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POSLOVNO POROČ
 
SIP je proizvajalec kmetijske mehanizacije za košnjo, obra
spravilo trave, obiranje in siliranje koruze ter za trosilnike hlevskega gnoja. Dejavnost 
družba izvaja na lokaciji v Šempetru v Savinjski dolini na skupnem prostoru, ki meri 
m², od tega je 33.800 m² pokritih površin. 
 
Začetki SIP-a segajo v pe
ustanovljena delavnica za vzdrževanje in popravilo kmetijske mehanizacije. 
Postopoma je podjetje začelo tudi z izdelavo pripomo
letu 1970 se je SIP postopoma specializ
strojev, najprej na bazi licen
znanja in izkušenj, hkrati pa je  investiral tako v posodabljanje proizvodnih objektov 
kot predvsem proizvajalne tehnologije in op
svojimi izdelki postopoma vse bolj uveljavljal tudi v širšem evropskem prostoru in 
velja danes v svetu za dovolj prepoznavno in kakovostno, 
znamko.  
 
V zadnjih letih je SIP moč
manjših strojev k zahtevnejšim in dražjim, in tako sledi  trendom profesionalizacije 
tako v gorskih kot ravninskih kmetijah. Glavni kriteriji prodajnega uspeha so visoka  
storilnost in  funkcionalna ter energetska u
za specifične tipe uporabe. Inovativne tehni
naši stroji primerno razmerje med robustnostjo in maso, so funkcionalno odli
hkrati pa enostavni za uporabo in vzdrževanje.  Odziv
pravilna in tudi v prihodnje  ostaja glavno vodilo pri snovanju novih izdelkov.
2012 je bilo v proizvodnjo uvedenih 12 novih oziroma prenovljenih strojev. 

Z doseženim v 2012 smo, kljub nekaj manjši prodaji,  lahko 
preteklem poslovnem letu izboljšal u
težkih razmerah ohranil primerno likvidnost, pove
dodano vrednost na zaposlenega, in  prvi
dobi čkom.                                               

Proizvodnja izdelkov in rezervnih delov je bila v letu 2012 za 41% ve
predhodnem letu, pri tem pa se je kot posledica izboljšanja organizacije izboljšal tudi 
izkoristek delovnega časa in s tem produ
vitke proizvodnje. Veliko pozornosti je bilo namenjeno boljšemu obvladovanju celotne 
oskrbne verige, kar je zaradi širokega proizvodnega programa in globine proizvodnje 
ena ključnih poslovnih prioritet tudi za
 
SIP je v letu 2012 nadaljeval vlaganja v proizvajalne naprave in stroje, za kar smo 
namenili 1.1 milijona evrov. Z nabavo nove enote za laserski razrez in upogib smo 
odpravili ozko grlo v oddelku preoblikovanja plo
celic, z opremljanjem in reorganizacijo varilnih mest pa smo napravili pomemben 
korak tudi na področju varjenja  Posodobljene so nekatere montažne linije, kar 
zagotavlja  učinkovitejšo in produktivnejšo finalizacijo izdelkov. Vlaganja v družbi so 
bila izvedena tudi s ciljem doseganja vse višjih standardov varstva pri delu in 
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SIP je proizvajalec kmetijske mehanizacije za košnjo, obračanje, zgrabljanje
spravilo trave, obiranje in siliranje koruze ter za trosilnike hlevskega gnoja. Dejavnost 

v Šempetru v Savinjski dolini na skupnem prostoru, ki meri 
od tega je 33.800 m² pokritih površin.  

a segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila v Šempetru 
ustanovljena delavnica za vzdrževanje in popravilo kmetijske mehanizacije. 

čelo tudi z izdelavo pripomočkov in strojev za kmetijstvo. Po 
letu 1970 se je SIP postopoma specializiral na proizvodnjo traktorskih priklju
strojev, najprej na bazi licenčnega, kasneje pa vse bolj tudi lastnega razvojnega 
znanja in izkušenj, hkrati pa je  investiral tako v posodabljanje proizvodnih objektov 
kot predvsem proizvajalne tehnologije in opreme. Po osamosvojitvi Slovenije se je s 
svojimi izdelki postopoma vse bolj uveljavljal tudi v širšem evropskem prostoru in 
velja danes v svetu za dovolj prepoznavno in kakovostno, četudi manjšo  blagovno 

V zadnjih letih je SIP močno prestrukturiral svoj proizvodni program od pretežno 
manjših strojev k zahtevnejšim in dražjim, in tako sledi  trendom profesionalizacije 
tako v gorskih kot ravninskih kmetijah. Glavni kriteriji prodajnega uspeha so visoka  
storilnost in  funkcionalna ter energetska učinkovitost strojev, proizvedenih namensko 

ne tipe uporabe. Inovativne tehnične rešitve nam omogo
naši stroji primerno razmerje med robustnostjo in maso, so funkcionalno odli
hkrati pa enostavni za uporabo in vzdrževanje.  Odzivi s trga kažejo, da ta strategija  
pravilna in tudi v prihodnje  ostaja glavno vodilo pri snovanju novih izdelkov.
2012 je bilo v proizvodnjo uvedenih 12 novih oziroma prenovljenih strojev. 

Z doseženim v 2012 smo, kljub nekaj manjši prodaji,  lahko zadovoljni. SIP je v 
preteklem poslovnem letu izboljšal u činkovitost svojih poslovnih procesov, v 
težkih razmerah ohranil primerno likvidnost, pove čal bruto maržo in bruto 
dodano vrednost na zaposlenega, in  prvi č po letu 2008 spet posloval z 

                                   

Proizvodnja izdelkov in rezervnih delov je bila v letu 2012 za 41% ve
predhodnem letu, pri tem pa se je kot posledica izboljšanja organizacije izboljšal tudi 
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vitke proizvodnje. Veliko pozornosti je bilo namenjeno boljšemu obvladovanju celotne 
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SIP je v letu 2012 nadaljeval vlaganja v proizvajalne naprave in stroje, za kar smo 
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Proizvodnja izdelkov in rezervnih delov je bila v letu 2012 za 41% večja od tiste v 
predhodnem letu, pri tem pa se je kot posledica izboljšanja organizacije izboljšal tudi 

eli pa smo z uvajanjem t.i. 
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oskrbne verige, kar je zaradi širokega proizvodnega programa in globine proizvodnje 

SIP je v letu 2012 nadaljeval vlaganja v proizvajalne naprave in stroje, za kar smo 
namenili 1.1 milijona evrov. Z nabavo nove enote za laserski razrez in upogib smo 
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izvedena tudi s ciljem doseganja vse višjih standardov varstva pri delu in 



 

 

ohranjanja zdravja zaposlenih. Družba je v  z namenom izgradnjo son
napetostne elektrarne ustanovila
na strehi proizvodnih obratov je bila priklju
2012, konec leta pa je SIP pridobil tudi pogodbo s katero je za 
upravičen do subvencionirane prodajne cene za proizvedeno elektriko.
 
V prodaji smo zaostali tako za letn
prihodkov v predhodnem letu.  SIP d.d. je s svojimi izdelki sicer prisoten v preko 30 
državah sveta. Najpomembnejši trg (25%) pri izdelkih še vedno predstavlja Slovenija, 
pri prodaji na trgu  EU pa najve
in Romunija. Pomemben je prodor v nekatere 
Zelandijo, na Japonsko in v Južno Afriko. 
 
Čisti prihodki od prodaje v letu 2012 so primerjalno na predhodno leto realizirani z 
indeksom 95. Tako je SIP realiziral za 14
milijona rezervnih delov, ob tem pa še 0
prihodkov.  Glavni vzrok za nižji obseg prodaje izdelkov je v izredni suši v Bosni in 
Hercegovini, Romuniji in državah CIS. Ta je povzro
obiralcev, ki so v velikem delu ostali na zal
prodaja pa je deloma tudi rezultat kasnejšega odjema izdelkov s strani nekaterih 
distributerjev, ki so v preteklih letih pomemben del koli
konca decembra, v zaostrenih finan
zmanjšujejo potrebna obratna sredstva. Težave pa smo imeli tudi na naših 
tradicionalnih trgih v državah bivše Jugoslavije, kjer je zaradi odsotnosti kmetijskih 
subvencij in splošne nelikvidnosti v kmetijstvu prodaja mo
 
Kljub izpadu dela prodaje  je družba je v poslovnem letu 2012 poslovala uspešno. 
Tako je z 1.945 tisoč evrov dobi
rezultat iz predhodnega leta skoraj podvojila, in tudi zabeležila pozitiven 
v znesku 357.984 EUR. Ta se v znesku 51.238 EUR razporedi za oblikovanje rezerv 
za lastne delnice,  znesek 306.746 pa ostane nerazporejen. Izboljšanje finan
uspešnosti  lahko pretežno pripišemo pove
učinkov prestrukturiranja prodajnega portfelja v smeri bolj donosnih izdelkov in trgov, 
prilagoditve nekaterih cen, pa tudi ustrezno, obvladovanje stroškov vhodnih 
materialov, izboljšanje produktivnosti dela in optimizacije nekaterih proizvodnih 
procesov. 
 
Družba je v celotnem letu tudi ustrezno obvladovala denarni tok in tako brez zamud 
poravnavala svoje obveznosti, hkrati pa je primerno obvladovala svoja poslovna 
tveganja. Obvladovanje tržnih tveganj, zlasti razmerij med cenami surovin in 
materialov ter prodajnimi cenami je v središ
Ena ključnih tveganj so tudi v nadaljnjem poslovanju kreditna tveganja. SIP redno in 
poostreno spremlja vse več
kakor tudi neformalne informacije in politiko limitov. Za zagotavljanje nemotene 
oskrbe spremljamo tudi bonitete dobaviteljev.  Družba se zaradi relativno visoke ravni 
zadolžitve ščiti pred obrestnim tveganjem (spremembo EURIBOR)  z uporabo 
izvedenih finančnih instrumentov (o
so v računovodskih izkazih pripoznani po pošteni vrednosti.  Valutnemu tveganju Sip 
ni izpostavljen, saj ima prodajne, nakupne in finan
ima sklenjene vse potrebne zavaroval
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ohranjanja zdravja zaposlenih. Družba je v  z namenom izgradnjo son
elektrarne ustanovila hčerinsko družbo Fotonis d.o.o.. Son

h obratov je bila priključena na distribucijsko omrežje konec junija 
2012, konec leta pa je SIP pridobil tudi pogodbo s katero je za 

en do subvencionirane prodajne cene za proizvedeno elektriko.

V prodaji smo zaostali tako za letnim planom kot tudi za obsegom prodajnih 
prihodkov v predhodnem letu.  SIP d.d. je s svojimi izdelki sicer prisoten v preko 30 
državah sveta. Najpomembnejši trg (25%) pri izdelkih še vedno predstavlja Slovenija, 
pri prodaji na trgu  EU pa največji delež predstavljajo Nemčija, Avstrija, Nizozemska 
in Romunija. Pomemben je prodor v nekatere neevropske države, na primer Novo 
Zelandijo, na Japonsko in v Južno Afriko.  

isti prihodki od prodaje v letu 2012 so primerjalno na predhodno leto realizirani z 
95. Tako je SIP realiziral za 14,7 milijona evrov pri prodaji strojev in 1

rezervnih delov, ob tem pa še 0,9 milijona drugih, predvsem storitvenih, 
prihodkov.  Glavni vzrok za nižji obseg prodaje izdelkov je v izredni suši v Bosni in 
Hercegovini, Romuniji in državah CIS. Ta je povzročila velik izpad prodaje koruznih 
obiralcev, ki so v velikem delu ostali na zalogi za prodajo v naslednji sezoni.  Manjša 
prodaja pa je deloma tudi rezultat kasnejšega odjema izdelkov s strani nekaterih 
distributerjev, ki so v preteklih letih pomemben del količin kupili v predsezoni 
konca decembra, v zaostrenih finančnih razmerah pa nakupe odlagajo in s tem 
zmanjšujejo potrebna obratna sredstva. Težave pa smo imeli tudi na naših 
tradicionalnih trgih v državah bivše Jugoslavije, kjer je zaradi odsotnosti kmetijskih 
subvencij in splošne nelikvidnosti v kmetijstvu prodaja močno upadla. 

Kljub izpadu dela prodaje  je družba je v poslovnem letu 2012 poslovala uspešno. 
 evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacija (EBITDA) 

rezultat iz predhodnega leta skoraj podvojila, in tudi zabeležila pozitiven 
v znesku 357.984 EUR. Ta se v znesku 51.238 EUR razporedi za oblikovanje rezerv 
za lastne delnice,  znesek 306.746 pa ostane nerazporejen. Izboljšanje finan
uspešnosti  lahko pretežno pripišemo povečanju povprečne prodajne marže zaradi 

ukturiranja prodajnega portfelja v smeri bolj donosnih izdelkov in trgov, 
prilagoditve nekaterih cen, pa tudi ustrezno, obvladovanje stroškov vhodnih 
materialov, izboljšanje produktivnosti dela in optimizacije nekaterih proizvodnih 

Družba je v celotnem letu tudi ustrezno obvladovala denarni tok in tako brez zamud 
poravnavala svoje obveznosti, hkrati pa je primerno obvladovala svoja poslovna 
tveganja. Obvladovanje tržnih tveganj, zlasti razmerij med cenami surovin in 

odajnimi cenami je v središču pozornosti celotnega poslovodstva. 
nih tveganj so tudi v nadaljnjem poslovanju kreditna tveganja. SIP redno in 

poostreno spremlja vse večje kupce, uporablja  bonitetna poročil zunanjih instituciji 
e informacije in politiko limitov. Za zagotavljanje nemotene 

oskrbe spremljamo tudi bonitete dobaviteljev.  Družba se zaradi relativno visoke ravni 
iti pred obrestnim tveganjem (spremembo EURIBOR)  z uporabo 

nih instrumentov (obrestna zamenjava). Izpeljani finan
unovodskih izkazih pripoznani po pošteni vrednosti.  Valutnemu tveganju Sip 

ni izpostavljen, saj ima prodajne, nakupne in finančne pogodbe vezane na evro.   SIP 
ima sklenjene vse potrebne zavarovalne police za zavarovanje pred požarom in 

ohranjanja zdravja zaposlenih. Družba je v  z namenom izgradnjo sončne foto 
. Sončna elektrarna 

ena na distribucijsko omrežje konec junija 
2012, konec leta pa je SIP pridobil tudi pogodbo s katero je za nadaljnjih 15 let 

en do subvencionirane prodajne cene za proizvedeno elektriko. 
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državah sveta. Najpomembnejši trg (25%) pri izdelkih še vedno predstavlja Slovenija, 
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materialov, izboljšanje produktivnosti dela in optimizacije nekaterih proizvodnih 

Družba je v celotnem letu tudi ustrezno obvladovala denarni tok in tako brez zamud 
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naravnimi nesrečami, strojelomno zavarovanje in zavarovanje proizvajal
odgovornosti.  
 
Družba je z vlaganji v preteklih letih odpravila klju
ustrezno varuje vse svoje informaci
sedeža. 
 
Družba je konec leta 2012 je v primerjavi z letom poprej pove
za  9%. Od skupno 212 delavcev jih je imelo izobrazbo  prve do tretje stopnje 46, 
četrte stopnje 84, pete stopnje 4
stopnje 2. Družba je redno izvajala preventivne zdravstvene preglede in izboljševala 
delovne pogoje za varno delo na delovnih mestih. Te aktivnosti imajo tudi pozitiven 
vpliv na zmanjševanje odsotnosti z dela z
 
Obvladujoča družba SIP d.d. in njena odvisna družba Fotonis d.o.o. sestavljata 
konsolidirane računovodske izkaze na podlagi popolne konsolidacije.  SIP nima 
podružnic in pri svojem poslovanju ne uporablja kodeksa. Po koncu poslo
ni bilo pomembnejših izrednih poslovnih dogodkov. 
 
SIP bo v prihodnje usmerjal svoje poslovanje  predvsem:

• v osredotočenje na proizvodni program tehnike za košnjo in spravilo trave;
• v pospešitev  razvoja novih, inovativnih izdelkov z višjo doda
• v odpravljanje ozkih grl in optimizacijo proizvodnih procesov v smeri vitke 

proizvodnje; 
• v širitev distribucijske mreže, v izboljšanje fleksibilnosti in kakovosti 

komuniciranja s kupci. 
• v vlaganje v izobraževanje in usposabljanje sodelavcev

temelj za naš obstanek in uspeh na trgu;
 
Povečanje obsega prodaje strojev ostaja klju
prihodke želimo povečati na 20 milijonov 
prizadevali, da bo leto 2013 klj
uspešnejše od preteklega leta. Prepri
podporo sodelavcev in tudi naših poslovnih partnerjev.
 
 
     
 
     
 
 
Šempeter, 11.02.2013 
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ami, strojelomno zavarovanje in zavarovanje proizvajal

Družba je z vlaganji v preteklih letih odpravila ključna tveganja za okolje. Družba tudi 
ustrezno varuje vse svoje informacijske baze in programe, tudi na lokacijah izven 

Družba je konec leta 2012 je v primerjavi z letom poprej povečala število zaposlenih 
za  9%. Od skupno 212 delavcev jih je imelo izobrazbo  prve do tretje stopnje 46, 
etrte stopnje 84, pete stopnje 48, šeste stopnje 15, sedme stopnje 17 in osme 

stopnje 2. Družba je redno izvajala preventivne zdravstvene preglede in izboljševala 
delovne pogoje za varno delo na delovnih mestih. Te aktivnosti imajo tudi pozitiven 
vpliv na zmanjševanje odsotnosti z dela zaradi poškodb in bolezni.  

a družba SIP d.d. in njena odvisna družba Fotonis d.o.o. sestavljata 
unovodske izkaze na podlagi popolne konsolidacije.  SIP nima 

podružnic in pri svojem poslovanju ne uporablja kodeksa. Po koncu poslo
ni bilo pomembnejših izrednih poslovnih dogodkov.  

SIP bo v prihodnje usmerjal svoje poslovanje  predvsem: 
enje na proizvodni program tehnike za košnjo in spravilo trave;

v pospešitev  razvoja novih, inovativnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo;
v odpravljanje ozkih grl in optimizacijo proizvodnih procesov v smeri vitke 

v širitev distribucijske mreže, v izboljšanje fleksibilnosti in kakovosti 
komuniciranja s kupci.  
v vlaganje v izobraževanje in usposabljanje sodelavcev, ki bodo tudi vnaprej 
temelj za naš obstanek in uspeh na trgu; 

anje obsega prodaje strojev ostaja ključni cilj  v poslovnem letu 2013. Skupne 
čati na 20 milijonov evrov. Z vsemi močmi si bomo tudi 

prizadevali, da bo leto 2013 kljub neugodnim splošnim gospodarskim razmeram 
uspešnejše od preteklega leta. Prepričan sem, da lahko pri tem rač
podporo sodelavcev in tudi naših poslovnih partnerjev. 

    Predsednik Upravnega odbora:

    Mag. Uroš KORŽE

ami, strojelomno zavarovanje in zavarovanje proizvajalčeve 
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8, šeste stopnje 15, sedme stopnje 17 in osme 
stopnje 2. Družba je redno izvajala preventivne zdravstvene preglede in izboljševala 
delovne pogoje za varno delo na delovnih mestih. Te aktivnosti imajo tudi pozitiven 

 

a družba SIP d.d. in njena odvisna družba Fotonis d.o.o. sestavljata 
unovodske izkaze na podlagi popolne konsolidacije.  SIP nima 

podružnic in pri svojem poslovanju ne uporablja kodeksa. Po koncu poslovnega leta 

enje na proizvodni program tehnike za košnjo in spravilo trave; 
no vrednostjo; 

v odpravljanje ozkih grl in optimizacijo proizvodnih procesov v smeri vitke 

v širitev distribucijske mreže, v izboljšanje fleksibilnosti in kakovosti 

, ki bodo tudi vnaprej 

ni cilj  v poslovnem letu 2013. Skupne 
vsemi močmi si bomo tudi 

ub neugodnim splošnim gospodarskim razmeram 
an sem, da lahko pri tem računamo na polno 
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1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV
 
Računovodski izkazi družbe SIP, d.d. so prikazani v skladu s slovenskimi ra
standardi (v nadaljevanju SRS 2006) in dolo
nadaljevanju ZGD-1 ). 
 
Družba SIP Strojna industrija, d. d., Šempeter je upoštevala pri izbiri ra
usmeritev in odločanju o njihovi uporabi ter pri pripravljanju ra
kakovostne zahteve: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primernost.
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 so upoštevana dolo
računovodskih standardov in temeljni ra
poslovnih dogodkov in upoštevanje 
 
Obvezni letni računovodski izkazi družbe so bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, izkaz poslovnega izid
prihodke in odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, izkaz denarnih tokov, ki prikazuje 
spremembe v stanju denarnih sredstev, izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe 
sestavin kapitala v poslovnem letu. 
naslednje oblike izkazov: 
- bilanca stanja, SRS 24; 
- izkaz poslovnega izida, SRS 25 
- izkaz drugega vseobsegajočega donosa, SRS 25;
- izkaz denarnega toka, neposredna metoda SRS 26 
- izkaz gibanja kapitala, SRS 27.
  
Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi 
računovodskih izkazov, temeljijo na zgornjih osnovah, pri 
računovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odlo
od možnih različic. Povzetek ra
posameznih bilančnih postavk uporablja družba, je naslednji:
 

1. Neopredmetena sredstva se ob za
in se amortizirajo v skladu z metodo enakomernega 
dobo koristnosti. Po pripoznanju neopredmetenega sredstva družba uporablja model 
nabavne vrednosti, po katerem je neopredmeteno sredstvo izkazano po njegovi nabavni 
vrednosti, zmanjšani za a
oslabitve. Oslabitev neopredmetenih sredstev v letu 2012 ni bila potrebna.
 
V podjetju nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, 
lahko dokažejo: izvedljivost strokov
uporabo ali prodajo; namen dokon
uporabljati ali prodati projekt; verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim 
obstoj trga za učinke projekta ali z
podjetju, njegova koristnost; razpoložljivost tehni
dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta ter sposobnost zanesljivo 
izmeriti stroške, ki se pripisuje
 
 

 

 

 

POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV 

unovodski izkazi družbe SIP, d.d. so prikazani v skladu s slovenskimi ra
standardi (v nadaljevanju SRS 2006) in določili Zakona o gospodarskih družbah (v 

Družba SIP Strojna industrija, d. d., Šempeter je upoštevala pri izbiri ra
anju o njihovi uporabi ter pri pripravljanju računovodskih izkazov štiri 

kakovostne zahteve: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primernost. 

unovodskih izkazov za poslovno leto 2012 so upoštevana dolo
unovodskih standardov in temeljni računovodski predpostavki – upoštevanje nastanka 

poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

unovodski izkazi družbe so bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, izkaz poslovnega izid
prihodke in odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, izkaz denarnih tokov, ki prikazuje 
spremembe v stanju denarnih sredstev, izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe 
sestavin kapitala v poslovnem letu. Pri zunanjem poslovnem poročanju so uporabljene 

izkaz poslovnega izida, SRS 25 - različica I; 
čega donosa, SRS 25; 

izkaz denarnega toka, neposredna metoda SRS 26 – različica I; 
SRS 27. 

Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi 
unovodskih izkazov, temeljijo na zgornjih osnovah, pri čemer so nekatere od 
unovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odlo

ic. Povzetek računovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem 
nih postavk uporablja družba, je naslednji: 

sredstva se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po nabavnih vrednostih 
o v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja glede na 

Po pripoznanju neopredmetenega sredstva družba uporablja model 
nabavne vrednosti, po katerem je neopredmeteno sredstvo izkazano po njegovi nabavni 
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Oslabitev neopredmetenih sredstev v letu 2012 ni bila potrebna.

V podjetju nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, 
lahko dokažejo: izvedljivost strokovnega dokončanja projekta, tako da bo na voljo za 
uporabo ali prodajo; namen dokončati projekt in ga uporabljati ali prodati; zmožnost 
uporabljati ali prodati projekt; verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim 

inke projekta ali za sam projekt ali, če se bo projekt uporabljal v 
podjetju, njegova koristnost; razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za 

anje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta ter sposobnost zanesljivo 
izmeriti stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem.
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unovodski izkazi družbe SIP, d.d. so prikazani v skladu s slovenskimi računovodskimi 
ili Zakona o gospodarskih družbah (v 

Družba SIP Strojna industrija, d. d., Šempeter je upoštevala pri izbiri računovodskih 
unovodskih izkazov štiri 

unovodskih izkazov za poslovno leto 2012 so upoštevana določila slovenskih 
upoštevanje nastanka 

unovodski izkazi družbe so bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, izkaz poslovnega izida, ki prikazuje 
prihodke in odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, izkaz denarnih tokov, ki prikazuje 
spremembe v stanju denarnih sredstev, izkaz gibanja kapitala, ki prikazuje spremembe 

nju so uporabljene 

Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi 
emer so nekatere od 

unovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odloči za uporabo ene 
unovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem 

etnem pripoznanju izkazujejo po nabavnih vrednostih 
asovnega amortiziranja glede na 

Po pripoznanju neopredmetenega sredstva družba uporablja model 
nabavne vrednosti, po katerem je neopredmeteno sredstvo izkazano po njegovi nabavni 

mortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Oslabitev neopredmetenih sredstev v letu 2012 ni bila potrebna. 

V podjetju nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, če se 
anja projekta, tako da bo na voljo za 

ati projekt in ga uporabljati ali prodati; zmožnost 
uporabljati ali prodati projekt; verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim 

e se bo projekt uporabljal v 
nih in drugih dejavnikov za 

anje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta ter sposobnost zanesljivo 
jo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem. 



 

 

 

 

2. Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob za
pripoznanju ovrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna 
cena, uvozne in nevračljive 
neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva 
se amortizirajo posamič
(neamortizirljiva) vrednost osnovnih sredstev
 
Družba je v letu 2012 
Zemljišča so bila prevrednotena na pošteno vrednost s pomo
ocenjevalca vrednosti nepremi
letih bo tako družba ugotavljala pošteno vrednost zemljiš
cenilca vrednosti, če bo ocenila, da je to potrebno zaradi pome
predpostavk in okoliščin, ki so bile uporabljene pri zadnji cenitvi zemljiš
 
Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni 
inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega lega in katerega posami
vrednost ne presega 500 evrov, razen za velika orodja katerih posami
presega 500 evrov in so zaradi poenotene skladiš
drobni inventar. 

 
3. Naložbene nepremičnine so nepremi

povečevale vrednost dolgoro
cena, nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogo
njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti. 
Amortizirajo se posamično v skladu s 

 
4. Finančne naložbe v dana pos

izgublja vrednost, družba presodi, kolikšen popravek njene za
treba oblikovati v breme prevrednotovalnih finan
o njeni pošteni vrednosti ali informacije o glavnih zna
naložbe. 

 
5. Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po dejanskih nabavnih cenah, 

ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevra
stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Zaloge nedokon
proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih stroških. Poraba zalog se 
vrednoti po metodi povpre
stroške sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni 
stroški storitev, neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški energije in splošni 
proizvajalni stroški. Splošni proizvajalni stroški so drugi stroški materiala, ostale storitve,
ostali stroški, ki so obra
neposredno povezati z nastajajo
iztržljive vrednosti, zmanjšane za stroške dokon

 
6. Terjatve vseh vrst se v za

predpostavki, da bodo pla
pa zaradi odprave njihove oslabitve. Popravki vrednosti terjatev so oblikovani
neizterljivosti. Popravke vrednosti terjatev družba oblikuje v višini dvomljivih in spornih 
terjatev. Odpisi terjatev se pokrijejo v breme prej oblikovanih popravkov.

 

 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob za
pripoznanju ovrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna 
cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogo
neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva 
se amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. Preostala 
(neamortizirljiva) vrednost osnovnih sredstev ni določena. 

Družba je v letu 2012 prešla pri vrednotenju zemljišč na model prevrednotenja. 
a so bila prevrednotena na pošteno vrednost s pomočjo cenitve pooblaš

ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Ob sestavitvi računovodskih izkazov v 
letih bo tako družba ugotavljala pošteno vrednost zemljišč s pomo

e bo ocenila, da je to potrebno zaradi pome
čin, ki so bile uporabljene pri zadnji cenitvi zemljiš

edmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni 
inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega lega in katerega posami
vrednost ne presega 500 evrov, razen za velika orodja katerih posami

so zaradi poenotene skladiščno materialne evidence vklju

nine so nepremičnine, posedovane da bi prinašale najemnino in/ali 
evale vrednost dolgoročne naložbe. Naložbeno nepremičnino sestavljajo nakupna 

ljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti. 
Amortizirajo se posamično v skladu s časovno linearno metodo. 

ne naložbe v dana posojila se izkazujejo po plačanih zneskih. Č
izgublja vrednost, družba presodi, kolikšen popravek njene začetno izkazane vrednosti je 
treba oblikovati v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Razkrite so informacije 

dnosti ali informacije o glavnih značilnostih posamezne finan

Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po dejanskih nabavnih cenah, 
ujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne 

ke nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Zaloge nedokon
proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih stroških. Poraba zalog se 
vrednoti po metodi povprečnih cen z uporabo stalnih cen in odmikov. 

jajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni 
stroški storitev, neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški energije in splošni 
proizvajalni stroški. Splošni proizvajalni stroški so drugi stroški materiala, ostale storitve,
ostali stroški, ki so obračunani v okviru proizvajalnega procesa, a jih ni mogo
neposredno povezati z nastajajočimi poslovnimi učinki. Zaloge ne presegajo 
iztržljive vrednosti, zmanjšane za stroške dokončanja. 

Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo plačane. Terjatve se prevrednotujejo zaradi njihove oslabitve ali 
pa zaradi odprave njihove oslabitve. Popravki vrednosti terjatev so oblikovani

Popravke vrednosti terjatev družba oblikuje v višini dvomljivih in spornih 
terjatev. Odpisi terjatev se pokrijejo v breme prej oblikovanih popravkov.
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Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob začetnem 
pripoznanju ovrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna 

nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva 

asovno linearno metodo. Preostala 

 na model prevrednotenja. 
jo cenitve pooblaščenega 

unovodskih izkazov v prihodnjih 
 s pomočjo neodvisnega 

e bo ocenila, da je to potrebno zaradi pomembnih sprememb 
in, ki so bile uporabljene pri zadnji cenitvi zemljišč. 

edmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni 
inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega lega in katerega posamična 
vrednost ne presega 500 evrov, razen za velika orodja katerih posamična vrednost 

no materialne evidence vključene med 

nine, posedovane da bi prinašale najemnino in/ali 
nino sestavljajo nakupna 
če pripisati neposredno 

njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti. 

anih zneskih. Če finančna naložba 
etno izkazane vrednosti je 

azkrite so informacije 
ilnostih posamezne finančne 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po dejanskih nabavnih cenah, 
ljive nakupne dajatve ter neposredne 

ke nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Zaloge nedokončane 
proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih stroških. Poraba zalog se 

nih cen z uporabo stalnih cen in odmikov. Proizvajalne 
jajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni 

stroški storitev, neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški energije in splošni 
proizvajalni stroški. Splošni proizvajalni stroški so drugi stroški materiala, ostale storitve, 

unani v okviru proizvajalnega procesa, a jih ni mogoče 
Zaloge ne presegajo čiste 

etku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
ane. Terjatve se prevrednotujejo zaradi njihove oslabitve ali 

pa zaradi odprave njihove oslabitve. Popravki vrednosti terjatev so oblikovani zaradi 
Popravke vrednosti terjatev družba oblikuje v višini dvomljivih in spornih 

terjatev. Odpisi terjatev se pokrijejo v breme prej oblikovanih popravkov. 



 

 

 

 

7. Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki 
po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa 
zanesljivo ocenjena. Aktivne kratkoro
odložene stroške oziroma kratkoro
prihodke, ki se izkazujejo posebej in raz
kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoro
kratkoročno vnaprej vrač
izkazujejo posebej in razč
 

8. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobi
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena 
iz prevrednotenja in preh
izguba poslovnega leta. 

 
9. 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. Vrednost dolgoro
obračunskega obdobja enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni 
za poravnavo obveze. Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in 
internim pravilnikom zavezana k pla
njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoro
obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodo
odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izra
za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek 
vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna mera 
znaša 3,25% letno. Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil pooblaš
Vrednost dolgoročne rezervacije predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, potrebnih za 
poravnavo dolgoročne obveznosti, ugotovljene na dan bilance stanja z upoštevanjem 
tveganja in negotovosti. Dolgoro
oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, zaradi 
katerih so bile oblikovane.

 
10.  Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvez

lastnih sredstev.   Dolgovi so lahko finan
sredstva ali poslovni, ko dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in 
opravljanju storitev. Finanč
dolgovi do najemodajalcev za finan
papirji. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, 
kratkoročne obveznosti do zaposlencev, fina
razdelitvijo poslovnega izida. Dolgoro
obdobju, daljšem od enega leta, kratkoro
Prevrednotenje dolgoročnih in kratkoro
vrednosti in se pojavlja kot prevrednotenje zaradi njihove oslabitve, pa tudi kot 
prevrednotenje dolgov zaradi njihove okrepitve. Za vsako vrsto dolgov so razkriti 
nezavarovani in zavarovani dolgovi, obdobje do zapadlosti
drugi pogoji, pod katerimi so pridobljeni. Dolgoro
vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti. Kratkoro
odplačni vrednosti. 

 
11. Izpeljani finančni instrumenti so prip

obrestnih zamenjav je dolo

 

 

 

asovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki 
po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa 
zanesljivo ocenjena. Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoro
odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoro
rihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne 

asovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma 
no vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se 
posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobi
ek iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek 

iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana 

Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi 
ih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni in katerih 

st je zanesljivo ocenjena. Vrednost dolgoročnih rezervacij je na koncu 
unskega obdobja enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni 

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in 
vilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob 

njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske 
obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodo

ne in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izra
za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek 

akovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna mera 
% letno. Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil pooblaš

ne rezervacije predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, potrebnih za 
ne obveznosti, ugotovljene na dan bilance stanja z upoštevanjem 

eganja in negotovosti. Dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vra
oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, zaradi 
katerih so bile oblikovane. 

čni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvez
lastnih sredstev.   Dolgovi so lahko finančni, ko posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna 
sredstva ali poslovni, ko dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in 
opravljanju storitev. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb, 
dolgovi do najemodajalcev za finančne najeme, dobljene vloge in izdani vrednostni 
papirji. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, 

ne obveznosti do zaposlencev, financerjev, države ter obveznosti v zvezi z 
razdelitvijo poslovnega izida. Dolgoročne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v 
obdobju, daljšem od enega leta, kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. 

čnih in kratkoročnih dolgov je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti in se pojavlja kot prevrednotenje zaradi njihove oslabitve, pa tudi kot 
prevrednotenje dolgov zaradi njihove okrepitve. Za vsako vrsto dolgov so razkriti 
nezavarovani in zavarovani dolgovi, obdobje do zapadlosti v plačilo, obrestna mera in 
drugi pogoji, pod katerimi so pridobljeni. Dolgoročni dolgovi so izkazani po odpla
vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti. Kratkoročni dolgovi so izkazani po 

ni instrumenti so pripoznani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost 
obrestnih zamenjav je določena na osnovi tržne vrednosti podobnih instrumentov. 
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po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa 

asovne razmejitve zajemajo kratkoročno 
no odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane 

lenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne 
čunane stroške oziroma 

no odložene prihodke, ki se 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
ista izguba iz prejšnjih let, presežek 

ek ali še ne poravnana čista 

Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi 
ih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni in katerih 

nih rezervacij je na koncu 
unskega obdobja enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni 

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in 
ilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob 

ne rezervacije. Druge pokojninske 
obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za 

ne in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen 
za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek 

akovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna mera 
un je z uporabo projicirane enote pripravil pooblaščeni aktuar. 

ne rezervacije predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, potrebnih za 
ne obveznosti, ugotovljene na dan bilance stanja z upoštevanjem 

un vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, zaradi 

ni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem 
ni, ko posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna 

sredstva ali poslovni, ko dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in 
posojila na podlagi posojilnih pogodb, 

ne najeme, dobljene vloge in izdani vrednostni 
papirji. Poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, 

ncerjev, države ter obveznosti v zvezi z 
ne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v 

ne dolgove pa v obdobju do enega leta. 
je sprememba njihove knjigovodske 

vrednosti in se pojavlja kot prevrednotenje zaradi njihove oslabitve, pa tudi kot 
prevrednotenje dolgov zaradi njihove okrepitve. Za vsako vrsto dolgov so razkriti 

čilo, obrestna mera in 
ni dolgovi so izkazani po odplačni 

ni dolgovi so izkazani po 

oznani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost 
ena na osnovi tržne vrednosti podobnih instrumentov. 



 

 

 

 

Računovodsko varovanje denarnih tokov pred tveganjem pomeni, da se varuje 
spremenljivost denarnih tokov, ki izhaja iz posameznega 
pripoznano obveznostjo. Pri varovanju denarnih tokov pred tveganjem se dobi
izgube od instrumenta za varovanje pred tveganjem pripoznajo za u
varovanja v kapitalu. U
poslovnega izida. V primeru, da zavarovana 
nefinančnega sredstva, se v trenutku pripoznanja sredstva temu pripiše u
ki je bil predhodno knjižen v kapital. V ostalih primerih se dobi
instrumenta za varovanje pred tveganjem v naslednjih letih prenaša v izkaz poslovnega 
izida in pobota vpliv spremembe vrednosti varovane postavke v poslovnem izidu. U
iz prevrednotenja izpeljanih finan
računovodsko varovanje pred tveganjem, so pripoznani neposredno v izkazu poslovnega 
izida. Računovodsko obra
instrument za varovanje pred tveganjem pote
zahtev za računovodsko obravnavanje varovanja pred tveganjem.

 
12. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finan

Poslovni prihodki in finanč
prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi u
prevrednotovalni poslovni prihodki. Finan
Pojavljajo se v zvezi z dolgoro
zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obra
prevrednotovalni finančni prihodki. Druge prihodke sestavljajo neobi
obravnavanem poslovnem letu pove

 
13. Odhodki se razvrščajo na poslovne 

Poslovni odhodki in finan
enaki vračunanim stroškom v obra
zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokon
stroške, ki se zadržujejo v kon
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi, neopredmetenimi dolgoro
oslabitve. Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Druge 
odhodke sestavljajo neobi
zmanjšujejo izid rednega poslovanja.

 
14. Terjatve in obveznosti, 

referenčnem tečaju Banke Slovenije za posamezno valuto, iz utemeljenih razlogov pa se 
lahko uporabi tudi ustrezni te
finančne prihodke ali redne finan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

unovodsko varovanje denarnih tokov pred tveganjem pomeni, da se varuje 
spremenljivost denarnih tokov, ki izhaja iz posameznega tveganja, povezanega s 
pripoznano obveznostjo. Pri varovanju denarnih tokov pred tveganjem se dobi
izgube od instrumenta za varovanje pred tveganjem pripoznajo za u
varovanja v kapitalu. Učinki neučinkovitega varovanja se pripoznajo v iz
poslovnega izida. V primeru, da zavarovana čvrsta obveza rezultira v pripoznanju 

nega sredstva, se v trenutku pripoznanja sredstva temu pripiše u
ki je bil predhodno knjižen v kapital. V ostalih primerih se dobič
instrumenta za varovanje pred tveganjem v naslednjih letih prenaša v izkaz poslovnega 
izida in pobota vpliv spremembe vrednosti varovane postavke v poslovnem izidu. U
iz prevrednotenja izpeljanih finančnih instrumentov, ki ne izpolnjujejo zahtev za 

unovodsko varovanje pred tveganjem, so pripoznani neposredno v izkazu poslovnega 
unovodsko obračunavanje varovanja pred tveganjem se prekine, ko finan

instrument za varovanje pred tveganjem poteče ali se proda oziroma ne izpolnjuje ve
unovodsko obravnavanje varovanja pred tveganjem. 

lenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. 
Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so 

in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi u
prevrednotovalni poslovni prihodki. Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. 
Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami, pa tudi v 

tavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobič
čni prihodki. Druge prihodke sestavljajo neobič

obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid rednega poslovanja. 

ajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v na

unanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se 
etnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za 

stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokonč
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove 

ni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Druge 
odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 
zmanjšujejo izid rednega poslovanja. 

Terjatve in obveznosti, izražene v tuji valuti, se na dan bilanciranja prera
aju Banke Slovenije za posamezno valuto, iz utemeljenih razlogov pa se 

lahko uporabi tudi ustrezni tečaj poslovne banke. Tečajne razlike predstavljajo redne 
redne finančne odhodke. 

 

 

   10

unovodsko varovanje denarnih tokov pred tveganjem pomeni, da se varuje 
tveganja, povezanega s 

pripoznano obveznostjo. Pri varovanju denarnih tokov pred tveganjem se dobički in 
izgube od instrumenta za varovanje pred tveganjem pripoznajo za učinkoviti del 

inkovitega varovanja se pripoznajo v izkazu 
vrsta obveza rezultira v pripoznanju 

nega sredstva, se v trenutku pripoznanja sredstva temu pripiše učinek varovanja, 
ki je bil predhodno knjižen v kapital. V ostalih primerih se dobiček ali izguba od 
instrumenta za varovanje pred tveganjem v naslednjih letih prenaša v izkaz poslovnega 
izida in pobota vpliv spremembe vrednosti varovane postavke v poslovnem izidu. Učinki 

nih instrumentov, ki ne izpolnjujejo zahtev za 
unovodsko varovanje pred tveganjem, so pripoznani neposredno v izkazu poslovnega 

unavanje varovanja pred tveganjem se prekine, ko finančni 
e ali se proda oziroma ne izpolnjuje več 

ne prihodke in druge prihodke. 
ni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so 

in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, pa tudi 
ni prihodki so prihodki od naložbenja. 

nimi naložbami, pa tudi v 
unane obresti in deleži v dobičku drugih, pa tudi 

ni prihodki. Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v 

ne odhodke in druge odhodke. 
ni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v načelu 

anim za stroške, ki se 
ane proizvodnje ter zmanjšanim za 

nih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 

nimi sredstvi zaradi njihove 
ni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Druge 

ajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 

izražene v tuji valuti, se na dan bilanciranja preračunajo po 
aju Banke Slovenije za posamezno valuto, iz utemeljenih razlogov pa se 
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SPREMEMBA RAČUNOVODSKE USMERITVE
 
Družba je v letu 2012 prešla pri vrednotenju zemljiš
bila prevrednotena na pošteno vrednost s pomo
vrednosti nepremičnin. 
 
  
POPRAVEK V SKLADU Z MRS 8
 
Pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2012 je družba 
iz naslova nevračunanih stroškov neizkoriš
preračunom primerljivih podatk
 
Družba je v breme čistega poslovnega izida leta 2011 pripoznala (vra
dopuste zaposlenih (183.045 EUR)
višini za pokrivanje dodatno nastale 
ustrezen preračun računovodskih podatkov za poslovno leto 2011
preglednic. 
 
Izvleček iz izkaza poslovnega izida:

  
  

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 

SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV.

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Nabavna vred. prod. blaga in mater. ter str.por. materiala

Stroški storitev 

STROŠKI DELA 

Stroški plač 

Stroški socialnih zavarovanj 

Drugi stroški dela  

ODPISI VREDNOSTI 

Amortizacija 

Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih 

Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

DRUGI PRIHODKI 

DRUGI ODHODKI 

DAVEK IZ DOBIČKA 

ODLOŽENI DAVKI 

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

 
 

 

 

 

UNOVODSKE USMERITVE  

Družba je v letu 2012 prešla pri vrednotenju zemljišč na model prevrednotenja. Zemljiš
bila prevrednotena na pošteno vrednost s pomočjo cenitve pooblašč

POPRAVEK V SKLADU Z MRS 8  

unovodskih izkazov za leto 2012 je družba izvršila popravek v skladu z MRS 8 
unanih stroškov neizkoriščenih dopustov zaposlenih. Popravek je izvršila 

unom primerljivih podatkov v računovodskih izkazih za leto 2012. 

istega poslovnega izida leta 2011 pripoznala (vračunala) neizkoriš
dopuste zaposlenih (183.045 EUR). Posledično je dodatno uporabila kapitalske rezerve v isti 

nastale čiste izgube leta 2011. Skladno z navedenim je opravila 
unovodskih podatkov za poslovno leto 2011, kot je razvidno iz spodnjih 

ek iz izkaza poslovnega izida: 

Poročanje leta 2012

2012 
  (prevrednoteno)

17.068.585 18.047.458

SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV. 1.487.924 -3.081.711

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 133.069 

149.027 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 12.931.119 9.776.395

Nabavna vred. prod. blaga in mater. ter str.por. materiala 9.960.942 7.678.350

2.970.177 2.098.045

3.775.418 4.356.196

2.815.804 3.166.228

454.460 

505.153 

1.230.132 1.540.492

1.083.381 1.152.164

Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih  48.763 

Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 97.988 

186.292 

DELEŽEV 0 

NI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 1.940 

NI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 17.214 

ČNIH OBVEZNOSTI 308.604 

NI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 73.906 

17.648 

11.951 

0 

0 

UNSKEGA OBDOBJA 357.984 -
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 na model prevrednotenja. Zemljišča so 
jo cenitve pooblaščenega ocenjevalca 

izvršila popravek v skladu z MRS 8 
Popravek je izvršila s 

čunala) neizkoriščene 
no je dodatno uporabila kapitalske rezerve v isti 

. Skladno z navedenim je opravila 
kot je razvidno iz spodnjih 

(v EUR) 
anje leta 2012 Poročanje leta 

2011 2011 
(prevrednoteno)   

18.047.458 18.047.458 

3.081.711 -3.081.711 

99.504 99.504 

237.554 237.554 

9.776.395 9.776.395 

7.678.350 7.678.350 

2.098.045 2.098.045 

4.356.196 4.173.151 

3.166.228 3.166.228 

510.639 510.639 

679.329 496.284 

1.540.492 1.540.492 

1.152.164 1.152.164 

19.590 19.590 

368.739 368.739 

166.828 166.828 

526 526 

1.349 1.349 

20.997 20.997 

410.430 410.430 

8.852 8.852 

16.869 16.869 

32.391 32.391 

0 0 

0 0 

-949.038 -765.993 



 

 

 

 

Izvleček iz bilance stanja: 

  
  

Začetno stanje kapitalskih rezerv po prvotnem poro
Popravek v skladu z MRS 8 
Začetno stanje kapitalskih rezerv po prevrednotenju

Čisti poslovni izid poslovnega leta po prvotnem poro
Popravek v skladu z MRS 8 
Čisti poslovni izid poslovnega leta po prevrednotenju

Stanje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev po prvotnem poro
Popravek v skladu z MRS 8 
Stanje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev po prevrednotenju

 
 
 

 

 

 

Poročanje leta 2012

2012 
  (prevrednoteno)

etno stanje kapitalskih rezerv po prvotnem poročanju 1.609.555 1.792.599
0 -

etno stanje kapitalskih rezerv po prevrednotenju 1.609.555 1.609.555

isti poslovni izid poslovnega leta po prvotnem poročanju 357.984 -
0 -

isti poslovni izid poslovnega leta po prevrednotenju 357.984 -

razmejitev po prvotnem poročanju 205.626 
0 

asovnih razmejitev po prevrednotenju 205.626 

 

 

   12

(v EUR) 
anje leta 2012 Poročanje leta 

2011 2011 
(prevrednoteno)   

1.792.599 1.792.599 
-183.045 0 

1.609.555 1.792.599 

-765.993 -765.993 
-183.045 0 
-949.038 -765.993 

91.295 91.295 
183.045 0 
274.340 91.925 



 

 

 

 

2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI

      2.1 BILANCA STANJA NA DAN 

SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva

I. Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne 
1. Dolgoročne premoženjske pravice
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
6. Neopredmetena sredstva v pridobivanju

II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe

a) Zemljišča
b) Zgradbe

2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe

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

2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Dolgoročna posojila drugim

V. Dolgoročne poslovne terjatve
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoro čna sredstva
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge

1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge

III. Kratkoro čne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim

IV. Kratkoro čne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne  poslovne terjatve do drugih

V. Denarna sredstva
C. Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve

Zabilančna sredstva

BILANCA STANJA                                                                                                                  
SRS 24

 

 

 

RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012 
SIP d. d.
v EUR

 31. 12. 2012

21.059.548

9.771.596

Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razmejitve 717.201
ne premoženjske pravice 31.979
no odloženi stroški razvijanja 616.290

asovne razmejitve 0
Neopredmetena sredstva v pridobivanju 68.932
Opredmetena osnovna sredstva 8.671.265

5.757.575
4.692.720
1.064.855
2.397.990

475.935
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 39.766
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 36.757
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 3.009

64.546
272.872

ne naložbe, razen posojil 260.000
a) Delnice in deleži v družbah v skupini 260.000

12.872
na posojila družbam v skupini

12.872
45.711

ne poslovne terjatve do kupcev 45.711
0

11.286.271
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

8.652.687
1.997.193
2.201.012
4.454.483

0
ne naložbe 61.786

ne naložbe, razen posojil
61.786

na posojila družbam v skupini 40.723
21.063

ne poslovne terjatve 2.469.434
ne poslovne terjatve do družb v skupini 14.400
ne poslovne terjatve do kupcev 2.203.767
ne  poslovne terjatve do drugih 251.267

102.363
asovne razmejitve 1.682

3.476.415

BILANCA STANJA                                                                                                                  
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SIP d. d.
v EUR

31. 12. 2011

21.059.548 15.427.759

9.771.596 4.910.096

717.201 885.611
31.979 34.424

616.290 743.189
0 0

68.932 107.997
8.671.265 3.870.941
5.757.575 1.497.999
4.692.720 375.491
1.064.855 1.122.508
2.397.990 1.836.413

475.935 517.813
39.766 18.715
36.757 15.706
3.009 3.009

64.546 66.356
272.872 12.872
260.000 0
260.000
12.872 12.872

12.872 12.872
45.711 74.317
45.711 74.317

0 0

11.286.271 10.515.436

8.652.687 7.185.690
1.997.193 2.000.047
2.201.012 2.179.184
4.454.483 3.006.459

0 0
61.786 195.505

61.786 195.505
40.723
21.063 195.505

2.469.434 3.077.090
14.400

2.203.767 2.843.440
251.267 233.650
102.363 57.151

1.682 2.227
3.476.415 1.429.608



 

 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Kapital 

I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital

II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži

IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije

C. Dolgoročne obveznosti

I. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoro čne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoro čne finančne obveznosti

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti

III. Kratkoro čne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve
Zabilančne obveznosti

BILANCA STANJA                                                                       
SRS 24

 

 

 

SIP d. d.
v EUR

 31. 12. 2012

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 21.059.548

7.059.665

1.724.695
1.724.695
1.609.555

Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 51.238
Lastne delnice in lastni poslovni deleži -51.238

3.418.669

isti poslovni izid poslovnega leta 306.746

ne pasivne časovne razmejitve 408.353
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 408.353

8.133.747

ne obveznosti 7.485.927
ne obveznosti do bank 558.000

ne obveznosti 6.927.927
ne poslovne obveznosti

Odložene obveznosti za davek 647.820
5.252.158

ene v skupine za odtujitev
ne obveznosti 2.024.017

ne obveznosti do bank 1.113.122
ne obveznosti na podlagi obveznic

ne obveznosti 910.895
ne poslovne obveznosti 3.228.140

ne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.585.872
ne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 230.811

ne poslovne obveznosti 411.457
asovne razmejitve 205.626

3.476.415

BILANCA STANJA                                                                       
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SIP d. d.
v EUR

 31. 12. 2011

21.059.548 15.427.759

7.059.665 3.194.706

1.724.695 1.724.695
1.724.695 1.724.695
1.609.555 1.609.554

0 -47.473
0 0

51.238 0
-51.238 -47.473

3.418.669 -92.071
0 0

306.746 0

408.353 362.884
408.353 362.884

0 0

8.133.747 7.967.312

7.485.927 7.967.312
558.000 774.000

6.927.927 7.193.312
0 0

647.820 0
5.252.158 3.628.518

0 0
2.024.017 1.254.096
1.113.122 319.490

0 0
910.895 934.606

3.228.140 2.374.422
2.585.872 1.962.535

230.811 8.723
411.457 403.164
205.626 274.340

3.476.415 1.429.608



 

 

 

 

2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA
 
2.2.1 Neopredmetena sredstva in dolgoro
 
Neopredmetena sredstva in dolgoro
premoženjske pravice, dolgoroč
časovne razmejitve. 
 
Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoro
bilo naslednje (v €): 

premoženjske 

NABAVNA VREDNOST   
Stanje 01. 01. 2012 
Pridobitve 
Odtujitve 
Prevrednotenje  

Stanje 31. 12. 2012 
POPRAVEK 
VREDNOSTI   
Stanje 01. 01. 2012 
Pridobitve   
Odtujitve 
Amortizacija 

Stanje 31. 12. 2012 

NEODPISANA 
VREDNOST 01. 01. 2012 

NEODPISANA 
VREDNOST 31. 12. 2012 

 
Dolgoročne premoženjske pravice v višini 31.979 
opremo. 
 
Dolgoročni odloženi stroški razvijanja novih izdelkov v višini 685.222 
prototipne dokumentacije, prototipov in testiranje, konstrukcijsko in kataloško dokumentacijo 
ter izdelavo tehnologije pri teh projektih. Od tega zneska predstavlj
31.12.2012 še niso končani in so neopredmetena sredstva v pridobivanju. V letu 2012 
odloženi stroški razvijanja v višini 161.215 
stroški materiala v višini 19.736 
SIP in primerjalno na konkurenco je družba SIP še pove
nadgrajuje v proizvodnji izdelke aktivirane leta 2007 in 2008. Povpre
projekta je 5 let.  
 
Letna amortizacijska stopnja za odložene stroške razvijanja je 20,00%, za premoženjske 
pravice 10% - 20%. 

 

 

 

2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA  

Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo dolgoro
premoženjske pravice, dolgoročne odložene stroške razvijanja in druge dolgoro

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2012 je 

Dolg. 
premoženjske 

pravice 
Dolg. odloženi 

stroški razvijanja  

Dolg. aktivne 
časovne 

razmejitve 

    
148.114 2.158.355 0

6.961 161.215   
0 -94.438 0
 0  0 0

155.075 2.225.131 0

    
113.689 1.307.168 0

0   
-588 -46.558 0

9.995 279.298 0

123.096 1.539.909 0

34.425 851.186 0

31.979 685.222 0

ne premoženjske pravice v višini 31.979 € se nanašajo na vlaganja v programsko 

ni odloženi stroški razvijanja novih izdelkov v višini 685.222 € vklju
prototipne dokumentacije, prototipov in testiranje, konstrukcijsko in kataloško dokumentacijo 
ter izdelavo tehnologije pri teh projektih. Od tega zneska predstavlja 68.932 

čani in so neopredmetena sredstva v pridobivanju. V letu 2012 
odloženi stroški razvijanja v višini 161.215 € predstavljajo stroški dela v višini 141.479 € ter 
stroški materiala v višini 19.736 €. Glede na trenutno stanje razvoja gotovih izdelkov družbe 
SIP in primerjalno na konkurenco je družba SIP še povečala aktivnosti razvoja in že 
nadgrajuje v proizvodnji izdelke aktivirane leta 2007 in 2008. Povprečna doba razvojnega 

jska stopnja za odložene stroške razvijanja je 20,00%, za premoženjske 
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asovne razmejitve zajemajo dolgoročne 
razvijanja in druge dolgoročne aktivne 

asovnih razmejitev v letu 2012 je 

SKUPAJ 

  
0 2.306.468 

168.176 
0 -94.438 
0 0  

0 2.380.205 

  
0 1.420.858 

  
0 -47.146 
0 289.293 

0 1.663.004 

0 885.611 

0 717.201 

€ se nanašajo na vlaganja v programsko 

€ vključujejo stroške 
prototipne dokumentacije, prototipov in testiranje, konstrukcijsko in kataloško dokumentacijo 

a 68.932 € projekte, ki na 
ani in so neopredmetena sredstva v pridobivanju. V letu 2012 

€ predstavljajo stroški dela v višini 141.479 € ter 
enutno stanje razvoja gotovih izdelkov družbe 

ala aktivnosti razvoja in že 
čna doba razvojnega 

jska stopnja za odložene stroške razvijanja je 20,00%, za premoženjske 



  

 

2.2.2 Opredmetena osnovna sredstva  
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremi
 

Zemljišča Zgradbe 
Proizvajalne 
naprave in 

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 01. 01. 2012 375.491 11.373.709 

Pridobitve 0 0 

Prenosi iz investicij v teku 0 0 

Odtujitve -1.572 -206 

Prevrednotenje 4.318.800 0 

Stanje 31. 12. 2012 4.692.720 11.373.503 
POPRAVEK 
VREDNOSTI       

Stanje 01. 01. 2012  0 10.251.201 

Odtujitve 0 -206 

Amortizacija 0 57.653 

Stanje 31. 12. 2012  0 10.308.648 

NEODPISANA 
VREDNOST 01. 01. 2012 375.491 1.122.508 

NEODPISANA 
VREDNOST 31. 12. 2012 4.692.720 1.064.856 

 

  

  

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v letu 2012 je bilo naslednje (v €): 

Proizvajalne 
naprave in 

stroji 

Drobni 
inventar in 

velika orodja 
Druga oprema 

Kratkoro čni 
predujmi 

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi

        

12.606.808 2.616.053 995.554 3.009 

0 0 0 0 

1.093.327 126.655 35.812 0 

-323.836 -18.689 -58.726 0 

0 0 0 0 

13.376.299 2.724.019 972.640 3.009 

        

10.770.394 2.258.237 835.557 0 

-323.836 -17.806 -58.726 0 

531.751 152.198 51.264 0 

10.978.309 2.392.629 828.095 0 

1.836.413 357.816 159.997 0 

2.397.990 331.390 144.545 3.009 
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Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi 

SKUPAJ 
OPREDMETENA 

OSNOVNA 
SREDSTVA 

Naložbene 
nepremičnine 

    
15.706 27.986.330 100.596 

1.275.171 1.275.171 0 

-1.254.120 1.674 0 

0 -403.028 0 

0 4.318.800 0 

36.757 33.178.947 100.596 

    
0 24.115.390 34.240 
0 -400.575 0 

0 792.866 1.810 

0 24.507.682 36.050 

15.706 3.870.940 66.356 

36.757 8.671.265 64.546 



 

 

 

Sprememba stanja zemljišča se nanaša na prodajo 333 m
zemljišč na pošteno vrednost v znesku 4.318.800 
Zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev se v najve
frezanje zobnikov, krožne žage 8G 662, brusilnega stroja SI4AS, stružnice UNIVERZ. IM63 
ter stružnice GILDEMEISTER CNC GD130.
 
Podjetje uporablja metodo enakomernega 
obračunana posamično in se med obra
 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je obra
(v %): 

gradbeni objekti 

stanovanja 

zunanja ureditev 

deli zgradb 

računalniška oprema 

motorna vozila 

dolg. odloženi str. razvijanja

druga oprema 

 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 36.757 
izdelavi, dodatno razsvetljavo v proizvodnji ter obratno pisarno.
 
Predujmi iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 3.009 
nanašajo na ulitke iz Kitajske. 
 
Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi finan
31.12.2012 znaša 6.661.221 € 
2.2.12.). 
 
Proizvajalna oprema z neodpisano vrednostjo na dan 31.12.2012 v znesk
zastavljena v korist domače banke za zavarovanje odpla
2.2.13.). V korist domače banke so za zavarovanje odpla
tudi nepremičnine družbe z neodpisano vrednostjo na dan 31.12
(pojasnilo 2.2.12.). 
 
Družba ima na dan 31.12.2012 sklenjene pogodbe oz. potrjena naro
sredstev v višini 3.009 €. V zvezi s temi pogodbenimi zavezami so bili dani predujmi za 
osnovna sredstva (3.009 €). 
 
Družba je konec leta 2012 izvedla cenitev zemljiš
poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Zaradi prevrednotenja zemljiš
vrednost se je njegova vrednost pove
 
 2.2.3 Naložbene nepremičnine
 

Družba SIP, d.d. izkazuje na dan 31.12.2012 med naložbenimi nepremi
trgovine v vrednosti 64.546 €. Letna amortizacijska stopnja znaša 1,8%.

 

 

ča se nanaša na prodajo 333 m2 zemljišča ter 
 na pošteno vrednost v znesku 4.318.800 €. 

opredmetenih osnovnih sredstev se v največji meri nanaša na odpis stroja za 
frezanje zobnikov, krožne žage 8G 662, brusilnega stroja SI4AS, stružnice UNIVERZ. IM63 
ter stružnice GILDEMEISTER CNC GD130. 

Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je 
no in se med obračunskim letom ne spreminja.  

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je obračunana po naslednjih letnih stopnjah 

2012 2011 

2,5 – 10,0 2,5 – 10,0

3 3 

1,5 - 4,0 1,5 - 4,0

6 6 

20,0 – 33,3 20,0 – 33,3

12,5  - 25,0 12,5  - 25,0

azvijanja 14,3 - 20 14,3 - 20

7,0 - 25,0 7,0 - 25,0

sredstva v gradnji in izdelavi 36.757 € se nanašajo na orodja v lastni 
izdelavi, dodatno razsvetljavo v proizvodnji ter obratno pisarno. 

Predujmi iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 3.009 
 

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi finančnega najema na dan 
€ (nepremičnine 5.734.943 € in oprema 926.278 €) (pojasnilo 

Proizvajalna oprema z neodpisano vrednostjo na dan 31.12.2012 v znesk
če banke za zavarovanje odplačila prejetega posojila (pojasnilo 

e banke so za zavarovanje odplačila prejetega posojila zastavljene 
nine družbe z neodpisano vrednostjo na dan 31.12.2012 v znes

Družba ima na dan 31.12.2012 sklenjene pogodbe oz. potrjena naročila za nakup osnovnih 
€. V zvezi s temi pogodbenimi zavezami so bili dani predujmi za 

izvedla cenitev zemljišč. Podlaga za prevrednotenje je cenitveno 
enega ocenjevalca vrednosti. Zaradi prevrednotenja zemljiš

vrednost se je njegova vrednost povečala za 4.318.800 €. 

čnine 

Družba SIP, d.d. izkazuje na dan 31.12.2012 med naložbenimi nepremi
€. Letna amortizacijska stopnja znaša 1,8%. 
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ča ter prevrednotenje 

ji meri nanaša na odpis stroja za 
frezanje zobnikov, krožne žage 8G 662, brusilnega stroja SI4AS, stružnice UNIVERZ. IM63 

tiziranja. Amortizacija je 

unana po naslednjih letnih stopnjah  

 

10,0 

4,0 

33,3 

25,0 

20 

25,0 

€ se nanašajo na orodja v lastni 

Predujmi iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 3.009 € se v večji meri 

čnega najema na dan 
€ in oprema 926.278 €) (pojasnilo 

Proizvajalna oprema z neodpisano vrednostjo na dan 31.12.2012 v znesku 386.523 € je 
ila prejetega posojila (pojasnilo 
ila prejetega posojila zastavljene 

.2012 v znesku 6.661.221 € 

čila za nakup osnovnih 
€. V zvezi s temi pogodbenimi zavezami so bili dani predujmi za 

. Podlaga za prevrednotenje je cenitveno 
enega ocenjevalca vrednosti. Zaradi prevrednotenja zemljišča na pošteno 

Družba SIP, d.d. izkazuje na dan 31.12.2012 med naložbenimi nepremičninami objekt 



 

 

 

 
V zvezi z naložbenimi nepremič
- prihodki iz najemnin v višini 14.299 
- stroški amortizacije v višini 1.810 
 
Poštena vrednost naložbenih nepremi
 
2.2.4 Dolgoročne finančne nal
 
  

Dolgoročne finančne naložbe

Delnice in deleži v družbah v skupini
Dolgoročna posojila drugim 

Skupaj 
 

Delnice in deleži v družbah v skupini se nanašajo na naložbo v 100% delež v podjetju 
FOTONIS d.o.o., ki ima po stanju na dan 31.12.2012 206.107 
poslovni izid leta 2012 pa znaša 
 
Dolgoročna posojila drugim predstavlja
zavarovanju. 
 
2.2.5 Dolgoročne poslovne terjatve
 
  

Dolgoročne poslovne terjatve

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

Skupaj 
 
 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo:
- terjatve do kupca po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti 45.711 

zapadlost v višini 23.134 € je izkazana med kratkoro
Terjatve so nezavarovane. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V zvezi z naložbenimi nepremičninami so bili v izkazu poslovnega izida 2012 pripoznani:
prihodki iz najemnin v višini 14.299 € ter drugi prihodki v višini 1.847 €
stroški amortizacije v višini 1.810 € ter drugi stroški v višini 1.847 €.  

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin na dan 31.12.2012 znaša 138.667 

čne naložbe 

  

ne naložbe  31.12.2012

Delnice in deleži v družbah v skupini 260.000
 12.872

272.872

Delnice in deleži v družbah v skupini se nanašajo na naložbo v 100% delež v podjetju 
FOTONIS d.o.o., ki ima po stanju na dan 31.12.2012 206.107 € celotnega kapitala, 
poslovni izid leta 2012 pa znaša -53.893 €.  

na posojila drugim predstavlja kapitalizacija vplačil po pogodbi o življenjskem 

ne poslovne terjatve 

  

ne poslovne terjatve  31.12.2012

ne poslovne terjatve do kupcev 45.711

45.711

ne terjatve iz poslovanja predstavljajo: 
terjatve do kupca po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti 45.711 

€ je izkazana med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami).
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ninami so bili v izkazu poslovnega izida 2012 pripoznani: 
€ ter drugi prihodki v višini 1.847 € 

nin na dan 31.12.2012 znaša 138.667 €. 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

260.000 0 
12.872 12.872 

272.872 12.872 

Delnice in deleži v družbah v skupini se nanašajo na naložbo v 100% delež v podjetju 
€ celotnega kapitala, čisti 

il po pogodbi o življenjskem 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

45.711 74.317 

45.711 74.317 

terjatve do kupca po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti 45.711 €, (kratkoročna 
nimi poslovnimi terjatvami). 



 

 

 

2.2.6 Zaloge 
  

Vrsta zalog 

Material 
Popravek vrednosti neidočih zalog
Nedokončana proizvodnja 
Polizdelki 
Popravek vrednosti neidočih zalog
Proizvodi 
Popravek vrednosti neidočih zalog
Trgovsko blago 
Dani predujmi za zaloge 

Skupaj 

Popisne razlike, odpisi vrednosti in ocenjena 
razvidne iz naslednje preglednice:
  
Vrsta zalog Knjigovodska 

vrednost 
31.12.2012

Material 1.997.193

Nedokončana proizvodnja 292.446

Polizdelki 1.908.566

Proizvodi 4.453.002

Trgovsko blago 

Predujmi za zaloge 

  

Skupaj 8.652.687

 
Zaloge gotovih proizvodov v višini 2.000.000 EUR so zastavljene v korist doma
zavarovanje odplačila prejetega posojila (pojasnilo 2.2.13
 
 
2.2.7 Kratkoro čne finančne naložbe
  

Kratkoro čne finančne naložbe

Kratkoročna posojila družbam v skupini
Kratkoročno posojila drugim 

Skupaj 
 
Kratkoročna posojila družbam v skupini predstavlja kredit 
Med kratkoročno danimi posojili so izkazani depoziti pri bankah. Depozit v višini 20.000 
zastavljen za zavarovanje potencialnih obveznosti po garancijski pogodbi.

 

 

  

 31.12.2012

2.000.381
čih zalog -3.188

292.446
1.924.258

čih zalog -15.692
4.463.584

čih zalog -10.582
1.481

8.652.687

Popisne razlike, odpisi vrednosti in ocenjena čista iztržljiva vrednost po vrstah 
razvidne iz naslednje preglednice: 

        
Knjigovodska 

vrednost 
31.12.2012 

Popisni 
presežki 

Popisni 
manjki 

Odpisi vrednosti 
zaradi 

spremembe 
kakovosti 

1.997.193 61.779 39.532 1.482 

292.446 0 0 0 

1.908.566 23.735 573 4.827 

4.453.002 66.276 45.869 12.880 

1.481 0 0 0 

0 0 0 0 

        

8.652.687 151.792 85.975 19.189 

Zaloge gotovih proizvodov v višini 2.000.000 EUR so zastavljene v korist doma
etega posojila (pojasnilo 2.2.13.). 

čne naložbe 
  

naložbe  31.12.2012

na posojila družbam v skupini 40.723
 21.063

61.786

na posojila družbam v skupini predstavlja kredit odvisni družbi
no danimi posojili so izkazani depoziti pri bankah. Depozit v višini 20.000 

zastavljen za zavarovanje potencialnih obveznosti po garancijski pogodbi. 
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v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

2.000.381 2.011.997 
3.188 -11.950 

292.446 328.401 
1.924.258 1.880.048 

15.692 -29.265 
4.463.584 3.049.911 

10.582 -45.298 
1.481 1.846 

0 0 

8.652.687 7.185.690 
 

ista iztržljiva vrednost po vrstah zalog so 

v EUR 
Čista 

iztržljiva 
vrednost 

1.997.193 

292.446 

1.908.566 

4.453.002 

1.481 

0 

  

8.652.687 

Zaloge gotovih proizvodov v višini 2.000.000 EUR so zastavljene v korist domače banke za 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

40.723 0 
21.063 195.505 

61.786 195.505 

odvisni družbi FOTONIS d.o.o.. 
no danimi posojili so izkazani depoziti pri bankah. Depozit v višini 20.000 € je 

 



 

 

 

2.2.8 Kratkoro čne poslovne terjatve

  
Kratkoro čne poslovne terjatve do kupcev

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v tujini
Kratkoročne terjatve za obresti
Popravek vred.kratk.ter.do kupcev zaradi oslabitve
Popravek vred.kratk.ter.za obresti

Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih

Terjatve za vstopni DDV 
Ostale kratkoročne terjatve  (faktoring, refundacije)

Skupaj 
 
Nezapadle kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2012 znašajo 1.545.919 
neplačane terjatve do kupcev do 1 leta znašajo 876.868 
leto pa znašajo 294.081 €. 
 
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v državi sta izka
terjatev za kupnine za stanovanja v vrednosti 351 
kupcev po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti 23.134 
 

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupc

Stanje 1.1.2012 

Povečanje 
Zmanjšanje 

Stanje 31.12.2012 
 
Terjatve do kupcev v knjigovodski vrednosti 207.780 EUR so zastavljene za zavarovanje 
plačila kratkoročnih finančnih obveznosti 
 
 
2.2.9 Denarna sredstva 
 
  

Denarna sredstva 

Gotovina v blagajni 
Denarna sredstva v banki 

Skupaj 
 
 
 
 
 

 

 

ne poslovne terjatve 
  

 31.12.2012
poslovne terjatve do kupcev 2.218.167

ne poslovne terjatve do družb v skupini 14.400
ne poslovne terjatve do kupcev v državi 358.419
ne poslovne terjatve do kupcev v tujini 2.344.049

terjatve za obresti 99.974
Popravek vred.kratk.ter.do kupcev zaradi oslabitve -496.378
Popravek vred.kratk.ter.za obresti -102.297

ne poslovne terjatve do drugih 251.267

237.911
ne terjatve  (faktoring, refundacije) 13.356

2.469.434

ne terjatve do kupcev na dan 31.12.2012 znašajo 1.545.919 
ane terjatve do kupcev do 1 leta znašajo 876.868 €, zapadle neplačane terjatve nad eno 

nimi terjatvami do kupcev v državi sta izkazani tudi kratkoroč
terjatev za kupnine za stanovanja v vrednosti 351 € ter kratkoročni del dolgoro
kupcev po potrjeni prisilni poravnavi v vrednosti 23.134 € (pojasnilo 2.2.5.).

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev (brez obresti) v letu 2012 v EUR

Terjatve do kupcev v knjigovodski vrednosti 207.780 EUR so zastavljene za zavarovanje 
čnih obveznosti (pojasnilo 2.2.13). 

  

 31.12.2012

1.357
101.005

102.363
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v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 
2.218.167 2.843.440 

14.400 0 
358.419 482.154 

2.344.049 2.823.134 
99.974 72.641 

496.378 -459.525 
102.297 -74.964 

251.267 233.650 

237.911 217.119 
13.356 16.531 

2.469.434 3.077.090 

ne terjatve do kupcev na dan 31.12.2012 znašajo 1.545.919 €, zapadle 
čane terjatve nad eno 

zani tudi kratkoročni del dolgoročne 
ni del dolgoročnih terjatev do 

€ (pojasnilo 2.2.5.). 

ev (brez obresti) v letu 2012 v EUR 

459.525 

78.798 
-41.945 

496.378 

Terjatve do kupcev v knjigovodski vrednosti 207.780 EUR so zastavljene za zavarovanje 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

1.357 1.451 
101.005 55.700 

102.363 57.151 



 

 

 

2.2.10 Kapital 
  

Kapital 

Osnovni kapital 
Kapitalske rezerve 
Zakonske rezerve 
Lastne delnice 
Rezerve za lastne delnice 
Presežek iz prevrednotenja 
Preneseni čisti dobiček 
Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj 
 
Osnovni kapital v višini 1.724.695 
iste oznake SIPR. 
Družba je v letu 2012 kupila 441 (oziroma 0,1
vrednosti v višini 3.766 €. 
 
Gibanje lastnih delnic v letu 2012 je bilo naslednje:

Postavka 

Stanje 1.1.2012 
Nakupi 2012 
Odtujitve 2012 
Stanje 31.12.2012 

 
Tehtano povprečno število delnic družbe je v letu 2012 
 
Kapitalske rezerve znašajo 1.609.555 
- 1.595.990 € predstavlja zneske, ki jih je družba pridobila pri izdaji obveznic z delniško 

nakupno opcijo nad nominalnim 
- 13.564 € predstavlja kupnina nad nabavno vrednostjo odtujenih lastnih delnic.
 
Presežek iz prevrednotenja zajema prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z zemljiš
vrednosti 4.318.800 €, zmanjšan za odlo
izvedenega finančnega instrumenta (obrestna zamenjava) v vrednosti 
31.12.2012. 
 
Gibanje presežka iz prevrednotenja

Postavka zemljiš

Stanje 1.1.2012 
Prevrednotenje 4.318.800

Stanje 31.12.2012 4.318.800

 

 

  

 31.12.2012

1.724.695
1.609.555

0
-51.238
51.238

3.418.669
0

isti poslovni izid poslovnega leta 306.746

7.059.665

Osnovni kapital v višini 1.724.695 € je razdeljen na 413.596 kosovnih delnic enega razreda in 

letu 2012 kupila 441 (oziroma 0,10%) lastnih delnic, ki so vrednotene po nabavni 

Gibanje lastnih delnic v letu 2012 je bilo naslednje: 
Količina

5.585
441

0
6.026

no število delnic družbe je v letu 2012 znašalo 407.661.  

Kapitalske rezerve znašajo 1.609.555 € in sicer: 
zneske, ki jih je družba pridobila pri izdaji obveznic z delniško 

nakupno opcijo nad nominalnim zneskom obveznic, 
€ predstavlja kupnina nad nabavno vrednostjo odtujenih lastnih delnic.

Presežek iz prevrednotenja zajema prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z zemljiš
€, zmanjšan za odložene davke 647.820 € ter 

nega instrumenta (obrestna zamenjava) v vrednosti -

Gibanje presežka iz prevrednotenja 

zemljišča  finančna 
sredstva  

obveznosti za 
odložene davke

0 -92.071 
4.318.800 -160.240 -647.820
4.318.800 -252.311 -647.820
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v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

1.724.695 1.724.695 
1.609.555 1.609.555 

0 0 
51.238 -47.473 
51.238 0 

3.418.669 -92.071 
0 0 

306.746 0 

7.059.665 3.194.706 

€ je razdeljen na 413.596 kosovnih delnic enega razreda in 

so vrednotene po nabavni 

čina Delež v 
osnovnem 

kapitalu 
5.585 1,35% 

441 0,10% 
0 0,00% 

6.026 1,45% 

zneske, ki jih je družba pridobila pri izdaji obveznic z delniško 

€ predstavlja kupnina nad nabavno vrednostjo odtujenih lastnih delnic. 

Presežek iz prevrednotenja zajema prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z zemljišči v 
ter pošteno vrednost 

-252.311 € na dan 

          v EUR 
obveznosti za 

odložene davke 
Skupaj 

0 -92.071 
647.820 3.510.740 
647.820 3.418.669 



 

 

 

Obveznost za odložene davke predstavlja znesek davka pri prevrednotenju zemljiš
pošteno vrednost in je obrač
pravnih oseb. 
 
Gibanje bilančnega dobička je bilo naslednje (v EUR):

Bilančni dobiček v začetku obdobja
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Zmanjšanje kapitalskih rezerv
Oblikovanje rezerv za lastne delnice

Bilančni dobiček na koncu obdobja
 
Lastniška struktura družbe 
 

SEZNAM DELNIČARJEV SIP d. d. 

HOLINVEST D. O. O. 

JOSEF KNÜSEL, LANDMASCHINEN

MSE D. O. O.  

LAFIN D. O. O.  

CCM D. O. O. 

KORŽE D. O. O.  

IMP PUMPS D.O.O. 

SIP D. D., ŠEMPETER - lastne delnice

Ostali delničarji 

 
Na dan 31.12.2012 so bili člani upravnega odbora posredno lastniki 242.923 delnic 
z 58,73 % v lastninski strukturi družbe).
 
Čista izguba na delnico 
Čisti dobiček na delnico v letu 2012 :                0,88
Čista izguba na delnico v letu 2011 :                
 
Čisti dobiček ali izguba na delnico se izra
pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povpre
delnic v poslovnem letu. 
 
Knjigovodska vrednost delnice
Knjigovodska vrednost delnice 31.12.2012:    17,07 
Knjigovodska vrednost delnice 31.12.2011:      7,72 
 
Čisti poslovni izid za leto 2012  bi ob upoštevanju 
rasti cen življenjskih potrebščin (2,7%) znašal 271.727,27 

 

 

Obveznost za odložene davke predstavlja znesek davka pri prevrednotenju zemljiš
obračunana na podlagi 15% davčne stopnje davka od dohodkov 

ka je bilo naslednje (v EUR): 

2012

etku obdobja 0
isti poslovni izid poslovnega leta 357.984

rezerv 0
Oblikovanje rezerv za lastne delnice -51.238

ek na koncu obdobja 306.746

 

SEZNAM DELNIČARJEV SIP d. d.  
Štev. delnic 
31.12.2012 Delež v % 

Štev. delnic 
31.12.2011

70.839 17,13 

JOSEF KNÜSEL, LANDMASCHINEN 9.835 2,38 

32.338 7,82 

36.400 8,80 

159.356 38,53 159.356

68.847 16,65 

14.622 3,54 

lastne delnice 6.026 1,46 

15.333 3,71 

Skupaj: 413.596 100 413.596

člani upravnega odbora posredno lastniki 242.923 delnic 
z 58,73 % v lastninski strukturi družbe). 

letu 2012 :                0,88 € 
ista izguba na delnico v letu 2011 :                -2,30 € 

ek ali izguba na delnico se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki 
arjem, s tehtanim povprečnim številom uveljavljajo

Knjigovodska vrednost delnice 
Knjigovodska vrednost delnice 31.12.2012:    17,07 € 

delnice 31.12.2011:      7,72 € 

isti poslovni izid za leto 2012  bi ob upoštevanju revalorizacije kapitala na podlagi indeksa 
rasti cen življenjskih potrebščin (2,7%) znašal 271.727,27 €. 
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Obveznost za odložene davke predstavlja znesek davka pri prevrednotenju zemljišč na 
ne stopnje davka od dohodkov 

2012 2011 

0 0 
357.984 -949.038 

0 949.038 
51.238 0 

306.746 0 

Štev. delnic 
31.12.2011 Delež v % 

70.839 17,13 

9.835 2,38 

32.338 7,82 

36.400 8,80 

159.356 38,53 

68.847 16,65 

12.087 2,92 

5.585 1,35 

18.309 4,43 

413.596 100 

lani upravnega odbora posredno lastniki 242.923 delnic (udeleženi 

ček oziroma izgubo, ki 
nim številom uveljavljajočih se navadnih 

revalorizacije kapitala na podlagi indeksa 



 

 

 

Stanje posameznih sestavin kapitala na dan 01.01.2012 in 
sestavin kapitala v letu 2012 je prikazano v tabeli Izkaz gibanja kapitala 2.7.
 
2.2.11 Dolgoročne rezervacije in dolg. P
  

Dolgoročne rezervacije in dolg. P

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Druge rezervacije 

Skupaj 
 
Gibanje rezervacij v letu 2012 je bilo naslednje (v 
 

Odpravnine ob 
upokojitvi

Stanje 01.01.2012 

Oblikovanje 

Odprave 

Črpanje 

Stanje 31.12.2012 
 
 
2.2.12 Dolgoročne finančne obveznosti
  

Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne obveznosti iz finan
Druge dolgoročne finančne obveznosti

Skupaj 
 
Dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 
posojilo pri domači banki, ki zapade v pla
nepremičnin, ki so pridobljene na podlagi finan
mesečni EURIBOR.  Kratkoroč
med kratkoročnimi finančnimi o
 
Obveznosti iz finančnega najema, ki zapadejo v pla
oziroma 6 mesečni EURIBOR. Kratkoro
najema je izkazan med kratkoro
2.2.13.). Knjigovodska vrednost dolga iz naslova finan
znaša 3.307.007 €. 
 
Druge dolgoročne finančne obveznosti predstavlja poštena vrednost izvedenega finan
instrumenta (obrestna zamenjava), ki ga družba uporablja za varovanje pred obrestnim 
tveganjem.  

 

 

Stanje posameznih sestavin kapitala na dan 01.01.2012 in 31.12.2012 ter gibanje posameznih 
sestavin kapitala v letu 2012 je prikazano v tabeli Izkaz gibanja kapitala 2.7.

ne rezervacije in dolg. PČR 
  

ne rezervacije in dolg. PČR  31.12.2012

in jubilejne nagrade 408.353
0

408.353

Gibanje rezervacij v letu 2012 je bilo naslednje (v €): 

Odpravnine ob 
upokojitvi 

Jubilejne 
nagrade     

Druge 
rezervacije

314.329 48.554 

 0 60.024 49.909

1.228 0  

 0 13.326 49.909

313.101 95.252 

čne obveznosti 
  

ne obveznosti  31.12.2012

ne obveznosti do bank 558.000
ne obveznosti iz finančnega najema 6.675.616

ne obveznosti 252.311

7.485.927

ne obveznosti do bank v višini 558.000 € predstavlja prejeto dolgoro
i banki, ki zapade v plačilo v letu 2016 in je zavarovano z zastavo 

nin, ki so pridobljene na podlagi finančnega najema. Obrestna mera je vezana na 3 
ni EURIBOR.  Kratkoročni del finančne obveznosti do bank (216.000 EUR) je izkazan 

nimi obveznostmi (pojasnilo 2.2.13.).  

nega najema, ki zapadejo v plačilo v letih 2013 – 2022, so vezane na 3 
ni EURIBOR. Kratkoročni del dolgoročne obveznosti iz naslova finan

najema je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi in znaša 910.895 
2.2.13.). Knjigovodska vrednost dolga iz naslova finančnega najema z zapadlostjo nad 5 let 

ne obveznosti predstavlja poštena vrednost izvedenega finan
instrumenta (obrestna zamenjava), ki ga družba uporablja za varovanje pred obrestnim 
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31.12.2012 ter gibanje posameznih 
sestavin kapitala v letu 2012 je prikazano v tabeli Izkaz gibanja kapitala 2.7. 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

408.353 362.884 
0 0 

408.353 362.884 

Druge 
rezervacije 

Skupaj 

0 362.883 

49.909 109.933 

0 1.228 

49.909 63.235 

0 408.353 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

558.000 786.122 
6.675.616 7.089.119 

252.311 92.071 

7.485.927 7.967.312 

€ predstavlja prejeto dolgoročno 
ilo v letu 2016 in je zavarovano z zastavo 

nega najema. Obrestna mera je vezana na 3 
ne obveznosti do bank (216.000 EUR) je izkazan 

2022, so vezane na 3 
obveznosti iz naslova finančnega 

nimi obveznostmi in znaša 910.895 € (pojasnilo 
nega najema z zapadlostjo nad 5 let 

ne obveznosti predstavlja poštena vrednost izvedenega finančnega 
instrumenta (obrestna zamenjava), ki ga družba uporablja za varovanje pred obrestnim 



 

 

 

2.2.13 Kratkoro čne finančne obveznosti
  

Kratkoro čne finančne obveznosti

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi
Kratk. obv. iz naslova finančnega najema (pojasnilo 
3.2.11.) 

Skupaj 
 
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi, tvorijo kratkoro
prejetih posojil v znesku 216.000 
bankah v znesku 762.122 € ter prejeta posojila od podjetja v dr
Posojilo, ki je odobreno v znesku 1.000.000 EUR je na dan 31.12.2012 koriš
750.000 €. Letne obrestne mere so vezane na 3 mese
menicami, proizvajalno opremo (pojasnilo 2.2.2), zalogo gotovih proiz
2.2.6.) ter kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev (pojasnilo 2.2.8)
    
2.2.14 Kratkoro čne poslovne obveznosti
  

Kratkoro čne poslovne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obv. za nezaračunano blago in storitve
Kratkoro čne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročno prejeti predujmi 
Kratkoro čni prejeti predujmi in varš

Obveznosti za čiste plače in nadomestila pla
Obv. za prispevke iz kosmatih pla
Obv. za davke iz kosmatih plač
Obv. za druge prejemke iz delovnega razmerja
Obv. do države za prispevke na pla
Obveznosti za obračunani DDV
Obveznosti za DDV, carino, od uvoženega blaga
Druge kratk. obv. do državnih in drugih 
Ostale kratkoročne obveznosti
Druge kratkoro čne poslovne obveznosti
Skupaj 

 
 
 
 

 

 

čne obveznosti 
  

ne obveznosti  31.12.2012

na posojila, dobljena pri bankah v državi 978.122
na posojila, dobljena pri podjetjih v državi 135.000

čnega najema (pojasnilo 
910.895

2.024.017

na posojila, dobljena pri bankah v državi, tvorijo kratkoročni del dolgoro
prejetih posojil v znesku 216.000 € (pojasnilo 2.2.12.), kratkoročno prejeta posojila pri 

€ ter prejeta posojila od podjetja v državi v znesku 
Posojilo, ki je odobreno v znesku 1.000.000 EUR je na dan 31.12.2012 koriš

Letne obrestne mere so vezane na 3 mesečni EURIBOR. Posojila so zavarovana z 
menicami, proizvajalno opremo (pojasnilo 2.2.2), zalogo gotovih proiz

nimi poslovnimi terjatvami do kupcev (pojasnilo 2.2.8)

ne poslovne obveznosti 
  

ne poslovne obveznosti  31.12.2012

ne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.557.782
ne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.023.542

čunano blago in storitve 4.548
ne obveznosti do dobaviteljev 2.585.872

 230.811
ni prejeti predujmi in varš čine 230.811

e in nadomestila plač 188.896
Obv. za prispevke iz kosmatih plač in nadom. plač 59.920
Obv. za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 25.839
Obv. za druge prejemke iz delovnega razmerja 83.236
Obv. do države za prispevke na plače 43.904

unani DDV 0
Obveznosti za DDV, carino, od uvoženega blaga 8.415
Druge kratk. obv. do državnih in drugih inštitucij 491

ne obveznosti 757
ne poslovne obveznosti 411.457

3.228.140
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v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

978.122 319.490 
135.000 0 

910.895 934.606 

2.024.017 1.254.096 

na posojila, dobljena pri bankah v državi, tvorijo kratkoročni del dolgoročno 
no prejeta posojila pri 

žavi v znesku 135.000 €. 
Posojilo, ki je odobreno v znesku 1.000.000 EUR je na dan 31.12.2012 koriščeno v znesku 

ni EURIBOR. Posojila so zavarovana z 
menicami, proizvajalno opremo (pojasnilo 2.2.2), zalogo gotovih proizvodov (pojasnilo 

nimi poslovnimi terjatvami do kupcev (pojasnilo 2.2.8). 

v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

1.557.782 1.113.524 
1.023.542 843.314 

4.548 5.697 
2.585.872 1.962.536 

230.811 8.723 
230.811 8.723 

188.896 200.399 
59.920 65.409 
25.839 35.210 
83.236 38.650 
43.904 47.941 

0 0 
8.415 13.085 

491 591 
757 1.879 

411.457 403.164 
3.228.140 2.374.422 



 

 

 

2.2.15 Kratkoro čne pasivne č
  

Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve

Vnaprej vrač. stroški odpravnin iz poslovnih razlogov
Vnaprej vrač. stroški oz. odhodki
DDV v danih predujmih 
Vnaprej vrač. stroški dopustov

Skupaj 
 
 
 2.2.16 Zunajbilančna evidenca
 
Družba SIP, d.d. ima na dan 31.12.2012 

• v zavarovanje prejete hipoteke na zemljiš
• garancija  za carino-carinski postopek za leto 2012
• zastava opreme za vrač
• zastava terjatev za vrač
• zastava zalog za vračilo kredita
• poroštvo kredit Fotonis

 
  

 

 

ne pasivne časovne razmejitve 
  

asovne razmejitve  31.12.2012

. stroški odpravnin iz poslovnih razlogov 0

. stroški oz. odhodki 0
0

. stroški dopustov 205.626

205.626

na evidenca       

na dan 31.12.2012 v zunajbilančni evidenci (3.476.415 
v zavarovanje prejete hipoteke na zemljiščih kupca      

carinski postopek za leto 2012        
zastava opreme za vračilo prejetega posojila banke      
zastava terjatev za vračilo kredita        

čilo kredita     2.000.000 
poroštvo kredit Fotonis         
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v EUR 

31.12.2012  31.12.2011 

0 73.295 
0 18.000 
0 0 

205.626 183.045 

205.626 274.340 

 

ni evidenci (3.476.415 €): 
   113.032 € 
     20.000 € 
   386.523 € 
   207.780 € 
2.000.000 € 
   749.079 € 



 

 

 

2.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012

 
 

1.  ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE
a Prihodki od prodaje na domačem trgu

b Prihodki od prodaje na tujem trgu

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV.
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
a Nabavna vred. Prod. blaga in mater. ter str.por. materiala

b Stroški storitev

6. STROŠKI DELA
a Stroški plač

b Stroški socialnih zavarovanj

c Drugi stroški dela 

7. ODPISI VREDNOSTI
a Amortizacija

b Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih 

c Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
a Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

b Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah

c Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

č Finančni prihodki iz drugih naložb

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
a Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

b Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
a Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini

b Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLAB. IN ODPISOV FINAN
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINAN Č

a Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

b Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

c Finančni odhodki iz izdanih obveznic

č Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
a Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

b Finančni odhodki iz obvez.do dobaviteljev in meni

c Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

15. DRUGI PRIHODKI

16. DRUGI ODHODKI
17. DAVEK IZ DOBI ČKA
18. ODLOŽENI DAVKI
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRA ČUNSKEGA OBDOBJA

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA                                                       
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012  
SIP d. d.
v EUR

 I-XII / 2012

ISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 17.068.585
em trgu 4.008.217

13.060.367

SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV. 1.487.924

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 133.069

149.027

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 12.931.119
Nabavna vred. Prod. blaga in mater. ter str.por. materiala 9.960.942

2.970.177

3.775.418
2.815.804

454.460

505.154

1.230.132
1.083.381

Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih 48.763

Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 97.988

186.292
NI PRIHODKI IZ DELEŽEV

ni prihodki iz deležev v družbah v skupini

ni prihodki iz deležev v pridruženih družbah

ni prihodki iz deležev v drugih družbah

NI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 1.940
ni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

ni prihodki iz posojil, danih drugim 1.217

NI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 17.214
ni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini

ni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 17.214

NI ODHODKI IZ OSLAB. IN ODPISOV FINAN ČNIH NALOŽB
NI ODHODKI IZ FINAN ČNIH OBVEZNOSTI 382.429

ni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

ni odhodki iz posojil, prejetih od bank 76.311

ni odhodki iz izdanih obveznic

čnih obveznosti 306.118

NI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
ni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

ni odhodki iz obvez.do dobaviteljev in meničnih obveznosti

ni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

17.648

11.951

ČUNSKEGA OBDOBJA 357.984

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA                                                       
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SIP d. d.
v EUR

 I-XII / 2012 I-XII / 2011

17.068.585 18.047.458
4.008.217 3.949.674

13.060.367 14.097.784

1.487.924 -3.081.711

133.069 99.504

149.027 237.554

12.931.119 9.776.395
9.960.942 7.678.350

2.970.177 2.098.045

3.775.418 4.356.196
2.815.804 3.349.273

454.460 510.639

505.154 496.284

1.230.132 1.540.492
1.083.381 1.152.164

48.763 19.590

97.988 368.739

186.292 166.828
0 526
0 0

0 0

0 0

0 526

1.940 1.349
723 0

1.217 1.349

17.214 20.997
0 0

17.214 20.997

0 0
382.429 410.430

0 0

76.311 120.492

0 0

306.118 289.939

82 8.852
0 0

82 8.852

0 0

17.648 16.869

11.951 32.391
0 0

0 0

357.984 -949.038



 

 

 

2.4 POJASNILA POSTAVK IZKAZA 
 

Čisti prihodki od prodaje 

Prih. od prodaje proizvodov in storitev na doma
Prih. od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
Prih. od prodaje trgovskega blaga
Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu

Skupaj 
 
V letu 2012 so doseženi čisti prihodki od prodaje na doma
2011 21,88%), na tujem trgu v deležu 76,52% ( v letu 2011 78,12%). 
 
Členitev prihodkov po zemljepisnih trgih (v EUR):

Slovenija 
EU 
Države bivše Jugoslavije 
Tretje države 

Skupaj 
 
 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Skupaj 
 
Usredstveni lastni proizvodi vklju
poslovanja družbe, izvedene z delom in sredstvi družbe.
 
 

Drugi poslovni prihodki 

Drugi poslovni prihodki 
  

Skupaj 
 
 
 

 

 

2.4 POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  

2012

Prih. od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 3.936.421
Prih. od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 13.054.959
Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 71.797
Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 5.408

17.068.585

isti prihodki od prodaje na domačem trgu v deležu 23,48% (v letu 
2011 21,88%), na tujem trgu v deležu 76,52% ( v letu 2011 78,12%).  

lenitev prihodkov po zemljepisnih trgih (v EUR): 2012

4.008.217
7.954.480
1.734.258
3.371.630

17.068.585

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2012

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 133.069

133.069

Usredstveni lastni proizvodi vključujejo vrednost lastnih izdelkov, uporabljenih za namene 
poslovanja družbe, izvedene z delom in sredstvi družbe. 

2012

149.027

149.027
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v EUR 

2012 2011 

3.936.421 3.905.720 
13.054.959 14.085.787 

71.797 43.954 
5.408 11.998 

17.068.585 18.047.458 

em trgu v deležu 23,48% (v letu 

2012 2011 

4.008.217 3.949.674 
7.954.480 8.271.264 
1.734.258 2.468.067 
3.371.630 3.358.454 

17.068.585 18.047.458 

v EUR 

2012 2011 

133.069 99.504 

133.069 99.504 

ujejo vrednost lastnih izdelkov, uporabljenih za namene 

v EUR 

2012 2011 

149.027 237.554 

149.027 237.554 



 

 

 

Druge poslovne prihodke v vrednosti 149.027 
iz naslova spodbud za invalide nad kvoto v vrednosti 32.391,35 
(subvencije za štipendije, nagrada za preseganje kvote invalidov) v vrednosti 49.562,88 
izterjane odpisane terjatve v vrednosti 35.640 
odpis obveznosti iz preteklih let v vrednosti 10.132 
upokojitvi 1.228 €. 
 

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški materiala, energije, nadomestnih delov
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški materiala  
Stroški pomožnega materiala 
Stroški energije 
Stroški mat. in nadom. delov za vzdrž. osnovnih sredstev 
Odpis drobnega inventarja in embalaže ter popisnih razlik
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Drugi stroški materiala 
Stroški storitev 
Stroški storitev pri proizv. proizvodov in opravljanju storitev
Stroški transportnih storitev 
Stroški storitev v zvezi z vzdrž. opredmet. osnovnih sredstev
Najemnine 
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa in ban
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb z dajatvami
Stroški drugih storitev 

Skupaj 
 
Pretežni del stroškov materiala v vrednosti 7.699.403 
materiala, ostali stroški materiala pa obsegajo stroške pomožnega materiala, stroške energije, 
stroške nadomestnih delov za vzdrževanje, drobnega inventarja  in druge 
 
Med stroški drugih storitev najve
253.664 €, stroški študentskega dela v višini 218.308 €. Stroški ra
vključujejo najem poslovno informacijskega sistema, v
 
Med stroški intelektualnih in osebnih storitev znašajo stroški za revizijo ra
izkazov 9.000 €. 
 
 
 
 

 

 

Druge poslovne prihodke v vrednosti 149.027 € predstavljajo prihodki od odprave rezervacij 
iz naslova spodbud za invalide nad kvoto v vrednosti 32.391,35 €, drugi poslovni prihodki 

štipendije, nagrada za preseganje kvote invalidov) v vrednosti 49.562,88 
izterjane odpisane terjatve v vrednosti 35.640 €, dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 20.073, 
odpis obveznosti iz preteklih let v vrednosti 10.132 € ter prihodki od odprave rezer

Stroški blaga, materiala in storitev 2012

Stroški materiala, energije, nadomestnih delov 9.960.942
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 462.576

7.699.403
82.799

615.362
Stroški mat. in nadom. delov za vzdrž. osnovnih sredstev  198.089
Odpis drobnega inventarja in embalaže ter popisnih razlik 224.694

pisarniškega materiala in strokovne literature 24.150
653.869

2.970.177
Stroški storitev pri proizv. proizvodov in opravljanju storitev 706.964

271.528
Stroški storitev v zvezi z vzdrž. opredmet. osnovnih sredstev 164.774

126.360
ila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 49.457

ilnega prometa in bančnih stor. ter zavar. premije 109.704
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 690.338
Stroški sejmov, reklame in reprezentance 143.561

nih oseb z dajatvami 1.606
705.885

12.931.119

Pretežni del stroškov materiala v vrednosti 7.699.403 € se nanaša na stroške osnovnega 
materiala, ostali stroški materiala pa obsegajo stroške pomožnega materiala, stroške energije, 
stroške nadomestnih delov za vzdrževanje, drobnega inventarja  in druge stroške materiala.

Med stroški drugih storitev največji del predstavljajo stroški računalniških storitev v višini 
€, stroški študentskega dela v višini 218.308 €. Stroški računalniških storitev 

ujejo najem poslovno informacijskega sistema, vzdrževanje in izdelavo novih modulov.                                                                                        

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev znašajo stroški za revizijo ra
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€ predstavljajo prihodki od odprave rezervacij 
€, drugi poslovni prihodki 

štipendije, nagrada za preseganje kvote invalidov) v vrednosti 49.562,88 €, 
ek pri prodaji osnovnih sredstev 20.073, 

€ ter prihodki od odprave rezervacija pri 

v EUR 

2012 2011 

9.960.942 7.678.350 
462.576 464.925 

7.699.403 5.930.928 
82.799 64.483 

615.362 500.591 
198.089 140.330 
224.694 136.817 
24.150 23.156 

653.869 417.120 
2.970.177 2.098.045 

706.964 329.318 
271.528 248.490 
164.774 84.412 
126.360 64.174 
49.457 62.721 

109.704 126.594 
690.338 425.769 
143.561 160.898 

1.606 2.726 
705.885 592.943 

12.931.119 9.776.395 

€ se nanaša na stroške osnovnega 
materiala, ostali stroški materiala pa obsegajo stroške pomožnega materiala, stroške energije, 

stroške materiala. 

unalniških storitev v višini 
čunalniških storitev 

zdrževanje in izdelavo novih modulov.                                                                                        

Med stroški intelektualnih in osebnih storitev znašajo stroški za revizijo računovodskih 

v EUR 



 

 

 

Stroški dela 

Plače zaposlencev 
Nadomestila plač zaposlencev
Stroški socialnih zavarovanj  
Drugi stroški dela  

Skupaj 
 
V okviru stroškov socialnih zavarovanj predstavljajo 
260.655 € (280.851 € v letu 2011), drugi stroški socialnih zavarovanj pa 193.805 € (229.788 € 
v letu 2011). 
Druge stroške dela tvorijo regres za letni dopust (204.455 
stroški prehrane in prevoza na in iz dela (227.903 
neizkoriščenega dopusta (63.239 
Prejemki članov upravnega odbora znašajo skupaj 31.062 
 

Ime in priimek Skupina oseb

UROŠ KORŽE predsednik upravnega odbora

JOŽEF RIBIČ član upravnega odbora

Skupaj 
 
  

Odpisi vrednosti 

Amortizacija 
Amortizacija neopredmetenih dolgoro
Amortizacija zgradb 
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
Amortizacija drobnega inventarja
Amortizacija naložbenih nepremi
Prevred.posl.odh.pri neopred.in 
Prevrednotovalni posl. odh. pri obratnih sredstvih

Skupaj 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev v višini 48.763 
predstavljajo sedanjo vrednost odpisanih osnovnih sredstev in orodij iz opuš
programov, izločenih in prodanih na odpad.
 
Prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sred

- slabitev kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev v višini 78.798 
- odpisi in slabitve zalog v višini 19.190 

 
 
 

 

 

2012

2.363.186
 zaposlencev 452.618

 454.460
505.154

3.775.418

V okviru stroškov socialnih zavarovanj predstavljajo stroški pokojninskega zavarovanja 
€ (280.851 € v letu 2011), drugi stroški socialnih zavarovanj pa 193.805 € (229.788 € 

Druge stroške dela tvorijo regres za letni dopust (204.455 €), odpravnine delavcem (5.823 €), 
prevoza na in iz dela (227.903 €), vkalkulirani stroški  nadur in 

(63.239 €) ter drugo (3.733 €). 
lanov upravnega odbora znašajo skupaj 31.062 €, od tega: 

Skupina oseb  Plača Sejnina  Drugo

predsednik upravnega odbora 26.879 0 583

član upravnega odbora  0 3.600 

  26.879 3.600 583

  

2012

1.083.381
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 288.705

57.653
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 583.015
Amortizacija drobnega inventarja 152.198
Amortizacija naložbenih nepremičnin 1.810
Prevred.posl.odh.pri neopred.in opred.osnov.sredstvih 48.763
Prevrednotovalni posl. odh. pri obratnih sredstvih 97.988

1.230.132

poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev v višini 48.763 
predstavljajo sedanjo vrednost odpisanih osnovnih sredstev in orodij iz opuš

enih in prodanih na odpad. 

Prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v višini 97.988 € predstavljajo:
čnih poslovnih terjatev do kupcev v višini 78.798 

odpisi in slabitve zalog v višini 19.190 €. 
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2012 2011 

2.363.186 2.701.102 
452.618 465.126 
454.460 510.639 
505.154 679.328 

3.775.418 4.356.195 

stroški pokojninskega zavarovanja 
€ (280.851 € v letu 2011), drugi stroški socialnih zavarovanj pa 193.805 € (229.788 € 

€), odpravnine delavcem (5.823 €), 
vkalkulirani stroški  nadur in 

Drugo  Skupaj 

583 27.462 

 0 3.600 

583 31.062 

v EUR 

2012 2011 

1.083.381 1.152.164 
288.705 344.575 
57.653 59.278 

583.015 596.501 
152.198 150.000 

1.810 1.810 
48.763 19.590 
97.988 368.739 

1.230.132 1.540.492 

poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev v višini 48.763 € 
predstavljajo sedanjo vrednost odpisanih osnovnih sredstev in orodij iz opuščenih proizvodnih 

€ predstavljajo: 
nih poslovnih terjatev do kupcev v višini 78.798 €  



 

 

 

  

Stroški po funkcionalnih skupinah

Nabavna vrednost prodanega blaga
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev
Stroški prodajanja (z amortizacijo)
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
    Normalni stroški splošnih dejavnosti
    Prevrednotovalni odhodki pri opredm. osn. sredstvih
    Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih

Skupaj 
 
 

Drugi poslovni odhodki 

Dajatve, ki niso odvisne od str. dela ali dr.vrst stroškov
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš
Izdatki za varstvo okolja 
Štipendije dijakom in študentom
Ostali stroški 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

Skupaj 
 
 

Finančni prihodki iz deležev

Finančni prihodki iz drugih naložb

Skupaj 
 
 

Finančni prihodki iz danih posojil

Prihodki iz posojil, danim družbam v skupini
Prihodki od obresti od depozitov

Skupaj 
 

 

 

Stroški po funkcionalnih skupinah 2012

Nabavna vrednost prodanega blaga 462.541
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 12.194.377
Stroški prodajanja (z amortizacijo) 985.653
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 2.992.430

Normalni stroški splošnih dejavnosti 2.845.679
Prevrednotovalni odhodki pri opredm. osn. sredstvih 48.763
Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih 97.988

16.635.001

2012

Dajatve, ki niso odvisne od str. dela ali dr.vrst stroškov 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 44.103

5.715
Štipendije dijakom in študentom 36.341

40.110
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 60.024

186.292

ni prihodki iz deležev 2012

ni prihodki iz drugih naložb 

ni prihodki iz danih posojil  2012

Prihodki iz posojil, danim družbam v skupini 723
Prihodki od obresti od depozitov 1.217

1.940
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v EUR 

2012 2011 

462.541 464.915 
12.194.377 13.962.770 

985.653 870.591 
2.992.430 3.623.337 
2.845.679 3.235.008 

48.763 19.590 
97.988 368.739 

16.635.001 18.921.613 

v EUR 

2012 2011 

44.103 43.867 
5.715 6.919 

36.341 64.900 
40.110 25.374 
60.024 25.768 

186.292 166.828 

v EUR 

2012 2011 

0 526 

0 526 

v EUR 

2012 2011 

723 0 
1.217 1.349 

1.940 1.349 



 

 

 

  

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

  
Prihodki od obresti od terjatev do kupcev
Tečajne razlike – pozitivne 
Prihodki od financiranja-popusti
  

Skupaj 
 
 
  

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

  
Odhodki za obresti od kreditov
Obresti-leasing 
Odhodki iz naslova izvedenih finan
  

Skupaj 
 
Finančni odhodki iz naslova izvedenih finan
na obrestno zamenjavo, ki jo družba uporablja za varovanje 
 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

Odhodki za obresti 
Negativne tečajne razlike 
Drugi finančni odhodki (zamudne obr. od davkov in 
prispevkov) 

Skupaj 
 
 

Drugi prihodki 

Prejete odškodnine 
Druge neobičajne postavke 

Skupaj 
 
 
 

 

 

  

ni prihodki iz poslovnih terjatev  2012

Prihodki od obresti od terjatev do kupcev 6.263

popusti 10.949

17.214

  

čnih obveznosti 2012

Odhodki za obresti od kreditov 76.311
232.294

Odhodki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 73.824

382.429

naslova izvedenih finančnih instrumentov v višini 73.824 
družba uporablja za varovanje denarnega toka

ni odhodki iz poslovnih obveznosti 2012

80

ni odhodki (zamudne obr. od davkov in 

82

2012

9.629
8.019

17.648
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v EUR 

2012 2011 

  
6.263 14.323 

2 127 
10.949 6.547 

  

17.214 20.997 

v EUR 

2012 2011 

  
76.311 120.492 

232.294 289.939 
73.824 0 

  

382.429 410.432 

73.824 € se nanašajo 
denarnega toka.  

v EUR 

2012 2011 

80 8.675 
2 165 

0 12 

82 8.852 

v EUR 

2012 2011 

9.629 4.125 
8.019 12.744 

17.648 16.869 



 

 

 

Drugi odhodki 

Druge neobičajne postavke 

Skupaj 
 
 
  

Davek iz dobička 

 Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Zmanjšanje prihodkov na raven dav
Davčno priznani prihodki 
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Zmanjšanje odhodkov na raven dav
Povečanje odhodkov na raven dav
Davčno priznani odhodki 
Zmanjšanje davčne osnove za zneske razlik zaradi sprememb 
računovodskih usmeritev 
Davčna izguba 
Zmanjšanje davčne osnove in dav
Davčna osnova 

DAVEK (18% / 20%) 
 
Na dan 31.12.2012 znašajo odbitne za
neizrabljeni davčni dobropisi, za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek:

- neizrabljena davčna izguba 3.959.211 
- neizrabljeni davčni dobropisi za olajšave iz naslova vlaganja v osnovna sredstva 

ter raziskave in raz
- dolgoročne rezervacije za odpravnine ob 
- popravek vrednosti poslovnih terjatev 496.378 

 
  

 

 

2012

11.951

11.951

  

31.12.2012

 čunovodskih predpisih 18.875.407
Zmanjšanje prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov -1.228

18.874.179
čunovodskih predpisih 18.517.423

Zmanjšanje odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov -151.422
anje odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov 13.327

18.379.328
osnove za zneske razlik zaradi sprememb 

-183.045

ne osnove in davčne olajšave -311.807

Na dan 31.12.2012 znašajo odbitne začasne razlike, neizrabljena dav
ni dobropisi, za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek:

čna izguba 3.959.211 €, 
čni dobropisi za olajšave iz naslova vlaganja v osnovna sredstva 

ter raziskave in razvoj 707.100 €, 
ne rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 350.971 

popravek vrednosti poslovnih terjatev 496.378 €. 
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v EUR 

2012 2011 

11.951 32.391 

11.951 32.391 

v EUR 
 

31.12.2012 
 

31.12.2011 

 18.875.407 15.342.547 
1.228 0 

18.874.179 15.342.547 
18.517.423 16.108.540 

151.422 -279.637 
13.327 8.272 

18.379.328 15.837.175 

183.045 0 
0 -494.628 

311.807 0 
0 0 
0 0 

neizrabljena davčna izguba in 
ni dobropisi, za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek: 

ni dobropisi za olajšave iz naslova vlaganja v osnovna sredstva 

upokojitvi in jubilejne nagrade 350.971 €, 



 

 

 

2.5 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO
 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO

1. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA

2.  DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI

3. Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi

4. Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
neopredmetenimi osnovnimi sredstvi

5. 
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih 
za prodajo 

6. 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v 
tujini 

7. Aktuarski dobički in izgube iz programov z določenimi zaslužki

8. Druge sestavine vseobsegajočega donosa

10. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

 
Postavka čistega dobička/izgube pripoznane
opredmetenimi osnovnimi sredstvi se nanaša na prevrednotenje zemljiš
vrednost, ki je v kapitalu zmanjšan za odložene obveznosti za davek v vrednosti 647.820 
 
Postavka spremembe presežka iz prevrednote
se nanaša na pošteno vrednost izvedenega finan
dan 31.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.5 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA                                                      
SIP d. d.

2012

ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA 

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI 

Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi 3.670.980

Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
neopredmetenimi osnovnimi sredstvi 

prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v 

Aktuarski dobički in izgube iz programov z določenimi zaslužki 

sestavine vseobsegajočega donosa 

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 3.868.724

 

gube pripoznane v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi se nanaša na prevrednotenje zemljiš
vrednost, ki je v kapitalu zmanjšan za odložene obveznosti za davek v vrednosti 647.820 

Postavka spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
pošteno vrednost izvedenega finančnega instrumenta (obrestna zamenjava) na 
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v EUR 

SIP d. d. SIP d. d. 

2012 2011 
    

357.984 -949.038 

0 0 

3.670.980 0 

0 0 

-160.240 -92.017 

0 0 

0 0 

0 0 

3.868.724 -1.041.055 

v presežku iz prevrednotenja v zvezi z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi se nanaša na prevrednotenje zemljišča na pošteno 
vrednost, ki je v kapitalu zmanjšan za odložene obveznosti za davek v vrednosti 647.820 €. 

dstev, razpoložljivih za prodajo 
nega instrumenta (obrestna zamenjava) na 



 

 

 

2.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2012
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZKAZ DENARNIH TOKOV                                                            
SRS 26, različica I

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Prejemki pri poslovanju

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju

b) Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobi
Izdatki za dajatve vseh vrst
Drugi izdatki pri poslovanju

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek
izdatkov pri poslovanju (a+b)

B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju

Prejemki od dobljenih obresti,ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoroč

b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finan

c) Prebitek prjemkov pri naložbenju ali prebitek
izdatkov pri naložbenju (a+b)

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoroč
Prejemki od povečanja kratkoro

b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finan
Izdatki za odplačila kratkoročnih finan

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek iz datkov
pri financiranju (a+b)

Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac,Bc in Cc)
y) Začetno stanje denarnih sredstev

 

 

2.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2012  

IZKAZ DENARNIH TOKOV                                                            
2012

Denarni tokovi pri poslovanju
19.822.384

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 18.692.396
1.129.988

18.169.833
Izdatki za nakupe materiala in storitev 13.736.998

e in deleže zaposlencev v dobičku 2.617.229
1.714.384

101.223
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek
izdatkov pri poslovanju (a+b) 1.652.551
Denarni tokovi pri naložbenju

55.028
Prejemki od dobljenih obresti,ki se nanašajo na naložbenje 1.365
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 53.663
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

588.424
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 328.424
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 260.000
Prebitek prjemkov pri naložbenju ali prebitek
izdatkov pri naložbenju (a+b) (533.396)
Denarni tokovi pri financiranju

3.203.009
anega kapitala
anja dolgoročnih finančnih obveznosti
anja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.203.009

4.276.952
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 232.307

čnih finančnih obveznosti 1.623.146
čnih finančnih obveznosti 2.421.499

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek iz datkov
(1.073.943)

no stanje denarnih sredstev 102.363
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac,Bc in Cc) 45.213

etno stanje denarnih sredstev 57.151
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 v EUR 

 

2011

19.822.384 19.009.643
18.692.396 18.014.112
1.129.988 995.531

18.169.833 16.144.696
13.736.998 10.715.780
2.617.229 2.936.987
1.714.384 1.786.261

101.223 705.668

1.652.551 2.864.947

55.028 10.750
1.365 606

53.663 10.144
0 0

588.424 278.772
328.424 278.772
260.000 0

(533.396) (268.022)

3.203.009 2.040.000
0 0
0 1.080.000

3.203.009 960.000
4.276.952 4.693.273

232.307 289.939
0 0

1.623.146 1.026.967
2.421.499 3.376.367

(1.073.943) (2.653.273)
102.363 57.151
45.213 (56.347)
57.151 113.498



 

 

 

 

2.7 POJASNILA POSTAVK 
 
Prejemki pri poslovanju v vrednosti 19.822.384 
storitev, prejeti predujmi, zneski prejeti za DDV in tudi drugi prejemki, ki so povezani s 
poslovnimi učinki, največji delež predstavljajo izterjane odpis
in drugo. 
 
Izdatki pri poslovanju v vrednosti 18.169.833 
storitev, plače in deleži zaposlencev in izdatki za dajatve vseh vrst, ter drugi izdatki pri 
poslovanju, kot so izdatki za denarne kazni, pla
 
Prejemki pri naložbenju v vrednosti 55.028 
opredmetenih osnovnih sredstev, od dobljenih obresti od depozitov ter od odtujitve 
kratkoročnih finančnih naložb 
 
Izdatki pri naložbenju v vrednosti 588.424 
pisarniški kontejner, sistem varovanja, naložbo v Fotonis d.o.o. ter ostalo
 
Prejemki pri financiranju v vrednosti 3.203.009 
kratkoročnih posojil. 
 
Izdatki pri financiranju v vrednosti 4.276.952 
kratkoročnih finančnih obveznosti in pla
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.7 POJASNILA POSTAVK DENARNEGA TOKA 

Prejemki pri poslovanju v vrednosti 19.822.384 € so prejemki od prodaje proizvodov in 
storitev, prejeti predujmi, zneski prejeti za DDV in tudi drugi prejemki, ki so povezani s 

ji delež predstavljajo izterjane odpisane terjatve, prejete odškodnine 

Izdatki pri poslovanju v vrednosti 18.169.833 € predstavljajo izdatki za nakup materiala in 
e in deleži zaposlencev in izdatki za dajatve vseh vrst, ter drugi izdatki pri 

za denarne kazni, plačane odškodnine in drugo.  

Prejemki pri naložbenju v vrednosti 55.028 € predstavljajo prejemke od odtujitve 
opredmetenih osnovnih sredstev, od dobljenih obresti od depozitov ter od odtujitve 

nih naložb – depozitov. 

Izdatki pri naložbenju v vrednosti 588.424 €  predstavljajo nakup žerjava, verige za lakirnico, 
pisarniški kontejner, sistem varovanja, naložbo v Fotonis d.o.o. ter ostalo 

Prejemki pri financiranju v vrednosti 3.203.009 € predstavljajo prejemki od najema

Izdatki pri financiranju v vrednosti 4.276.952 € predstavljajo odplačila dolgoro
nih obveznosti in plačane obresti, ki se nanašajo na financiranje.
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€ so prejemki od prodaje proizvodov in 
storitev, prejeti predujmi, zneski prejeti za DDV in tudi drugi prejemki, ki so povezani s 

ane terjatve, prejete odškodnine 

€ predstavljajo izdatki za nakup materiala in 
e in deleži zaposlencev in izdatki za dajatve vseh vrst, ter drugi izdatki pri 

 

€ predstavljajo prejemke od odtujitve 
opredmetenih osnovnih sredstev, od dobljenih obresti od depozitov ter od odtujitve 

žerjava, verige za lakirnico, 

€ predstavljajo prejemki od najema 

čila dolgoročnih in 
ane obresti, ki se nanašajo na financiranje. 



 

 

 

2.8 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2012
 

Izkaz gibanja kapitala - SRS 27 za leto 2012 

  

A.1. Stanje konec prejšnjega poro čevalskega obdobja 

a) Preračuni za nazaj 

b) Prilagoditve za nazaj 

A.2. Začetno stanje poro čevalskega obdobja 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z  lastniki 

d) Nakup lastnih delnic (deležev) 

B.2. Celotni vseobsegajo či donos poro čevalskega obdobja 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 

b) Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev

c) Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih 
sredstev 

č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 
obdobja 

B.3. Spremembe v kapitalu 

c) Oblikovanje rezerv za lastne delnice (deleže) iz drugih sestavin 
kapitala 

C. Kon čno stanje poro čevalskega obdobja 

       
 

ZA LETO 2012 

      

Vpoklicani kapital   Rezerve iz dobička   

  
Osnovni 
kapital 

Nevpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve 
za lastne 
delnice 
(deleže) 

Lastne 
delnice 
(deleži) 

Presežek iz 
prevrednotenja

1.724.695 0 1.609.555 0 -47.473 -92.071

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.724.695 0 1.609.555 0 -47.473 -92.071

0 0 0 0 -3.766 

0 0 0 0 -3.766 

0 0 0 0 0 3.510.740

0 0 0 0 0 

b) Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 3.670.980

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -160.240

0 0 0 51.238 0 

0 0 0 51.238 0 

1.724.695 0 1.609.555 51.238 -51.238 3.418.669
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v EUR 

 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

92.071 0 0 3.194.706 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

92.071 0 0 3.194.706 

0 0 0 -3.766 

0 0 0 -3.766 

3.510.740 357.984 0 3.868.725 

0 357.984 0 357.984 

0 0 0 0 

3.670.980 0 0 3.670.980 

0 0 0 0 

160.240 0 0 -160.240 

0 -51.238 0 0 

0 -51.238 0 0 

3.418.669 306.746 0 7.059.665 



 

 

Izkaz gibanja kapitala - SRS 27 za leto 2011 

  

A.1. Stanje konec prejšnjega poro čevalskega obdobja 

a) Preračuni za nazaj 

b) Prilagoditve za nazaj 

A.2. Začetno stanje poro čevalskega obdobja 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z  lastniki 

e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic (deležev) 

B.2. Celotni vseobsegajo či donos poro čevalskega obdobja 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja - prevrednoteno 
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 
obdobja 

B.3. Spremembe v kapitalu 

č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 

C. Kon čno stanje poro čevalskega obdobja 

 

      

Vpoklicani kapital   Rezerve iz dobička   

  
Osnovni 
kapital 

Nevpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve 
za lastne 
delnice 
(deleže) 

Lastne 
delnice 
(deleži) 

Presežek iz 
prevrednotenja

1.724.695 0 2.558.592 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.724.695 0 2.558.592 0 0 

0 0 0 0 -47.473 

0 0 0 0 -47.473 

0 0 0 0 0 -92.071

 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -92.071

0 0 -949.038 0 0 

0 0 -949.038 0 0 

1.724.695 0 1.609.555 0 -47.473 -92.071
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v EUR 

 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 

Presežek iz 
prevrednotenja 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

0 0 0 4.283.287 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 4.283.287 

0 0 0 -47.473 

0 0 0 -47.473 

92.071 0 -949.038 -1.041.109 

0 0 -949.038 -949.038 

92.071 0 0 -92.071 

0 0 949.038 0 

0 0 949.038 0 

92.071 0 0 3.194.706 



 

 

 

2.9 POJASNILA POSTAVK GIBANJA KAPITALA
 
Čisti poslovni dobiček poslovnega  leta 2012 višini 357.984 
računovodskih izkazov za leto 2012 s sklepom razporedila na rezerve za lastne 
višini 51.238 €, razliko v vrednosti 306.746 € pa je pustila nerazporejeno.
 

2.10 POROČANJE PO ODSEKIH
 
Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (podro
odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gos
predmet tveganj in donosov, druga
predstavljanju računovodskih izkazov družba ne razkriva podro
samo z eno dejavnostjo – 
območnih odsekov, ker ne vodi ustreznih evidenc, ki bi ji to omogo
 

2.11 IZPOSTAVLJENOST TVEGANJU
 
Likvidnostno tveganje 
 

Bilančna postavka 

Prejeta posojila  

Obv. na podlagi finančnega najema 

Obveznosti do dobaviteljev 

Druge poslovne obveznosti 

Skupaj 

 
 
Kreditno tveganje 
 
Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31.12.2012 je slede
 

Postavka 

Dolgoročno dana posojila

Kratkoročno dana posojila

Dolgoročne poslovne terjatve

Terjatve do kupcev 

Druge kratkoročne poslovne terjatve

Skupaj 

 
 
 

2.9 POJASNILA POSTAVK GIBANJA KAPITALA  

ek poslovnega  leta 2012 višini 357.984 € je uprava dru
unovodskih izkazov za leto 2012 s sklepom razporedila na rezerve za lastne 

€, razliko v vrednosti 306.746 € pa je pustila nerazporejeno. 

ANJE PO ODSEKIH 

Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (podro
odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (obmo
predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Pri pripravljanju in 

unovodskih izkazov družba ne razkriva področnih odsekov, ker se ukvarja 
 proizvodnja kmetijske mehanizacije. Družba ne poro

nih odsekov, ker ne vodi ustreznih evidenc, ki bi ji to omogočilo. 

2.11 IZPOSTAVLJENOST TVEGANJU 

Knjigovodska 
vrednost 

Pogodbeni 
denarni tokovi 

Zapadlost do 
1 leta 

1.671.122 1.760.880 1.180.544

7.590.839 8.390.379 1.086.496

2.585.872 2.585.872 2.585.872

642.268 642.268 642.268

12.490.102 13.379.399 5.495.180

Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31.12.2012 je sledeča: 

Knjigovodska vrednost (v 

no dana posojila                                         
no dana posojila 

ne poslovne terjatve 

ne poslovne terjatve 
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€ je uprava družbe ob sestavitvi 
unovodskih izkazov za leto 2012 s sklepom razporedila na rezerve za lastne delnice v 

Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni 
podarskem okolju (območni odsek) ter je 

nih od tistih v drugih odsekih. Pri pripravljanju in 
nih odsekov, ker se ukvarja 

etijske mehanizacije. Družba ne poroča niti 

v EUR 
Zapadlost do Zapadlost 

1-5 let 
Zapadlost 
nad 5 let 

1.180.544 580.336 0 

1.086.496 3.835.286 3.468.597 

2.585.872 0 0 

642.268 0 0 

5.495.180 4.415.622 3.468.597 

Knjigovodska vrednost (v 
EUR) 

                                        12.872 

61.786 

45.711 

2.232.567 

251.267 

2.604.204 



 

 

Kratkoročno dana posojila (61.786 
izpostavljena kreditnemu tveganju pri finan
predstavljajo kratkoročna posojila 
 
Terjatve do kupcev so v pretežni meri nezapadle. Zapadle terjatve bodo v celoti popla
izboljšanju denarnega toka v panogi kmetijske mehanizacije (april
sezonska. Za sporne in dvomljive terjatve so oblikovani popravki vrednost
Kratkoročne poslovne terjatve niso posebej zavarovane. Druge kratkoro
predstavljajo pretežno terjatve do državnih inštitucij (DDV, Zavod za zaposlovanje, ostale 
refundacije) in so pretežno nezapadle.
 
 
Tveganje spremembe obrestne 
 

Postavka 
Finančni inštrumenti po fiksni obrestni 
meri 

Finančna sredstva 
Finančne obveznosti 

Finančni inštrumenti po variabilni 
obrestni meri 

Finančna sredstva 
Finančne obveznosti 

 
Analiza občutljivosti denarnega toka pri inštrumentih z variabilno obrestno mero
 
Sprememba obrestne mere za 100 bazi
odhodke za obresti za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse 
spremenljivke ostanejo nespremenjene.
 
 Postavka 

Inštrumenti po variabilni obrestni meri
 
Kratkoročne in dolgoročne finan
EURIBOR, kar vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer. Družba se pred 
tveganjem za kratkoročne obveznosti ne š
obveznosti, pa se podjetje varuje z izvedenimi finan
2011 je družba preko poslovne banke sklenila posel varovanja gibanja obrestnih mer 
(EURIBOR). Potrdilo o sklenjenem poslu 
veljavnostjo 30.12.2011 in z datumom dospelosti 3
 
Valutno tveganje 
 
Družba v letu 2012 nima posojil izraženih v tujih valutah, zatorej nima valutnega tveganja.
 
 
 

dana posojila (61.786 €) niso posebej zavarovana. Družba ocenjuje, da niso 
izpostavljena kreditnemu tveganju pri finančnih naložbah – danih posojilih, saj le te 

na posojila – depozite pri bankah ter dano posojilo družbi v skupini.

erjatve do kupcev so v pretežni meri nezapadle. Zapadle terjatve bodo v celoti popla
izboljšanju denarnega toka v panogi kmetijske mehanizacije (april-maj). Panoga je izrazito 
sezonska. Za sporne in dvomljive terjatve so oblikovani popravki vrednost

ne poslovne terjatve niso posebej zavarovane. Druge kratkoro
predstavljajo pretežno terjatve do državnih inštitucij (DDV, Zavod za zaposlovanje, ostale 
refundacije) in so pretežno nezapadle. 

Tveganje spremembe obrestne mere 

v EUR
Knjigovodska vrednost

ni inštrumenti po fiksni obrestni 

21.062
135.000

ni inštrumenti po variabilni 

40.723
9.374.943

utljivosti denarnega toka pri inštrumentih z variabilno obrestno mero

Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk na dan poročanja bi pove
odhodke za obresti za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse 
spremenljivke ostanejo nespremenjene. 

Odhodki za obresti (v EUR)

Zmanjšanje za 100 b.t. 

Inštrumenti po variabilni obrestni meri 85.522 

ne finančne obveznosti do bank in leasingojemalca so vezane na 
EURIBOR, kar vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer. Družba se pred 

ne obveznosti ne ščiti, pred tveganjem za dolgoro
obveznosti, pa se podjetje varuje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Konec poslovnega leta 
2011 je družba preko poslovne banke sklenila posel varovanja gibanja obrestnih mer 
(EURIBOR). Potrdilo o sklenjenem poslu – zamenjava obrestnih mer (IRS) je sklenjeno z 
veljavnostjo 30.12.2011 in z datumom dospelosti 30.12.2016. 

Družba v letu 2012 nima posojil izraženih v tujih valutah, zatorej nima valutnega tveganja.
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žba ocenjuje, da niso 
danih posojilih, saj le te 

depozite pri bankah ter dano posojilo družbi v skupini. 

erjatve do kupcev so v pretežni meri nezapadle. Zapadle terjatve bodo v celoti poplačane po 
maj). Panoga je izrazito 

sezonska. Za sporne in dvomljive terjatve so oblikovani popravki vrednosti terjatev. 
ne poslovne terjatve niso posebej zavarovane. Druge kratkoročne terjatve 

predstavljajo pretežno terjatve do državnih inštitucij (DDV, Zavod za zaposlovanje, ostale 

 

v EUR 
Knjigovodska vrednost 

  

21.062 
135.000 

  

40.723 
9.374.943 

utljivosti denarnega toka pri inštrumentih z variabilno obrestno mero 

anja bi povečala (zmanjšala) 
odhodke za obresti za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse preostale 

Odhodki za obresti (v EUR) 

Povečanje za 100 b.t. 

85.522 

leasingojemalca so vezane na 
EURIBOR, kar vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer. Družba se pred 

iti, pred tveganjem za dolgoročne finančne 
mi instrumenti. Konec poslovnega leta 

2011 je družba preko poslovne banke sklenila posel varovanja gibanja obrestnih mer 
zamenjava obrestnih mer (IRS) je sklenjeno z 

Družba v letu 2012 nima posojil izraženih v tujih valutah, zatorej nima valutnega tveganja. 



 

 

Tveganje poštene vrednosti 
 
Družba nima sredstev in obveznosti, za katere bi obstajala tržna vrednost, zato ni 
izpostavljena tveganju spremembe poštene vrednosti.
 
 

2.12 POTENCIALNE OBVEZNOSTI
 
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete in izkazane v bilanci stanja 
na dan 31.12.2012. 
 
 

2.13 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA

 
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poro
takšnih dogodkov, ki bi vplivali na resni
za leto 2012. 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
Šempeter, 11.02.2013 
 
 
 
 
 
 

 

Družba nima sredstev in obveznosti, za katere bi obstajala tržna vrednost, zato ni 
ju spremembe poštene vrednosti. 

2.12 POTENCIALNE OBVEZNOSTI  

Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete in izkazane v bilanci stanja 

2.13 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA  

izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih 
takšnih dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov 

    Predsednik Upravnega odbora:

    Mag. Uroš KORŽE
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Družba nima sredstev in obveznosti, za katere bi obstajala tržna vrednost, zato ni 

Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete in izkazane v bilanci stanja 

ila ni bilo ugotovljenih 
čunovodskih izkazov 

Predsednik Upravnega odbora: 

Mag. Uroš KORŽE 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 


