526

17.124.385

43.581

136.731

Denar in denarni ustrezniki
Neto Obveznost

47.938.426

52.432.982

Celotni kapital

23.635.956

22.405.493

Celotni kapital in neto obveznost

71.574.382

74.838.475

66,98%

70,06%

Kazalnik finančnega vzvoda

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
31. 12. 2016
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31. 12. 2015

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Dolgoročne finančne
naložbe

8.632.361

8.632.361

9.733.152

9.733.152

Dolgoročne poslovne
terjatve

131.723

131.723

0

0

Kratkoročne finančne
naložbe

3.106.154

3.106.154

3.371.733

3.371.733

Kratkoročne poslovne
terjatve

7.961.176

7.961.176

9.087.483

9.087.483

Dolgoročne finančne
obveznosti

31.107.337

31.107.337

32.385.098

32.385.098

Kratkoročne finančne
obveznosti

2.957.144

2.957.144

3.060.230

3.060.230

Kratkoročne poslovne
obveznosti

13.917.526

13.917.526

17.124.385

17.124.385

GORIČANE letno poročilo 2016

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Hierarhija poštene vrednosti
v eur
31. 12. 2016

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

SKUPAJ

Dolgoročne finančne naložbe

411.476

0

8.220.885

8.632.361

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

131.723

131.723

Kratkoročne finančne naložbe

0

0

3.106.154

3.106.154

Kratkoročne poslovne terjatve

0

0

7.961.176

7.961.176

Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

31.107.337

31.107.337

Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

2.957.144

2.957.144

Kratkoročne poslovne obveznosti

0

0

13.917.526

13.917.526
v eur

31. 12. 2015

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

SKUPAJ

Dolgoročne finančne naložbe

446.129

0

9.287.023

9.733.152

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

0

0

Kratkoročne finančne naložbe

0

0

3.371.733

3.371.733

Kratkoročne poslovne terjatve

0

0

9.087.483

9.087.483

Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

32.385.098

32.385.098

Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

3.060.230

3.060.230

Kratkoročne poslovne obveznosti

0

0

17.124.385

17.124.385

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 letih 2016 in 2015 ni bilo prehodov med nivoji.
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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 je izdala posojila povezanim družbam.
Vsa razkritja povezana s temi posojili so v razkritju
23. Dolgoročne finančne naložbe ter razkritju
26. Kratkoročne finančne naložbe.

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

399.822 evrov bruto prejemkov, regres v višini
1.100 evrov, obračunane so bile bonitete v višini
686 evrov, izplačana so bila nadomestila v znesku
1.493 evrov. Prejela je povračila potnih stroškov v višini
14.987 evrov. Stanje glavnice dolgoročnega posojila na
dan 31. 12. 2016 je 50.000 evrov.
Družba je v letu 2016 za opravljanje nalog članom
nadzornega sveta izplačala 3.180 evrov sejnin in drugih
prejemkov, od tega je bilo predsedniku nadzornega
sveta izplačanih 1.262 evrov bruto prejemkov, ostalim
članom pa 1.918 evrov.

Razkritja zneskov porabljenih za namen
revidiranja
V letu 2016 je družba za revidiranje porabila
33.740 evrov.

Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta
Družba je po sodbi okrožnega sodišča izgubila tožbo
proti Nadškofiji Ljubljana. Družba se bo na sodbo pritožila.
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Izjava poslovodstva
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe za leto 2016, končano na dan
31. 12. 2016.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno
uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene
izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da poročilo predstavlja
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja
za obdobje za leto 2016.
Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih
izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje:
vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s
pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno
napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih
usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.
Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi
predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in
Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je seznanjena z vsebino sestavnih delov letnega poročila družbe Goričane, d.d.
za leto 2016 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom družbe Goričane d.d. za
omenjeno obdobje. Z njim se strinjam in to potrjujem s svojim podpisom.

Medvode, 09. 06. 2017

Generalni direktor:
Andraž Stegu, univ.dipl.inž.
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Izjava o oškodovanju
Generalni direktor družbe Goričane d.d., potrjuje, da družba Goričane, d.d., v
poslovnem obdobju 2016 ni sklenila nobenega pravnega posla z obvladujočo družbo
ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, oziroma v preteklem
poslovnem letu ni storila ali opustila nobenih dejanj na pobudo ali v interesu teh
družb, ki bi lahko pomenilo prikrajšanje za Goričane, d.d.

Medvode, 09. 06. 2017

94

GORIČANE letno poročilo 2016

Generalni direktor:
Andraž Stegu, univ.dipl.inž.

UVODNI DEL

POSLOVNO POROČILO

OKOLJSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

Poročilo neodvisnega revizorja
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