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1. POJASNILA K IZKAZOM 
 
Družba v nadaljevanju razkriva podatke po zakonu o gospodarskih družbah (sedmo 
poglavje prvega dela) in Slovenskih računovodskih standardih (SRS 1 do 30), ki 
veljajo za podjetja nezavezana k reviziji. Razkritja so razdeljena v tele skupine: 

- splošna razkritja, 
- razkritja postavk v bilanci stanja, 
- razkritja postavk v izkazu poslovnega izida, 
- razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala, 
- druga razkritja ter 
- skladnost s SRS. 

 

1.1 SPLOŠNA RAZKRITJA 

 
Družba uporablja za razkritja določila zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih 
računovodskih standardov. Menimo, da določila po Zakonu o gospodarskih in 
Slovenskih računovodskih standardih zadoščajo za resničen in pošten prikaz 
poslovanja družbe.  

 
Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske postavke, kakovostnih 
značilnosti računovodskih izkazov in splošna pravila vrednotenja. 
 
Osnovni podatki 
 

Ime družbe: ENERGETIKA PROJEKT d.o.o. 

Sedež: Vransko 66, 3305 Vransko 

Država: Slovenija 

Pravna oblika: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

Podružnice: družba nima podružnic 

Matična številka: 1847546 

Davčna številka: 99760452 

Registracija podjetja: 04.12.2003 

Poslovno leto: koledarsko leto 

           
Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti 
 
Družba je registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti: 
 
Komunalne storitve 
Daljinsko ogrevanje 
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Druge inženirske dejavnosti 
Našteli smo le nekaj najpomembnejših. 
 
Obvladujoče podjetje-družba nima obvladujočega podjetja. 
 
Zaposleni 
 
Družba je imela v letu 2014 zaposlenih 7,12 delavcev. 
 
 
Tečaj in način preračunavanja v domačo valuto 
 

Za postavke, ki se izvirno glasijo na tujo valuto se za preračun 
uporablja srednji tečaj banke Slovenije. 
 

 

1.2 POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA 

1.2.1 POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
Sredstvo se pripozna, če je verjetno, da se bodo zaradi njega v prihodnje povečale 
gospodarske koristi ali če ima ceno oziroma vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo 
izmeriti. 
 
Sredstva na začetku merimo po izvirnih vrednostih (nabavna vrednost oziroma 
stroškovna vrednost pri proizvodih in nedokončani proizvodnji). Kasneje je nova 
knjigovodska vrednost ob predpostavki previdnosti manjša vrednost od dveh možnih: 
izvirne in tržne. 
 
Dolgove na začetku merimo po izvirnih vrednostih. Kasneje je nova knjigovodska 
vrednost ob predpostavki previdnosti večja vrednost od dveh možnih: izvirne in 
tržne. Kot tržna vrednost se šteje poravnalna vrednost (znesek potreben za 
poravnavo dolga v običajnem poslovanju). 
 
Kapital na začetku (in ustvarjen iz poslovanja) merimo po izvirnih vrednostih, to je po 
nominalnih zneskih vplačanega kapitala in kasnejših spremembah kapitala zaradi 
ugotovljenih poslovnih izidov (še ne razdeljenih lastnikom kapitala). Kasneje ga 
merimo po ohranjeni kupni moči, to je preračunana izvirna vrednost kapitala, 
dosežena z njegovim prevrednotenjem. 
 
Računovodska načela 
 
V računovodskih izkazih družbe so v skladu z zakonodajo uporabljena naslednja 
računovodska načela: 
 načelo dvostavnega knjigovodstva, 
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 načelo merjenja postavk, ki jih je moč ovrednotiti, 

 načelo nabavne vrednosti (cost concept), 
 načelo previdnosti, kjer se izkazujejo izgube čim so možne in dobički, ki so 

verjetni, 

 načelo dosledne uporabe izbranih metod, 
 načelo vzročnosti prihodkov in odhodkov. 
 
 
Temeljne računovodske predpostavke 
 
Družba pri svojem poslovanju upošteva temeljne računovodske predpostavke, ki so: 

 časovna neomejenost delovanja (going concern),  
 dosledna stanovitnost (consistency),  
 strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (accrual).  
 
Pregled pomembnejših računovodskih politik 
 
Osnove računovodske politike uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov v 
navedenem obdobju in spremembe v primerjavi z njimi so prikazane v 
nadaljevanju. 
 
Računovodske usmeritve 
 
Ko poslovodstvo izbira računovodske usmeritve in se odloča o njih uporabi ter 
pripravlja računovodske izkaze, upošteva tri zahteve: previdnost, prednost vsebine 
pred obliko in pomembnost. 
 
Pri izkazovanju in vrednotenju ekonomskih kategorij neposredno uporabljajo 
določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih dajejo SRS družbi 
možnost izbire med različnimi načini oziroma je to predpisano z zakonom. 
 
Členitev postavk v računovodskih izkazih 
 
Priložena bilanca stanja in pojasnila k njej so pripravljena v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in določili Zakona o gospodarskih družbah. Bilanca stanja 
vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost družbe.  
 
Medletno poročanje  

 
Izjavljamo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in metode kot v 
zadnjem računovodskem izkazu, 
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5.2.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, 
če: 
- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim 
- mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se 
uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem 
ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem 
obračunskem obdobju. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za priznanje, se ob začetnem 
pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost posameznega 
opredmetenega osnovnega sredstva zajema njegovo nakupno ceno, uvozne in 
nevračljive nakupne dajatve ter vse stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti strošek dovoza in namestitve. 
Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se 
ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. 
 
Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po metodi 
enakomernega časovnega odpisovanja. 
 
Osnova za obračun amortizacije je izvirna ali revalorizirana nabavna vrednost 
amortiziranega sredstva, zmanjšana za ocenjeno preostalo vrednost. Dobe koristnosti 
za posamezne vrste osnovnih sredstev so opredeljene z letnimi amortizacijskimi 
stopnjami, neodvisno od amortizacijskih stopenj, ki jih upoštevajo davčni predpisi. 
Doba koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od 
pričakovanega fizičnega izrabljanja, pričakovanega tehničnega staranja, 
pričakovanega ekonomskega staranja ter pričakovanih zakonskih ali drugih omejitev 
uporabe. Kot dobo koristnosti posameznega sredstva je treba upoštevati dobo, ki bi 
bila glede na posameznega izmed naštetih dejavnikov najkrajša.  
 
V družbi se uporabljajo naslednje amortizacijske stopnje:  
 
- gradbeni objekti 2%  2,0% 
- kotli 5%    5,0% 
- toplovod 3,3%   3,3% 
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- ostala oprema 20% 
- motorna vozila-traktor 10 % 
- računalniška oprema 50 % 
- sončni kolektorji 5%  20,0% 

 

 
Družba izkazuje opredmetena osnovna sredstva v skladu s SRS 1. 
 
V letu 2014 je podjetje investiralo v opremo in druga opredmetena osnovna 
sredstva v višini 326.686,02 EUR. 
 

 

Opredmetena osnovna sredstva pridobljena s finančnim najemom: 

 

Družba nima sredstev v finančnem najemu. 
 

1.2.3 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  
 
Neopredmeteno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje dolgoročno za proizvajanje 
ali priskrbovanje proizvodov oziroma opravljanje ali priskrbovanje storitev, dajanje v 
najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja. 
 
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če: 

- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in 
- je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 

 
 
Družba lahko izkazuje sredstva kot neopredmetena sredstva skladno s pogoji, ki so 
opredeljeni s SRS 2. 
 
Družba nima neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2014. 
 

 

1.2.4 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
 
Dolgoročne finančne naložbe so sestavni del dolgoročnih finančnih instrumentov 
podjetja in predstavljajo postavko, ki je izterljiva v daljšem obdobju od enega leta.  
 
Dolgoročna finančna naložba se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot 
sredstvo, če: 
- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo 
- je mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
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Družba izkazuje dolgoročne finančne naložbe skladno s SRS 3. Nabavna vrednost 
dolgoročnih finančnih naložb se ugotavlja v skladu z določili standardov. 
 
Družba nima dolgoročnih finančnih naložb. 
 
Prevrednotovanje 
 
Prevrednotovanje ni bilo opravljeno. 
 

1.2.5 ZALOGE 
 
Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri 
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali 
prodano v okviru rednega poslovanja. 
 
Družba bi vodila evidenco zalog tako, da bi upoštevala načela in računovodske 
standarde oziroma bi zagotovila podatke o gibanju, stanju in vrsti zalog v skladu z 
veljavno davčno zakonodajo.  
 
Družba je imela na dan 31.12.2014 zaloge materiala v višini 32.866 EUR, in sicer 
1.819 prm sekancev, 3.000 l kurilnega olja, ter drug material in drobni inventar. 
Družba na dan 31.12.2014 ni ugotovila inventurnih viškov in manjkov. 
 

1.2.6 POSLOVNE TERJATVE 
 
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati 
od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Kot 
poslovne terjatve se ne štejejo dolgoročne finančne naložbe in kratkoročne finančne 
naložbe, temveč le tiste, povezane s finančnimi prihodki, ki izhajajo iz njih.  
 
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če: 
- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo 
- je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Družba izkazuje terjatve skladno z računovodskimi standardi in drugimi zakonskimi 
določili. 
 
 
Dolgoročne poslovne terjatve 
 
Dolgoročne terjatve se pojavljajo v zvezi s prodajo na up (kredit) z dolgoročnim 
odplačevanjem, lahko pa tudi kot odložene terjatve za davek ali kot dolgoročne 
varščine. Vse druge terjatve se štejejo kot kratkoročne. 
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Kratkoročne terjatve se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin 
ob predpostavki, da bodo tudi plačani. Prvotno nastale terjatve se kasneje lahko 
neposredno povečajo ali pa zunaj prejetega plačila tudi zmanjšajo za vsak znesek, za 
katerega se utemeljeno predvideva, da ne bo poravnan. 
 
Družba nima dolgoročnih poslovnih terjatev na dan 31.12.2014. 
 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Kratkoročne terjatve se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin 
ob predpostavki, da bodo tudi plačani. Prvotno nastale terjatve se kasneje lahko 
neposredno povečajo ali pa zunaj prejetega plačila tudi zmanjšajo za vsak znesek, za 
katerega se utemeljeno predvideva, da ne bo poravnan. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve so vrednotene v skladu s SRS 5 in so vnesene v 
bilanco stanja z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. V družbi so obračunali 
popravke vrednosti terjatev, o po plačljivosti katerih v družbi upravičeno dvomijo.  
 
 
   v EUR 

 31.12.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini   
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 158.043 200.252 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 9.646 10.439 

Skupaj 167.689 210.691 

 
 
Odprte terjatve do kupcev na dan 31.12.2014 znašajo 158.043,47 EUR. 
 
 
 
SPECIFIKACIJA NAJVEČJIH ODPRTIH KRATKOROČNIH TERJATEV NA DAN 
31.12.2014 

 
 

KUPEC VREDNOST 31.12. 

KIV D.D. – v stečaju 71.369,93 

KIV D.D. – v stečaju-

stečajno poslovanje 5.726,89 

INDE D.D. V LIKVIDACIJI 14.232,11 

 SKUPAJ 91.328,93 

Z vzorcem smo zajeli 
57,79 % odprtih 
terjatev do kupcev.  
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Za leto 2014 nismo oblikovali popravkov terjatev.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so na dan 31.12.2014 znašale 9.646 EUR: 

- terjatve za vstopni DDV 1.239 EUR 
- terjatve za obresti 8.407 EUR 

 
Kratkoročne poslovne terjatve niso zavarovane. 

1.2.7 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
 
Kratkoročne finančne naložbe so sredstva, ki jih ima podjetje naložbenik, da bi z 
donosi, ki izhajajo iz njih, kratkoročno povečevalo svoje finančne prihodke; ti se 
razlikujejo od poslovnih prihodkov, ki izhajajo iz prodaje proizvodov in opravljanja 
storitev v okviru njegovega rednega delovanja. 
 
Kratkoročna finančna naložba se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna 
kot sredstvo, če: 
- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo 
- mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Družba izkazuje kratkoročne finančne naložbe v skladu s SRS in drugimi zakonskimi 
določili. 
 
 
Podjetje v letu 2014 ni dajalo posojil . 
 
 

 

1.2.8 DENARNA SREDSTVA 
 
Denarna sredstva opredeljuje SRS 7. Družba izkazuje stanje v skladu s tem 
standardom in drugimi določili. 
 
Stanje denarnih sredstev 31.12.2014: 4.062 EUR 
 
Denarna sredstva zajemajo: 

 stanje v blagajni:         770 EUR 
 stanje na TRR odprt pri PBS d.d.:        1.956 EUR 
 stanje na TRR odprt pri Probanki d.d.:       1.336 EUR  

 

 

1.2.9 KAPITAL 
 
Celotni kapital ki znaša na dan 31.12.2014 1.636.355 EUR predstavlja obveznost do 
lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, ko podjetje preneha delovati, pri čemer se 
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njegova velikost popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja podjetja, 
ali ko se sprejme sklep o dokapitalizaciji podjetja zaradi zmanjšanja njegovega 
delovanja.  
 
Celotni kapital podjetja je opredeljen ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v 
podjetje, ampak tudi z zneski, ki so se pojavili v zvezi s poslovnim izidom. 
 
Družba izkazuje kapital v skladu s SRS 8 in drugimi zakonskimi določili. V izkazu 
gibanja kapitala so prikazane spremembe stanja in gibanja kapitala. 
 
Družba v letu 2013 ni povečala kapitala. 

            V EUR 

 31.12.2014 31.12.2013 

 I.  Vpoklicani kapital  1.636.355 1.636.355 

  1. Osnovni kapital  1.636.355 1.636.355 

  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)    

 II.  Kapitalske reserve    

III.  Rezerve iz dobička    

  1. Zakonske reserve    

  2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže    

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

  4. Statutarne reserve    

  5. Druge reserve iz dobička    

IV.  Presežek iz prevrednotenja    

 V.  Preneseni čisti poslovni izid  -89.307 -90.278 

VI.  Čisti poslovni izid poslovnega leta    

 Skupaj 1.547.048 1.546.077 

 

1.2.10 DOLGOROČNE REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 
Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na 
podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in 
katerih velikost je zanesljivo ocenjena. Obveznosti se nanašajo na pravne ali fizične 
osebe, do katerih bo tedaj nastal dolg; lahko so dolgoročne rezervacije na račun 
dolgoročno odloženih prihodkov ali dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno 
odloženih odhodkov. 
 
Družba ne izkazuje rezervacije skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi in 
drugimi zakonskimi določili, ker jih nima oblikovanih. 
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1.2.11 DOLGOROČNI DOLGOVI 
 
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, 
ki jih je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v 
denarju. 
 
Vse dolgoročne obveznosti se na začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih knjigovodskih listin, ki v primeru finančnih dolgov dokazujejo prejem 
denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru dolgoročnih 
poslovnih dolgov pa prejem praviloma opredmetenih osnovnih sredstev z 
dolgoročnim odplačevanjem. 
 
Družba izkazuje dolgoročne obveznosti v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi in drugimi pravnimi določili. 
 
Dolgoročne obveznosti so opredeljene v SRS 9.  
 
Dolgoročne finančne obveznosti: 
     v EUR 

 
Stanje 
01.01. 

Povečanje 
v tekočem 

letu 

Odplačila 
v tekočem 

letu 

Prenos 
med kratk. 
Obveznosti 

Stanje 
31.12. 

Dolgoročne finančne 
obveznosti do družb v 
skupini 

     

Dolgoročne finančne 
obveznosti do bank 

507.214 102.346  52.602   556.958 

Druge dolgoročne 
finančne obveznosti 

0 26.055 10.460  15.595 

Skupaj 507.214 128.401  63.062   572.553 

 
Dolgoročne dolgove predstavlja obveznost do Ekološkega razvojnega sklada RS po 
pogodbi 221027-44/2004 v višini 687.750 EUR in rokom zapadlosti  30.10.2019. 
Realne obresti se mesečno plačujejo, revalorizacijske obresti pa se pripisujejo 
glavnici. Kredit je zavarovan z vpisano maksimalno hipoteko Poštne banke Slovenije v 
višini 667.668 EUR in veljavnostjo 15.09.2020, ter posojilo PBS d.d. po pogodbi št. 7-
4595/14-381 v višini 100.000,00 EUR in rokom zapadlosti 18.12.2019.  
Druge dolgoročne obveznosti predstavlja Hypo Leasing po pogodbi št. 14080004323, 
in sicer z rokom vračila 07.08.2019 
 
Družba nima dolgoročnih poslovnih obveznosti. 
 
1.2.12 KRATKOROČNI DOLGOVI 
 
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, 
ki jih je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. 
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Kratkoročni dolgovi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot 
obveznost, če je: 
- verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo 

gospodarske koristi 
- znesek za njihovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Družba izkazuje kratkoročne obveznosti v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi in drugimi določili. 
 
 

Kratkoročne finančne obveznosti 
     v EUR 

 
Stanje 
01.01. 

Povečanje 
v tekočem 

letu 

Odplačila 
v tekočem 

letu 

Prenos iz 
dolgor. 

Obveznost
i 

Stanje 
31.12. 

Kratkoročne finančne 
obveznosti do podjetij v 
Sloveniji 

540.610  221.068  4.120  757.558  

Kratkoročne finančne 
obveznosti do bank 

    0 

Druge kratkoročne 
finančne obveznosti 

     

Skupaj 540.610 221.068 4.120  757.558 

 
Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij predstavlja obveznost do podjetja 
SANTOSA d.o.o. Ljubljana, po pogodbi št. 01/2014-EP v znesku 748.350,00 (rok 
zapadlosti 31.12.2015), LUKA d.o.o. Prapreče, po pogodbi št. P01/2013-EP v znesku 
1.400,00 (rok zapadlosti 05.03.2014), po pogodbi št. P02/2013-EP v znesku 5.550,00 
(rok zapadlosti 13.05.2014) in po pogodbi 02/2014 (rok zapadlosti 30.09.2015), ter 
TELEKOM Slovenije d.d. v znesku 280,00 z rokom zapadlosti 22.01.2017. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
 v EUR 

 Stanje 
31.12. 

Kratkoročne poslovne 
obveznosti do družb v 
skupini 

 

Kratkoročne poslovne 
obveznosti do 
dobaviteljev 

150.919 

Druge kratkoročne 
poslovne obveznosti 

34.718 

Skupaj 150.919 
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Odprte poslovne obveznosti na dan 31.12.2014  znašajo 150.918,93 EUR. 
 

DOBAVITELJ VREDNOST 31.12. 

SANTOSA D.O.O.   21.584,00 

PETER KENIK S.P. 12.850,00 

SIMON KRALJ 18.755,00 

KOSTANJ D.O.O. 6.241,00 

ENERGETIKA VRANSKO-

V STEČAJU  
11.911,00 

ENERGETIKA VRANSKO- 

V STEČAJU(TEKOČE) 
2.718,00 

EGIS D.O.O.  12.521,00 

SKUPAJ 86.580,00 

  

  

 

Z vzorcem smo zajeli 57,37 % odprtih obveznosti. 
 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31.12.2014 znašajo 34.718 EUR, in 
sicer: 

 
- davki in prispevki ter ostale dajatve 5.190 EUR 
- plače in prjemki delavci 19.703 EUR 
- obveznost za plačilo DDV 9.845 EUR 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti niso zavarovane. 

1.2.13 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se 
bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa 
zanesljivo ocenjena; terjatve in obveznosti se nanašajo na znane ali še ne znane 
pravne oziroma fizične osebe, do katerih bodo tedaj nastale prave terjatve in dolgovi, 
s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve, ki jih bodo bremenile. 
 
Kot kratkoročno odložene stroške (odhodke) razmejuje družba le vnaprej plačane 
zneske, ki ob plačilu še ne pomenijo stroška oziroma odhodka obračunskega 
obdobja, v katerem so plačani oziroma katerih ob njihovem plačilu še ni možno 
vštevati v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, zalog, ipd. ter ne 
bremenijo poslovnega izida .  
 
Postavka usredstvenih (aktivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v knjigovodskih 
razvidih in bilanci stanja pripozna, če: 
- je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi nje povečale gospodarske koristi 
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- je mogoče njeno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Postavka udolgovljenih (pasivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v 
knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če: 
- je verjetno, da se bodo zaradi nje v prihodnosti zmanjšale gospodarske koristi 
- je mogoče njeno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Aktivne časovne razmejitve 

             v 
EUR 

 31.12.2014 31.12.2013 

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 3.945 1.944 
Kratkoročno nezaračunani prihodki   
Vrednotnice   

Skupaj 3.945 1.944 

 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo razmejitve vnaprej zaračunanih zavarovalnih 
premij. 
Pasivne časovne razmejitve 

             v 
EUR 

 31.12.2014 31.12.2013 

Kratkoročno odloženi prihodki  1.000 
Kratkoročno nezaračunani prihodki   
Vrednotnice   

Skupaj  1.000 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo razmejitve vnaprej prejetih 
prihodkov iz naslova Zavoda RS za zaposlovanje za vzpodbujevanje zaposlovanja. 
 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

 v EUR 
  31.12.2014  31.12.2013 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 495.825 619.163 

Skupaj 495.825 619.163 

 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo razmejitve v zvezi z državno 
podporo, prejeto za pridobitev osnovnih sredstev po Pogodbi o dodelitvi sredstev za 
izvedbo investicijskega projekta, v zvezi z državno podporo, prejeto za pridobitev 
osnovnih sredstev po Pogodbi o sofinanciranju operacije »Izgradnja DOLB II, BRODE 
IN SONČNIH KOLEKTORJEV « št. 2511-09-730008, v višini 495.825 EUR, ki ga je 
Energetiki Projekt dodelila Republika Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor.  
Sredstva se namensko uporabljajo za pokrivanje obračunane amortizacije osnovnih 
sredstev. 
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1.3 RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

1.3.1 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so 

zaračunani ali bremenijo družbo. Prihodki in odhodki se izkazujejo po 

načelu obračunane realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). 

 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki, ki je SRS 25 prikazana kot različica I. 
 
Členitev postavk v poslovnem izidu je skladna s SRS in drugimi davčnimi predpisi. 
 
Davek od dobička iz rednega poslovanja in davek od dobička zunaj rednega 
poslovanja sta združena v postavki davek od dobička zunaj rednega poslovanja. 
 
 
 
 
 
Stroški po naravnih vrstah oziroma funkcionalnih skupinah (z vključeno 
amortizacijo) 
 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2014 

 proizvajalni stroški prodanih proizvodov oziroma nabavna 
vrednost prodanega blaga 

71.730 112.335 

 stroški prodajanja   

 stroški splošnih dejavnosti   

Skupaj 71.730 112.335 

 
 

1.3.2 ODHODKI IN PRIHODKI 
 
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki 
zmanjšanj sredstev (na primer zalog zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer 
zaradi zaračunanih obresti); preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 
 

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 
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proizvodov in nedokončane proizvodnje. Pri ugotavljanju poslovnih odhodkov 
vštevamo še nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga. Podobno kot trgovsko 
blago se obravnava tudi prodani material. Podjetje pa mora tem stroškom dodati še 
morebitne deleže zaposlencev v razširjenem dobičku in prevrednotovalne poslovne 
odhodke, ki pred tem niso bili obravnavani kot stroški. Stroški obresti so izključeni iz 
poslovnih odhodkov. 
 

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj 
sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov 
(na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na 
velikost kapitala. 
 

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma 
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju (razen 
finančnih prihodkov na tej podlagi). Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so 
obračunani davek na dodano vrednost in druge dajatve, niso sestavina prihodkov od 
prodaje. Podobno tudi zneski, zbrani v korist zastopanega, niso sestavina prihodkov 
od prodaje (prihodek od prodaje je le storitev zastopnika). 

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije, premije in podobni prihodki. Državne podpore, prejete za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev, ostajajo začasno med dolgoročnimi rezervacijami in 
se prenašajo med poslovne prihodke skladno z amortiziranjem ustreznih 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
V skladu s SRS 18 se prihodki delijo na poslovne prihodke, finančne prihodke in 
druge prihodke. 
 
Če ob prodaji ni realno pričakovati, da bodo prihodki plačani, se njihovo upoštevanje 
začasno odloži oziroma se prikaže na kontih kratkoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev. 
 
Pomembne postavke prihodkov in odhodkov 
 
1.3.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev  177.671 EUR 
 
Preglednica prikazuje stroške, vključene v navedeni postavki. 
 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Nabavna vrednost prodanega blaga   
Stroški materiala 93.919 138.807 
Stroški storitev 83.752 152.063 

Skupaj 177.671 290.870 
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1.3.2.2 Stroški dela 155.348 EUR 
 
Razkritje stroškov dela: 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Plače zaposlencev  116.456 137.287 
Nadomestila plač zaposlencev   
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev     
Regres za letni dopust, bonitete, povračila in drugi 
prejemki zaposlencev 

20.123 17.055 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, 
povračil in drugih prejemkov zaposlencev 

18.769 21.225 

Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, 
bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev  

  

Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo 
podjetje 

  

Skupaj 155.348 175.567 

 
Pri obračunu plač in nadomestil uporablja družba določila Kolektivne pogodbe za 
komunalno dejavnost. 
 
 
1.3.2.3 Odpisi vrednosti 140.615 EUR 
 
Med odpise vrednosti spadajo: 

 amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih in 

 prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih. 
 
Po 62. členu zakona o gospodarskih družbah pravna oseba samostojno določa letne 
amortizacijske stopnje. 17.člen Zakona o davku od dobička pravnih oseb pa 
opredeljuje najvišje dovoljene letne amortizacijske stopnje po posameznih skupinah. 
 
Po SRS 13 mora družba v okviru celotne dobe koristnosti posameznega osnovnega 
sredstva nadomestiti njegovo nabavno vrednost oziroma njen amortizljivi del v 
breme učinkov uporabe osnovnega sredstva kot amortizacijo. Družba je določila 
dobo koristnosti posameznega osnovnega sredstva in na podlagi dobe koristnosti je 
nato določila posameznemu osnovnemu sredstvu letno amortizacijsko stopnjo. 
Amortizacija je obračunana v skladu z opredeljeno življenjsko dobo sredstev. Za 
amortiziranje osnovnih sredstev uporablja družba na podlagi opredeljene dobe 
koristnosti enakomerno časovno amortiziranje. 
 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev   
Amortizacija zgradb 8.509 8.509 
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 128.652 128.690 
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Amortizacija drobnega inventarja   
Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 3.454  

Skupaj 140.615 137.199 

 
 
1.3.2.4 Drugi poslovni odhodki 3.085 EUR 
 
Drugi poslovni odhodki so: 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst 
stroškov 

  

Izdatki za varstvo okolja     
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi    
Štipendije dijakom in študentom   
Ostali stroški 3.085 1.819 

Skupaj 3.085 1.819 

 
 
1.3.2.5 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 9.457 EUR 
 
Tabela prikazuje finančne odhodke za obresti in iz drugih obveznosti: 
 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Odhodki za obresti od prejetih posojil 8.859 15.425 
Drugi finančni odhodki 213 16 

Skupaj 9.457 15.441 

 
 
1.3.2.6 Drugi odhodki 134 EUR 
 
Drugi odhodki zajemajo: 
  v EUR 

 
Leto 2014 Leto 2013 

Denarne kazni   
Odškodnine   
Druge neobičajne postavke 134 16 
Odhodki za kritje izgub preteklih let   

Skupaj 134 16 

 
 
1.3.2.7 Čisti prihodki od prodaje 353.709 EUR 
 
Čisti prihodki od prodaje zajemajo: 
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  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 353.709 499.326 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu     
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na 
domačem trgu 

  

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem 
trgu 

  

Skupaj 353.709 
 

499.326 
 

 
 
1.3.2.8 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 EUR 
 
1.3.2.9 Drugi poslovni prihodki 123.338 EUR 
 
Drugi poslovni prihodki predstavljajo prihodke od: 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij   
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, 
dotacije, nepovratna sredstva, državne pomoči…) 

123.338  131.792  

Prevrednotovalni poslovni prihodki   

Skupaj 123.338  131.792  

 
1.3.2.10 Finančni prihodki iz deležev 0 EUR 
 
1.3.2.11 Finančni prihodki iz danih posojil 0 EUR 
 
1.3.2.12 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 492 EUR 
 
Družba izkazuje v letu 2014 naslednje finančne prihodke iz poslovnih terjatev: 
 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Drugi finančni prihodki 492 230 

Skupaj 492 230 

 
 
1.3.2.13 Drugi prihodki 9.742 EUR 
 
Izredne prihodke po vrstah prikazuje preglednica: 
  v EUR 

 Leto 2014 Leto 2013 

Subvencije, dotacije in podobni prihodki   
Prejete odškodnine 2.357 4.982 
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Drugi prihodki 7.385 69 
Skupaj 9.742 5.051 

 
 
Prihodki iz izvoza in domači prihodki 
 

Prihodki ustvarjeni doma: 
349.889 

Prihodki iz izvoza: 3.820 

Skupaj: 353.709 

 

1.3.3 POSLOVNI IZID 
 

 

Poslovni izid v EUR-ih: 971 

Poslovni izid z upoštevanjem inkdeksa cen življenjskih potrebščin v 
EUR: 

978 

 
Če bi prevrednotili kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2013, bi 
družba v letu 2014 izkazovala poslovni izid v višini 978 EUR. 
 

1.4. RAZKRITJA POSTAVK V PODATKIH IZ IZKAZA BILANČNEGA 
DOBIČKA/BILANČNE IZGUBE 

1.4.1 BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 
 
Bilančni dobiček je pravno opredeljena odločitvena kategorija iz ZGD.  
 
 Znesek 

Čisti poslovni izid tekočega leta 0 

+ Preneseni čisti dobiček/ izguba -89.307 

+ Zmanjšanje rezerv iz dobička  

- povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave  

  

= BILANČNI DOBIČEK/izguba 89.307 

 - za delničarje  

 - druge rezerve  

 - prenos v naslednje leto  

 - druge namene  

 
Podrobno pojasnilo razlogov za vsako spremembo posamezne gospodarske 
kategorije ter povezavo premikov v kapital in iz kapitala s spremembami 
gospodarskih kategorij v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida: 
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KAPITALSKA KATEGORIJA SPREMEMBA RAZLOG 

Osnovni kapital   

-Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)   

- Kapitalske rezerve   

Rezerve iz dobička   

- Zakonske rezerve   

- Rezerve za lastne deleže   

- Statutarne rezerve   

- Druge rezerve iz dobička   

Preneseni čisti poslovni izid 
-89.307 Zmanjšanje prenesene 

izgube 

Čisti poslovni izid poslovnega leta   

Prevrednotovalni popravki kapitala   

- Splošni prevrednotovalni popravek kapitala   

- Posebni prevrednotovalni popravki kapitala   

 

 
Direktor družbe: 

         Marko KRAJNC 
 

 


