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POSLOVNO POROČILO  
 

SIP je specializiran proizvajalec strojev za košnjo trave, pripravo in spravilo sena za potrebe 

profesionalnih kmetov. Kot dopolnilni program proizvaja tudi trosilce gnoja ter stroje za 

siliranje in obiranje koruze. Naši stroji so robustni, enostavni za uporabo in vzdrževanje, 

hkrati pa visoko storilni in energetsko učinkoviti. SIP se s kakovostjo svoje ponudbe, z močno 

lastno razvojno-raziskovalno skupino in svojo prisotnostjo v več kot štiridesetih državah 

uvršča med opazne ponudnike na svojem poslovnem segmentu. 

 

Prodaja.  Prihodki od prodaje so bili s 17.044 tisoč evrov za 3.1% višji kot v predhodnem 

letu.  V Evropi in v svetu se je sicer tudi v letu 2016 nadaljevala recesija na trgu kmetijske 

mehanizacije, tudi na delu, ki je povezan z proizvodnjo mleka, in ki najbolj neposredno vpliva 

na našo prodajo. Ocene analitikov glede svetovnega padca prodaje se gibljejo med 4 in 7%. 

Zaradi teh okoliščin smo z doseženimi prodajnimi rezultati v SIP-u lahko zadovoljni, kljub 

temu da smo na nekaterih trgih zaostali za plani ali zabeležili padce prodaje. Tako je obseg 

naše prodaje v primerjavi s predhodnim letom na trgih Slovenije in zahodnega Balkana nižji 

za 3.7%, na trgih Centralne in Vzhodne Evrope pa celo 19.6%.  Skupni imenovalec tega 

upada je izostanek subvencij, ki sicer na teh revnejših trgih močno vplivajo na obseg prodaje 

strojev. Na zahodnoevropskem trgu smo dosegli rast 7.1%, kar je glede na nizke cene mleka 

in močno konsolidacijo v kmetijskem sektorju zelo dober rezultat. Še bolj zadovoljni pa smo  

s prodajnimi dosežki na »prekomorskih« trgih, kjer v letu 2016 beležimo skoraj 40% rast, 

predvsem po zaslugi povečanja prodaje v Novi Zelandiji, Kanadi in ZDA. Podrobnejši 

pregled po prodajnih skupinah nam pokaže da je prodaja izdelkov in dodatne opreme porasla 

za 4.2%, prodaja rezervnih delov za 1.9%, prodaja storitev pa je bila za 22,1% manjša kot v 

predhodnem letu. Razveseljivo je, da se je med produktnimi skupinami povečala prodaja v 

našem strateškem segmentu - seneni liniji, in sicer za 9.2%, nižja pa je prodaja koruznega 

programa (za 48.2%) ter trosilcev (za 19.7%).  V strukturi prodaje se še vedno povečuje delež 

prodanih profesionalnih izdelkov večjih dimenzij, kar se odraža tudi na pomembnem porastu 

povprečne cene prodanega izdelka.  Naši največji trgi ostajajo Slovenija, Švica, Avstrija in 

Nemčija, kjer ustvarimo 54% vse prodaje, zadovoljni pa smo tudi z razvojem prodaje na 

čezoceanskih trgih, zlasti ZDA, Kanade, Japonske in Nove Zelandije, kakor tudi z uspešnim 

vstopom na nekatere za nas nove trge, kot sta Irska in Švedska. 

 

 

Razvoj in investicije. SIP je v letu 2016 nadaljeval s pospešenim  razvojem novih izdelkov. 

Tako smo na trg lansirali nove čelne alpske kosilnice dimenzij 2.2, 2.6 in 3 m, S-flow 

paralelogramski priklop za težke čelne profesionalne kosilnice in 11m obračalnik v vlečeni 

izvedbi. Poleg pospešenega investiranja v razvoj novih izdelkov se je nadaljevalo tudi 

posodabljanje proizvodnje, logistike, dokončali pa smo tudi izgradnjo lastnega učnega centra. 

Za investicije v osnovna sredstva  smo namenili 789 tisoč evrov.  

 

Poslovni izid, zadolženost, upravljanje denarnega toka. SIP je v poslovnem letu 2016  

posloval uspešno. Tako je realiziral 2.221 tisoč evrov dobička pred obrestmi, davki in 

amortizacijo (EBITDA), kar je 30% več kot v predhodnem letu,  in tudi zabeležil pozitiven 

čisti poslovni izid v znesku 975 tisoč EUR. K takemu izidu je ob rasti čistih prihodkov 
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prispevalo ustrezno obvladovanje stroškov vhodnih materialov in storitev, izboljšanje 

produktivnosti dela in optimizacije nekaterih proizvodnih procesov, pa tudi odprodaja 

hčerinske družbe Fotonis. Kljub nadaljevanju razvojnega in investicijskega ciklusa smo 

dodatno zmanjšali svojo neto finančno zadolženost na 5.7 milijona evrov ali na 2.6 kratnik 

EBITDA. SIP je v poslovnem letu 2016 veliko pozornost posvečal upravljanju denarnega toka 

in obvladovanju poslovnih tveganj. Zaradi sezonske narave proizvodnje in prodaje SIP 

likvidnost v prvi polovici leta uravnava z najemanjem medletnih kratkoročnih posojil, ki jih 

vrača v obdobju nizke sezone v drugi polovici leta. 

 

Upravljanje s tveganji. Eno ključnih tveganj pri poslovanju je kreditno tveganje, kjer redno 

spremljamo bonitete vseh večjih kupcev ter izvajamo politiko omejevanja nezavarovanih 

prodaj. Za zagotavljanje nemotene oskrbe proizvodnje spremljamo tudi bonitete dobaviteljev.  

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 naravnimi nesrečami, zavarovanje pri okvarah strojev in zavarovanje 

proizvajalčeve odgovornosti. Družba je z vlaganji v preteklih letih že odpravila ključna 

tveganja za okolje. SIP tudi ustrezno varuje vse svoje informacijske baze in programe, tudi na 

lokacijah izven sedeža. 

 

Zaposlovanje. V letu 2016 je SIP v povprečju zaposloval 202 osebe. Od skupno 203 

zaposlenih konec leta 2016 ima izobrazbo četrte ali pete stopnje 123, šeste, sedme in osme 

stopnje pa 41 sodelavcev. Tudi v letu 2016 smo organizirali vrsto usposabljanj in 

izobraževanj z namenom ohranitve oziroma širitve kompetenc zaposlenih ter večje 

zaposljivosti in fleksibilnosti.  

 

Podružnice. V letu 2016 smo odprodali 100 % poslovni delež v projektnem podjetju za 

proizvodnjo fotovoltaične energije Fotonis d.o.o.. Z namenom okrepitve prodajnih aktivnosti 

na Hrvaškem smo ustanovili novo družbo SIP Distribucija d.o.o., s sedežem v Zagrebu in 

ustanovnim kapitalom 60.000 HRK. 

 

Načrti. SIP bo v aktualnem srednjeročnem obdobju še naprej 

 razvijal inovativne in konkurenčne stroje za košnjo trave ter pripravo in spravilo sena - 

tako za lastno blagovno znamko kot tudi za nekatere tuje blagovne znamke; 

 izboljševal svoje proizvodne procese v smeri vitke proizvodnje; 

 s programi šolanja kupcev in po-prodajne podpore utrjeval svojo blagovno znamko in 

širil distribucijsko mrežo; 

 usposabljal sodelavce, ki bodo tudi vnaprej temelj za naš uspeh na trgu. 

 

 

        Predsednik Upravnega odbora: 

        mag. Uroš Korže 

 

Šempeter, 21.02.2017 
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Registracija: Družba SIP, Strojna industrija d.d. Šempeter d.d. je registrirana pri                           
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1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV 
 

Računovodski izkazi družbe SIP, d.d. so prikazani v skladu s slovenskimi računovodskimi 

standardi (v nadaljevanju SRS 2016) in določili Zakona o gospodarskih družbah (v 

nadaljevanju ZGD-1 ). 

 

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

usmeritev in odločanju o njihovi uporabi ter pri pripravljanju računovodskih izkazov štiri 

kakovostne zahteve: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Pri izdelavi računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 so upoštevana določila slovenskih 

računovodskih standardov in temeljni računovodski predpostavki – upoštevanje nastanka 

poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

 

Obvezni letni računovodski 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 

sestavin kapitala v poslovnem letu. Pri zunanjem poslovnem poročanju so uporabljene 

naslednje oblike izkazov: 

- bilanca stanja, SRS 20; 

- izkaz poslovnega izida, SRS 21 - različica I; 

- izkaz drugega vseobsegajočega donosa, SRS 21  ; 

- izkaz denarnega toka, neposredna metoda SRS 22 – različica I; 

- izkaz gibanja kapitala, SRS 23. 

  

Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi 

računovodskih izkazov, temeljijo na zgornjih osnovah, pri čemer so nekatere od 

računovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odloči za uporabo ene 

od možnih različic. Povzetek računovodskih usmeritev, ki jih v zvezi z vrednotenjem 

posameznih bilančnih postavk uporablja družba, je naslednji: 

 

1. Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po nabavnih vrednostih 

in se amortizirajo v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja glede na 

dobo koristnosti. Po pripoznanju je tako neopredmeteno sredstvo izkazano po njegovi 

nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 

zaradi oslabitve. Knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev se zmanjša, če presega 

njegovo nadomestljivo vrednost. 

V podjetju nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, če se 

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 

obstoj trga za učinke projekta ali za sam projekt ali, če se bo projekt uporabljal v 

podjetju, njegova koristnost; razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za 

dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta ter sposobnost zanesljivo 

izmeriti stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem. 

 



 

 

  

 
7 

 

2. Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob začetnem 

pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, 

uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno 

njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva se 

amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. Preostala (neamortizirljiva) 

vrednost osnovnih sredstev ni določena. 

Družba uporablja za vrednotenje zemljišč model revaloriziranja. Zemljišča so bila 

revalorizirana na pošteno vrednost s pomočjo cenitve pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti nepremičnin. 

Ob sestavitvi računovodskih izkazov družba s pomočjo neodvisnega cenilca vrednosti 

presoja, ali se knjigovodska vrednost pomembno razlikuje od tiste, ki bi se ugotovila z 

uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja. V primeru bistvenega razlikovanja se 

zemljišča revalorizirajo na njihovo pošteno vrednost. 

Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni 

inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična 

vrednost ne presega 500 evrov. Izjema so velika orodja, katerih posamična vrednost 

presega 500 evrov in so zaradi poenotene skladiščno materialne evidence vključene med 

drobni inventar. 

 

3. Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane da bi prinašale najemnino in/ali 

povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Nabavno vrednost naložbene nepremičnine 

sestavljajo nakupna cena ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. 

Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti in se amortizirajo posamično v skladu s 

časovno linearno metodo. 

 

4. Finančne naložbe v dana posojila se izkazujejo po plačanih zneskih. Če finančna naložba 

izgublja vrednost, družba presodi, kolikšen popravek njene začetno izkazane vrednosti je 

treba oblikovati v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Razkrite so informacije 

o njeni pošteni vrednosti ali informacije o glavnih značilnostih posamezne finančne 

naložbe. Finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij se vrednotijo v višini nabave 

vrednosti, zmanjšanje za morebitne oslabitve. 

 

5. Zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po 

nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevračljive nakupne 

dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. 

Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih stroških. 

Poraba zalog se vrednoti po metodi povprečnih cen z uporabo stalnih cen in odmikov. 

Proizvajalne stroške sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, 

neposredni stroški storitev, neposredni stroški amortizacije 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 mogoče neposredno povezati z 

nastajajočimi poslovnimi učinki. Zaloge ne presegajo čiste iztržljive vrednosti. Družba 

oslabi zaloge glede na individualno presojo. Za gotove izdelke brez gibanja nad 2 leti 

družba opravi cenitev. V primeru nižje ocenjene vrednosti od kalkulativne se vrednost 

zaloge zmanjša za to razliko. Za ostale zaloge vhodnih materialov in polizdelkov se 

najmanj enkrat na 2 leti izdela analiza potrebnosti vhodnih materialov in polizdelkov za 

obstoječ proizvodni program. V primeru, da so vhodni materiali in polizdelki brez 

gibanja nad 2 leti, komisija preveri možnost alternativne porabe ali možnosti predelave z 

manjšimi popravki. Za idente za katere je potrebno izvršiti predelavo se oblikuje na 

zadnji dan poslovnega leta popravek vrednosti v višini 5% od vrednosti identov na 
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zalogi. Za idente, pri katerih ni možno realizirati nobene od predhodno zapisanih 

aktivnosti se predlaga in izvrši odpis.  

 

6. 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 zaradi 

neizterljivosti. Popravke vrednosti terjatev družba oblikuje v višini dvomljivih in spornih 

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

 

7. Časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 

predvidevanjih pojavili v roku, za katerega so oblikovane in katerih nastanek je verjeten, 

velikost pa zanesljivo ocenjena. Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške 

oziroma odložene odhodke ter nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in 

razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej 

vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke, ki se 

izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Časovne razmejitve, ki se 

bodo uporabljale v letu dni, se opredeli kot kratkoročne, tiste, ki se bodo uporabljale v 

daljšem obdobju, pa se opredelijo kot dolgoročne. 

Med odložene prihodke (praviloma dolgoročne pasivne časovne razmejitve) se uvrščajo 

tudi državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za 

pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so za pokrivanje stroškov amortizacije teh 

amortizirljivih sredstev oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med 

poslovne prihodke. 

 

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

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

preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let in 

prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. 

 

9. Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih 

dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo 

določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti. 

Vrednost dolgoročnih rezervacij je 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 plačilu jubilejnih nagrad 

zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne 

rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije na račun vnaprej 

vračunanih stroškov oziroma odhodkov se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma 

odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane.  

 

10.  Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem 

lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti ali poravnati. 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 dolžniški vrednostni papirji. Poslovni dolgovi so 

dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti do zaposlenih za 

opravljeno delo, do financerjev za obresti ter do države iz naslova javnih dajatev. 

Dolgoročne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v obdobju, daljšem od enega leta, 

kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. Za vsako vrsto dolgov so razkriti 
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nezavarovani in zavarovani dolgovi, obdobje do zapadlosti v plačilo, obrestna mera in 

drugi pogoji, pod katerimi so pridobljeni. Dolgoročni dolgovi so praviloma izkazani po 

odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Kratkoročni dolgovi so izkazani po 

odplačni vrednosti. 

 

11. Izpeljani finančni instrumenti so pripoznani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost 

obrestnih zamenjav je določena na osnovi tržne vrednosti podobnih instrumentov. 

Varovanje denarnih tokov pred tveganjem pomeni, da se varuje spremenljivost denarnih 

tokov, ki izhaja iz posameznega tveganja, povezanega s pripoznano obveznostjo. Za 

računovodenje varovanja pred tveganjem mora biti izpolnjeni pogoji v skladu s 

slovenskimi računovodskimi standardi. Pri varovanju denarnih tokov se del dobička ali 

izgube iz instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno 

varovanje pred tveganjem, pripozna v drugem vseobsegajočem donosu, neuspešni del 

dobička pa se pripozna v poslovnem izidu. Dobiček ali izgubo iz instrumenta za 

varovanje pred tveganjem, ki se nanaša na uspešni del varovanja, ki je bil pripoznan v 

drugem vseobsegajočem donosu, je treba prerazvrstiti v poslovni izid kot prilagoditev 

zaradi prerazvrstitve v obdobju, v katerem napovedani denarni tokovi, varovani pred 

tveganjem, vplivajo na poslovni izid. Učinki iz prevrednotenja izpeljanih finančnih 

instrumentov, ki ne izpolnjujejo zahtev za računovodenje varovanja pred tveganjem, so 

pripoznani neposredno v izkazu poslovnega izida. Računovodsko obračunavanje 

varovanja pred tveganjem se prekine, ko finančni instrument za varovanje pred 

tveganjem poteče ali se proda oziroma ne izpolnjuje več zahtev za računovodsko 

obravnavanje varovanja pred tveganjem. Podjetje ob koncu leta 2016 nima več 

vzpostavljenega varovanja denarnih tokov pred tveganji spremembe obrestne mere. 

 

12. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. 

Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Poslovni prihodki so 

prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, pa tudi 

prevrednotovalni poslovni prihodki. Finančni prihodki so prihodki od investiranja. 

Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih 

obračunane obresti in deleži v dobičku drugih, pa tudi prevrednotovalni finančni 

prihodki. Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki 

povečujejo poslovni izid. 

 

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

Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Poslovni odhodki so v načelu 

enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se 

zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za 

stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 

sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihovega 

prevrednotenja na nižjo vrednost, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z 

revalorizacijskimi rezervami iz njihovega predhodnega prevrednotenja na višjo vrednost. 

Finančni odhodki so odhodki iz financiranja in odhodki iz investiranja. Druge odhodke 

sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. 

 

14. Terjatve in obveznosti, izražene v tuji valuti, se na dan bilanciranja preračunajo po 

referenčnem tečaju Banke Slovenije za posamezno valuto, iz utemeljenih razlogov pa se 

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

finančne prihodke ali redne finančne odhodke. 
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SPREMEMBA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (SRS) 

 

Z letom 2016 je družba v skladu s spremembami ZGD-1 prešla iz SRS 2006 na SRS 2016. Pri 

prehodu niso nastali nikakršni učinki, ki bi zahtevali preračune v računovodskih izkazih.  

 

V skladu z novostmi je družba postavke v kapitalu za primerjalno poslovno leto, to je leto, ki 

se je zaključilo 31.12.2015, prerazporedila tako, da poročevalska shema bilance stanja ustreza 

SRS 20. Pri tem so bile postavke zgolj prerazvrščene na način, da je zagotovljena 

primerljivost računovodskih izkazov med letoma. Tako je bil presežek iz prevrednotenja 

prerazvrščen na revalorizacijske rezerve in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti, kar je razvidno iz spodnjih preglednic. 

 

Izvleček iz bilance stanja: 

  
Poročanje leta 2016 (SRS 2016) 

Poročanje leta 

2015 (SRS 2006) 

Kapital 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015 

Osnovni kapital 1.724.695 1.724.695 1.724.695 

Kapitalske rezerve 1.609.555 1.609.555 1.609.555 

Zakonske rezerve 0 0 0 

Lastne delnice -94.680 -60.678 -60.678 

Rezerve za lastne delnice 94.680 60.678 60.678 

Presežek iz prevrednotenja   3.742.786 

Revalorizacijske rezerve 3.808.117 3.862.682 0 

Rezerve , nastale zaradi vredn. po pošteni vrednosti -32.395 -119.896 0 

Preneseni čisti dobiček 466.467 379.205 379.205 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 940.974 88.667 88.667 

Skupaj 8.517.413 7.544.907 7.544.907 

 

Prav tako je v skladu z  spremembami ZGD-1 in SRS novost v delu, ki se nanaša na bilančni 

dobiček, kjer se dolgoročni odloženi stroški razvijanja odštevajo od prenesenega in tekočega 

poslovnega izida: 

 
Poročanje leta 2016 (SRS 2016) 

Poročanje leta 

2015 (SRS 2006) 

Bilančni dobiček na koncu obdobja 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 974.977 94.026 94.026 

Preneseni čisti dobiček ali prenesena izguba 467.872 460.472 460.472 

Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 0 

Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 0 

Povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora 0 0 0 

Odprava akt. dobičkov/izgub v preneseni posl. izid -1.405 0 0 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice -34.002 -5.359 -5.359 

Izplačilo dividend 0 -81.266 -81.266 

Znesek dolgoročnih odloženih stroškov razvijanja -1.461.428 -1.539.261 0 

Skupaj: -53.987 -1.071.388 467.874 
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI 
      2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016 

    

BILANCA STANJA                                                                                                                  

SRS 20 (2016) 

SIP d. d. SIP d. d. 

    v EUR v EUR 

     31. 12. 2016 31. 12. 2015 

        

          

     SREDSTVA 20.319.239 20.089.993 

          

A.   Dolgoročna sredstva 10.613.638 10.828.593 

          

I.   Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razmejitve 1.539.835 1.624.823 

  1. Dolgoročne premoženjske pravice 78.407 85.561 

  4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 877.129 810.389 

  5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve   0 

  6. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 584.299 728.872 

II.   Opredmetena osnovna sredstva 9.008.470 8.884.654 

  1. Zemljišča in zgradbe 6.775.677 6.330.634 

    a) Zemljišča 5.075.298 5.027.753 

    b) Zgradbe 1.700.379 1.302.881 

  2. Proizvajalne naprave in stroji 1.308.677 1.435.898 

  3. Druge naprave in oprema 907.539 911.915 

  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 16.577 206.207 

    a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 16.577 206.207 

    b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 

III.   Naložbene nepremičnine 57.307 59.117 

IV.   Dolgoročne finančne naložbe 8.027 260.000 

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 8.027 260.000 

    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 8.027 260.000 

V.   Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

VI.   Odložene terjatve za davek 0 0 

          

B.   Kratkoročna sredstva 9.703.955 9.244.991 

I.   Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo     

II.   Zaloge 6.923.052 6.533.267 

  1. Material 1.693.754 1.396.997 

  2. Nedokončana proizvodnja 2.360.187 1.964.552 

  3. Proizvodi in trgovsko blago 2.866.412 3.144.117 

  4. Predujmi za zaloge 2.700 27.602 

III.   Kratkoročne finančne naložbe 42.058 130.309 

  1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 

  2. Kratkoročna posojila 42.058 130.309 

    a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 60.544 

    b) Kratkoročna posojila drugim 42.058 69.765 

IV.   Kratkoročne poslovne terjatve 2.732.923 2.456.955 

  1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 

  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.464.909 2.372.943 

  3. Kratkoročne  poslovne terjatve do drugih 268.014 84.013 

V.   Denarna sredstva 5.922 124.459 

C.   Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.645 16.409 

    Zabilančna sredstva 2.023.637 4.867.119 
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BILANCA STANJA                                                                       

SRS 20 (2016) 

SIP d. d. SIP d. d. 

    v EUR v EUR 

     31. 12. 2016  31. 12. 2015 

        

          

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 20.319.239 20.089.993 

          

A.   Kapital  8.517.413 7.544.907 

          

I.   Vpoklicani kapital 1.724.695 1.724.695 

  1. Osnovni kapital 1.724.695 1.724.695 

II.   Kapitalske rezerve 1.609.555 1.609.555 

III.   Rezerve iz dobička 0 0 

  1. Zakonske rezerve 0 0 

  2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 94.680 60.678 

  3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži -94.680 -60.678 

IV.   Revalorizacijske rezerve 3.808.117 3.862.682 

V.   Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -32.395 -119.896 

VI.   Preneseni čisti poslovni izid 466.467 379.205 

VII.   Čisti poslovni izid poslovnega leta 940.974 88.667 

          

B.   Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 613.098 530.014 

  1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 548.220 455.408 

  2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 64.878 74.605 

          

C.   Dolgoročne obveznosti 4.265.919 4.996.019 

          

I.   Dolgoročne finančne obveznosti 3.372.657 4.204.867 

  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 54.919 

  4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.372.657 4.149.948 

II.   Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

III.   Odložene obveznosti za davek 893.262 791.152 

Č.   Kratkoročne obveznosti 6.922.809 7.019.053 

I.   Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 

II.   Kratkoročne finančne obveznosti 2.356.702 3.363.520 

  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.500.000 2.330.400 

  4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 856.702 1.033.120 

III.   Kratkoročne poslovne obveznosti 4.566.107 3.655.533 

  1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 

  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.904.614 3.149.160 

  3. Kratkoročne menične obveznosti 0 0 

  4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 113.248 59.365 

  5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 548.245 447.009 

D.   Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 

    Zabilančne obveznosti 2.023.637 4.867.119 
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2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA 

 
2.2.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo dolgoročne 

premoženjske pravice in dolgoročne odložene stroške razvijanja. 

 

Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2016 je 

bilo naslednje (v €): 

 
Stroški 

razvijanja 

Pravice do ind. 

lastnine in druge 

pravice 

Neopredmetena 

sredstva v 

pridobivanju SKUPAJ 

Nabavna vrednost         

31. decembra 2015 3.078.009 256.990 728.872 4.063.871 

Pridobitve 0 0 390.022 390.022 

Prenos iz investicij v teku 528.490 6.092 -534.595 0 

Odtujitve 0 0 0 0 

Odpisi -273.288 0 0 -273.288 

Prerazvrstitve 0 0 0 0 

31. decembra 2016 3.333.212 263.082 584.299 4.180.594 

Nabrani popravek 

vrednosti      

31. decembra 2015 2.267.620 171.429 0 2.439.050 

Amortizacija v letu 294.111 13.246 0 307.357 

Odtujitve 0 0 0 0 

Odpisi -105.648 0 0 -105.648 

Prerazvrstitve 0 0 0 0 

31. decembra 2016 2.456.083 184.675 0 2.640.758 

Neodpisana vrednost      

31. decembra 2015 810.389 85.561 728.872 1.624.823 

 1. januar 2016 810.389 85.561 728.872 1.624.823 

31. decembra 2016 877.129 78.407 584.299 1.539.835 

 

 

Dolgoročne premoženjske pravice v višini 78.407 € se nanašajo na vlaganja v programsko 

opremo (Solidworks, produktni konfigurator, mobilna aplikacija za cenike, naročanje 

rezervnih delov preko interneta,…). Dolgoročni odloženi stroški razvijanja novih izdelkov v 

višini 1.461.428 € vključujejo stroške prototipne dokumentacije, prototipov in testiranje, 

konstrukcijsko in kataloško dokumentacijo ter izdelavo tehnologije pri teh projektih. Od tega 

zneska predstavlja 584.299 € projekte, ki na 31.12.2016 še niso končani in so neopredmetena 

sredstva v pridobivanju. V letu 2016 znašajo skupaj odloženi stroški razvijanja 383.917 €. 

Doba amortiziranja razvojnega projekta je 5 let.  

Med neopredmetenimi sredstvi družba ne izkazuje sredstev, ki se ne amortizirajo.  
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2.2.2 Opredmetena osnovna sredstva  

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v letu 2016 je bilo naslednje (v €): 

 

 

Zemljišča Zgradbe 

Proizvajalne 

naprave in 

stroji 

Drobni 

inventar in 

velika orodja 

Druga oprema 

Opredmetena 

osnovna 

sredstva v 

izdelavi 

SKUPAJ 

OPREDMETENA 

OSNOVNA 

SREDSTVA 
Naložbene 

nepremičnine 

Nabavna vrednost                 

31. decembra 2015 5.027.753 11.790.229 13.473.852 3.077.684 1.293.597 206.207 34.869.321 100.596 

Pridobitve 0 0 0 0 0 789.315 789.315 0 

Odtujitve 0 0 -16.602 -104.000 -20.427 -11.520 -152.549 0 

Prevrednotenje 47.545 0 0 0 0 0 47.545 0 

Prenosi 0 489.197 203.032 221.206 53.991 -967.425 0 0 

31. decembra 2016 
5.075.298 12.279.426 13.660.282 3.194.888 1.327.162 16.577 35.553.632 100.596 

Nabrani popravek 

vrednosti 

       
  

31. decembra 2015 0 10.487.348 12.037.954 2.632.927 826.439 0 25.984.668 41.479 

Pridobitve 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odtujitve 0 0 -16.602 -103.667 -20.427 0 -140.696 0 

Amortizacija 0 91.699 330.253 178.061 101.178 0 701.191 1.810 

31. decembra 2016 0 10.579.047 12.351.605 2.707.321 907.191 0 26.545.163 43.289 

Neodpisana vrednost 

       
  

 31. december 2015 5.027.753 1.302.880 1.435.899 444.757 467.158 206.207 8.884.654 59.117 

 1. januar 2016 5.027.753 1.302.880 1.435.899 444.757 467.158 206.207 8.884.654 59.117 

 31.december 2016 5.075.298 1.700.379 1.308.677 487.569 419.970 16.577 9.008.470 57.307 
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Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je 

obračunana posamično in se med obračunskim letom ne spreminja.  

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev je obračunana po 

naslednjih letnih stopnjah (v %): 

 

2016 2015 

gradbeni objekti 2,5 – 10,0 2,5 – 10,0 

zunanja ureditev 1,5 - 6,6 1,5 - 6,6 

deli zgradb 6 6 

proizvajalna oprema 7,0 - 20,0 7.0 - 20,0 

računalniška oprema 33,3 33,3 

motorna vozila 14,3 - 20,0 14,3 - 20,0 

premoženjske pravice 10,0 - 20,0 10,0 - 20,0 

dolg. odloženi str. razvijanja 20 20 

druga oprema 5,0 - 25,0 5,0 - 25,0 

 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 16.577 € se nanašajo na orodja v lastni 

izdelavi, ter ureditev testnega poligona. 

 

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi finančnega najema na dan 

31.12.2016 znaša 7.298.558 € (nepremičnine 6.779.349 € in oprema 519.209 €) (pojasnilo 

2.2.12.). 

 

Družba ima dan 31.12.2016 sklenjene pogodbe oz. potrjena naročila za nakup osnovnih 

sredstev v vrednosti 579.900 €. 

 

V skladu z računovodsko usmeritvijo so bila po stanju na dan 31.12.2016 zemljišča 

revalorizirana na njihovo pošteno vrednost. Knjigovodska vrednost zemljišč se je tako 

povečala za 47.545 EUR, učinek pa je pripoznan neposredno v kapitalu. Če bi se zemljišča 

izkazovala po modelu nabavne vrednosti, bi na dan 31.12.2016 njihova knjigovodska 

vrednost znašala 373.920 EUR. Poštena vrednost je bila ocenjena s strani pooblaščenega 

ocenjevalca nepremičnin z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo, v skladu z 

mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti. Pri cenitvi je bil uporabljen način tržnih 

primerjav. Predhodno prevrednotenje zemljišč je bilo opravljeno po stanju na dan 31.12.2015. 

 

 

 2.2.3 Naložbene nepremičnine 

 
Družba SIP, d.d. izkazuje na dan 31.12.2016 med naložbenimi nepremičninami objekt v 

vrednosti 57.307 €, ki je v najemu. Letna amortizacijska stopnja znaša 1,8%. V zvezi z 

naložbenimi nepremičninami so bili v izkazu poslovnega izida 2016 pripoznani: 

- prihodki iz najemnin v višini 9.000 €, 

- stroški amortizacije v višini 1.810 €. 

 Poštena  vrednost naložbene nepremičnine na dan 31.12.2015 znaša 71.026 €. 
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2.2.4 Dolgoročne finančne naložbe 

 
 
Delnice in deleži v družbah v skupini se nanašajo na naložbo v 100% delež v podjetju SIP 

DISTRIBUCIJA d.o.o., Ježdovečka 118b, Lučko Ježdovec, Hrvaška. 

Osnovni kapital odvisne družbe, ki je bila ustanovljena v letu 2016, na 31.12.2016 znaša 

8.027 € (60.000 HRK).  

V letu 2016 je družba SIP d.d. prodala 100% delež v podjetju FOTONIS d.o.o., Juhartova 

ulica 2, 3311 Šempeter s knjigovodsko vrednostjo 260.000 EUR. 

 

 

2.2.5 Dolgoročne poslovne terjatve 

    v EUR 

Dolgoročne poslovne terjatve  31.12.2016  31.12.2015 

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 68.845 68.845 

Popravek vrednosti dolg. terjatev iz poslovanja -68.845 -68.845 

Skupaj 0 0 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatve do kupca po potrjeni prisilni 

poravnavi v vrednosti 68.845 € ter popravek vrednosti teh dolgoročnih terjatev zaradi 

neizpolnjevanja programa finančnega prestrukturiranja. Kupec je danes v stečaju. Terjatve so 

nezavarovane. 

 

2.2.6 Zaloge 

    v EUR 

Vrsta zalog  31.12.2016  31.12.2015 

Material 1.695.611 1.399.643 

Popravek vrednosti neidočih zalog -1.858 -2.647 

Nedokončana proizvodnja 324.109 249.476 

Polizdelki 2.036.481 1.715.451 

Popravek vrednosti neidočih zalog -403 -375 

Proizvodi 2.919.347 3.149.944 

Popravek vrednosti neidočih zalog -53.920 -14.825 

Trgovsko blago 988 8.998 

Popravek vrednosti neidočih zalog -3  

Dani predujmi za zaloge 2.700 27.602 

Skupaj 6.923.052 6.533.267 

Popisne razlike, odpisi vrednosti in ocenjena čista iztržljiva vrednost po vrstah zalog so 

razvidne iz naslednje preglednice: 

v EUR

Dolgoročne finančne naložbe  31.12.2016  31.12.2015

Delnice in deleži v družbah v skupini 8.027 260.000

Dolgoročna posojila drugim 0 0

Skupaj 8.027 260.000
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          v EUR 

Vrsta zalog Knjigovodska 

vrednost 

31.12.2016 

Popisni 

presežki 

Popisni 

manjki 

Odpisi vrednosti 

zaradi 

spremembe 

kakovosti 

Čista 

iztržljiva 

vrednost 

Material 1.693.754 7.259  23.912 1.693.754 

Nedokončana proizvodnja 324.109   0 324.109 

Polizdelki 2.036.078  10.000 23.905 2.036.078 

Proizvodi 2.865.426  2.966 0 2.865.426 

Trgovsko blago 985  1.666 8.010 985 

Predujmi za zaloge 2.700     0 2.700 

Skupaj 6.923.052 7.259 14.633 55.827 6.923.052 

 

Zaloge gotovih proizvodov v višini 1.500.000 € so zastavljene v korist domače banke za 

zavarovanje odplačila prejetih posojil (pojasnilo 2.2.13.). 

 

 

2.2.7 Kratkoročne finančne naložbe 

    v EUR 

Kratkoročne finančne naložbe  31.12.2016  31.12.2015 

Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 60.544 

Kratkoročno posojila drugim 42.058 69.765 

Skupaj 42.058 130.309 

 

 

Med kratkoročno danimi posojili so izkazani depoziti pri bankah ter dana posojila drugim. 

Depoziti v višini 34.750 € so zastavljeni za zavarovanje potencialnih obveznosti po 

garancijskih pogodbah. 
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2.2.8 Kratkoročne poslovne terjatve 

   v EUR 

   31.12.2016  31.12.2015 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.464.909 2.372.942 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi 424.444 500.786 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v tujini 2.223.507 2.019.098 

Kratkoročne terjatve za obresti 2.288 2.288 

Popravek vred.kratk.ter.do kupcev zaradi oslabitve -188.042 -146.942 

Drugi kratkoročni dani predujmi 5.000 0 

Popravek vred.kratk.ter.za obresti -2.288 -2.288 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 268.014 84.013 

Terjatve za vstopni DDV 262.124 78.645 

Ostale kratkoročne terjatve  (faktoring, refundacije) 5.890 5.368 

Skupaj 2.732.923 2.456.955 

 

Nezapadle kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 znašajo 2.244.295 €, zapadle 

neplačane terjatve do kupcev do 1 leta znašajo 265.831 € ter zapadle neplačane terjatve nad 

eno leto znašajo 140.113 €. 

 
Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev (brez obresti) v letu 2016 v 
EUR 

Stanje 1.1.2016 146.942 

Povečanje 91.122 

Zmanjšanje -50.023 

Stanje 31.12.2015 188.042 

 

 

Družba do članov upravnega odbora na dan 31.12.2016 ne izkazuje terjatev. 

 

 

2.2.9 Denarna sredstva 

 

    v EUR 

Denarna sredstva  31.12.2016  31.12.2015 

Gotovina v blagajni 600 600 

Denarna sredstva v banki 5.322 123.859 

Skupaj 5.922 124.459 
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2.2.10 Kapital 

    v EUR 

Kapital  31.12.2016  31.12.2015 

Osnovni kapital 1.724.695 1.724.695 

Kapitalske rezerve 1.609.555 1.609.555 

Zakonske rezerve 0 0 

Lastne delnice -94.680 -60.678 

Rezerve za lastne delnice 94.680 60.678 

Revalorizacijske rezerve 3.808.117 3.862.682 

Rezerve , nastale zaradi vredn. po pošteni vrednosti -32.395 -119.896 

Preneseni čisti dobiček 466.467 379.205 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 940.974 88.667 

Skupaj 8.517.413 7.544.907 

 

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

iste oznake SIPR. 

Družba je v letu 2016 kupila 3.993 (oziroma 0,97%) lastnih delnic, ki so vrednotene po 

nabavni vrednosti v višini 34.002 €. 

 

Gibanje lastnih delnic v letu 2016 je bilo naslednje: 

Postavka 

Količina Delež v 

osnovnem 

kapitalu 

Stanje 1.1.2016 7.111 1,72% 

Nakupi 2016 3.993 0,97% 

Odtujitve 2016 0 0,00% 

Stanje 31.12.2016 11.104 2,68% 

 

Tehtano povprečno število navadnih delnic družbe, uveljavljajočih se v letu 2016, je znašalo 

406.063.  

 

Kapitalske rezerve znašajo 1.609.555 € in sicer: 

- 1.595.990 € predstavlja premijo, ki jo je družba pridobila pri izvršitvi delniških nakupnih 

opcij na podlagi izdanih obveznic, 

- 13.565 € predstavlja kupnina nad nabavno vrednostjo odtujenih lastnih delnic. 

 

Revalorizacijske rezerve zajemajo rezerve iz prevrednotenja kapitala v zvezi z zemljišči v 

vrednosti 4.701.379 €, zmanjšan za odložene davke 893.262 €. 

 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti zajemajo aktuarske izgube v 

vrednosti -32.395 € na dan 31.12.2016. 
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Gibanje revalorizacijskih rezerv 

 
 

 

Obveznost za odložene davke predstavlja znesek davka pri revaloriziranju zemljišč na pošteno 

vrednost in je obračunana na podlagi povečane 19% davčne stopnje davka od dohodkov 

pravnih oseb, ki stopa v veljavo s 1.1.2017. 

 

Gibanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 

 
 

 

Rezerve, povezane z vrednotenjem finančnih sredstev po pošteni vrednosti, so se nanašale na 

izvedene finančne instrumente, ki jih je družba uporabljala za ščitenje denarnih tokov zaradi 

spremembe obrestnih mer. Družba na dan 31.12.2016 nima več izvedenih finančnih 

instrumentov. 

 

Gibanje bilančnega dobička/izgube je bilo naslednje (v EUR): 

  2016 2015 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 974.977 94.026 

Preneseni čisti dobiček ali prenesena izguba 467.872 460.472 

Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 

Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 

Povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in 

nadzora 0 0 

Odprava akt. dobičkov/izgub v preneseni posl. izid -1.405 0 

Izplačilo dividend 0 -81.266 

Oblikovanje rezerv za lastne delnice -34.002 -5.359 

Znesek dolgoročnih odloženih stroškov razvijanja -1.461.428 -1.539.262 

Bilančna izguba na koncu obdobja -53.987 -1.071.388 

 

 

 

 

 

 

 

Postavka zemljišča obveznosti za 

odložene davke

Skupaj

Stanje 1.1.2016 4.653.834 -791.152 3.862.681

Revalorizacija 47.545 -9.034 38.511

Učinek sprememb davčne stopnje -93.077 -93.077

Stanje 31.12.2016 4.701.379 -893.262 3.808.117

Postavka finančna sredstva aktuarski 

dobički/izgube

Skupaj

Stanje 1.1.2016 -94.399 -25.497 -119.896

Povečanje 1.405 1.405

Zmanjšanje -94.399 8.303 86.096

Stanje 31.12.2016 0 -32.395 -32.395
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Lastniška struktura družbe 

 

SEZNAM DELNIČARJEV SIP d. d.  
Štev. delnic 
31.12.2016 

Delež v 
% 

Štev. delnic 
31.12.2015 Delež v % 

HOLINVEST d. o. o. 60.139 14,54 60.139 14,54 

JOSEF KNÜSEL, LANDMASCHINEN 9.835 2,38 9.835 2,38 

MSE d. o. o.  32.338 7,82 32.338 7,82 

LAFIN d. o. o.  36.400 8,80 36.400 8,80 

CCM d. o. o. 159.356 38,53 159.356 38,53 

KORŽE d. o. o.  79.547 19,23 79.547 19,23 

IMP PUMPS d.o.o. 14.622 3,54 14.622 3,54 

SIP d.d., ŠEMPETER - lastne delnice 11.104 2,68 7.111 1,72 

Ostali delničarji 10.255 2,48 14.248 3,44 

Skupaj: 413.596 100 413.596 100 

 

Na dan 31.12.2016 so bili člani upravnega odbora posredno lastniki 299.042 delnic (udeleženi 

z 72,30 % v lastninski strukturi družbe). 

 

Čisti dobiček na delnico 

Čisti dobiček na delnico v letu 2016 :                2,39 € 

Čisti dobiček na delnico v letu 2015 :                0,23 € 

 

Čisti dobiček ali izguba na delnico se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki 

pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se navadnih 

delnic v poslovnem letu. 

 

Dividenda na delnico 

Dividenda na delnico v letu 2016 : -  

Dividenda na delnico v letu 2015 : 0,20 € 

 

Celotni vseobsegajoči donos na delnico 

Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2016 : 2,47 € 

Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2015 : 1,02 € 

 

Knjigovodska vrednost delnice 

Knjigovodska vrednost delnice 31.12.2016:     20,59 € 

Knjigovodska vrednost delnice 31.12.2015:     18,24 € 

 

Bilančna izguba družbe na dan 31.12.2016 znaša -53.987 €.  

 

Stanje posameznih sestavin kapitala na dan 01.01.2016 in 31.12.2016 ter gibanje posameznih 

sestavin kapitala v letu 2016 je prikazano v tabeli Izkaz gibanja kapitala 2.7. 

- 
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2.2.11 Dolgoročne rezervacije in dolg. PČR 

    v EUR 

Dolgoročne rezervacije in dolg. PČR  31.12.2016  31.12.2015 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 548.220 455.408 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 64.878 74.605 

Skupaj 613.098 530.014 

 

 

Gibanje rezervacij v letu 2016 je bilo naslednje (v €): 

 
 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine 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 vseh pričakovanih jubilejnih 

nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,05% letno. Izračun je z 

uporabo projicirane enote pripravil pooblaščeni aktuar. 

 

V kolikor bi se diskontna obrestna mera znižala za 0,5%, bi se rezervacije za odpravnine 

povečale za 20.346 €, rezervacije za jubilejne nagrade pa za 3.441 €. V primeru povečanja 

diskontne obrestne mere za 0,5% pa bi se rezervacije za odpravnine zmanjšale za 18.844 €, 

rezervacije za jubilejne nagrade pa za 3.211 €. Prihodnja dolgoročna rast plač je določena v 

višini 1% letno. V kolikor bi se prihodnja rast plač zmanjšala za 0,5% letno, bi se rezervacije 

za odpravnine zmanjšale za 8.430 €, v primeru povečanja rasti plač za 0,5% letno pa bi se 

rezervacije za odpravnine povečale za 10.158 €.   

 

Dolgoročne PČR se nanašajo na nepovratna sredstva za sofinanciranje nove tehnološke 

opreme s strani Slovenskega podjetniškega sklada v višini 59.940 € in se zmanjšujejo s 

pripadajočo amortizacijo. 

 

Odstopljena sredstva se nanašajo na odstopljene prispevke za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje za invalide nad predpisano kvoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpravnine ob 

upokojitvi

Jubilejne nagrade     Dolgoročne 

pasivne časovne 

razmejitve

Odstopljena 

sredstva

Skupaj

Stanje 01.01.2016 366.241 89.168 70.518 4.087 530.014

Oblikovanje 94.303 12.381 0 71.905 178.589

Odprave 0 0 0

Črpanje 1.696 12.177 10.578 71.054 95.505

Stanje 31.12.2016 458.848 89.372 59.940 4.938 613.098
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2.2.12 Dolgoročne finančne obveznosti 

    v EUR 

Dolgoročne finančne obveznosti  31.12.2016  31.12.2015 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 54.919 

Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 3.372.657 4.149.948 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

Skupaj 3.372.657 4.204.867 

 

Obveznosti iz finančnega najema, ki zapadejo v plačilo v letih 2017 – 2022, so vezane na 3 

mesečni EURIBOR. Kratkoročni del dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega najema je 

izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi in znaša 856.022 € (pojasnilo 2.2.13.). 

Knjigovodska vrednost dolga iz naslova finančnega najema z zapadlostjo nad 5 let znaša 

200.314 €.  

 

2.2.13 Kratkoročne finančne obveznosti 

    v EUR 

Kratkoročne finančne obveznosti  31.12.2016  31.12.2015 

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 1.000.000 1.370.400 

Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi 500.000 960.000 

Kratk. obv. iz naslova finančnega najema (pojasnilo 

3.2.11.) 856.022 858.349 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 680 174.771 

Skupaj 2.356.702 3.363.520 

 

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi, tvori prejeto posojilo pri banki v znesku 

1.000.000 €. Letne obrestne mere so vezane na 3 mesečni EURIBOR.  

 

Posojila so zavarovana z menicami, ter zalogo gotovih proizvodov (pojasnilo 2.2.6.). 

Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi predstavljajo kredit večjega delničarja 

družbe, s fiksno letno obrestno mero. 

 

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljata obveznost izplačila dividend po sklepu 

21. skupščine z dne 20.07.2015 v preostali vrednosti 680 €. 

 

Odobreno, po stanju na dan 31.12.2016 nečrpano kratkoročno bančno posojilo znaša 500.000 

€. 

 

   2.2.14 Kratkoročne poslovne obveznosti 

    v EUR 

Kratkoročne poslovne obveznosti  31.12.2016  31.12.2015 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 2.637.862 2.026.734 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.249.961 1.117.383 

Kratkoročne obv. za nezaračunano blago in storitve 16.790 5.043 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.904.614 3.149.160 
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Kratkoročno prejeti predujmi 113.248 59.365 

Kratkoročni prejeti predujmi in varščine 113.248 59.365 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 227.205 192.386 

Obv. za prispevke iz kosmatih plač in nadom. plač 73.875 60.678 

Obv. za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 43.104 29.029 

Obv. za druge prejemke iz delovnega razmerja 42.282 86.192 

Obv. za prispevke delodajalca 54.306 44.104 

Obveznosti za obračunani DDV 0 0 

Obveznosti za DDV, carino, od uvoženega blaga 0 10.141 

Druge kratk. obv. do državnih in drugih inštitucij 52.802 894 

Ostale kratkoročne obveznosti 300 2.408 

Obveznosti za neizkoriščene dopuste in nadure 54.370 21.179 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 548.245 447.008 

Skupaj 4.566.107 3.655.533 

 

Obveznosti za obresti iz naslova prejetega posojila večjega delničarja družbe na dan 

31.12.2016 znašajo 5.968 €. 

 

 

 2.2.15 Zunajbilančna evidenca       

 

Družba SIP, d.d. ima na dan 31.12.2016 v zunajbilančni evidenci (2.023.637 €): 

 garancija  za carino-carinski postopek za leto 2016        20.000 € 

 zastava zalog gotovih izdelkov za vračilo kredita   1.500.000 € 

 dane garancija banke za zavarovanje plačila in dobro izvedbo del       28.207 € 

 dano poroštvo za kredit Fotonis d.o.o., najet pri banki            475.430 € 

 

 

Družba SIP je meseca septembra 2016 prodala hčerinsko družbo Fotonis d.o.o.. Na osnovi 

dogovora bo novi družbenik družbe sprostil poroštvo v prvem trimesečju 2017. 
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2.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016 

 

 
  

SIP d. d. SIP d. d.

v EUR v EUR

 I-XII / 2016 I-XII / 2015

1.  ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 17.043.954 16.534.957

a Prihodki od prodaje na domačem trgu 3.660.072 3.853.914

b Prihodki od prodaje na tujem trgu 13.383.882 12.681.043

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV. 188.970 -295.033

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 186.021 181.039

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 132.615 119.848

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 10.754.533 10.491.121

a Nabavna vred. Prod. blaga in mater. ter str.por. materiala 8.438.972 7.923.942

b Stroški storitev 2.315.561 2.567.179

6. STROŠKI DELA 4.493.740 4.281.706

a Stroški plač 3.310.795 3.274.424

b Stroški socialnih zavarovanj 533.956 522.230

c Drugi stroški dela 648.989 485.051

7. ODPISI VREDNOSTI 1.377.324 1.292.078

a Amortizacija 1.010.358 1.081.132

b Prevred.poslovni odhodki pri neopred.in opredm.osn.sredstvih 179.493 6.745

c Prevred.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 187.473 204.202

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 82.176 63.919

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 404.966 0

a Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 404.674 0

b Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0

c Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0

č Finančni prihodki iz drugih naložb 292 0

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 3.068 1.754

a Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 1.582 544

b Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 1.486 1.210

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 3.502 7.399

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

b Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 3.502 7.399

12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLAB. IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB 0 0

13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 280.350 329.821

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

b Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 85.005 99.041

c Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0

č Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 195.345 230.781

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 17.405 17.370

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

b Finančni odhodki iz obvez.do dobaviteljev in meničnih obveznosti 17.405 17.370

c Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0

15. DRUGI PRIHODKI 26.494 26.561

16. DRUGI ODHODKI 9.084 6.485

17. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0

18. ODLOŽENI DAVKI 0 0

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 974.977 94.026

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA                                                       

SRS 21 (2016)
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2.4 POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  

  v EUR 

Čisti prihodki od prodaje 2016 2015 

Prih. od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 3.643.050 3.845.688 

Prih. od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 13.357.137 12.675.655 

Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 17.022 8.227 

Prih. od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 26.745 5.388 

Skupaj 17.043.954 16.534.957 

 

V letu 2016 so doseženi čisti prihodki od prodaje na domačem trgu v deležu 21,47% (v letu 

2015 23,31%), na tujem trgu v deležu 78,53% ( v letu 2015 76,69%).  

 

Družba v letu 2016 nima prihodkov od storitev, doseženih pri poslovanju z odvisno družbo. 

 

Členitev prihodkov po zemljepisnih trgih (v EUR): 2016 2015 

Slovenija 3.660.072 3.853.914 

EU 7.252.630 7.430.385 

Tretje države 6.131.252 5.250.657 

Skupaj 17.043.954 16.534.957 

 

 

  v EUR 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2016 2015 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 186.021 181.039 

Skupaj 186.021 181.039 

 

Usredstveni lastni proizvodi vključujejo vrednost lastnih izdelkov, uporabljenih za namene 

poslovanja družbe, izvedene z delom in sredstvi družbe. 

 

  v EUR 

Drugi poslovni prihodki 2016 2015 

Drugi poslovni prihodki 132.615 119.848 

Skupaj 132.615 119.848 

 

Druge poslovne prihodke v vrednosti 132.615 € predstavljajo prihodki od odprave rezervacij 

iz naslova odstopljenih prispevkov za zaposlene invalide v vrednosti 49.229 €, drugi poslovni 

prihodki - nagrada za preseganje kvote invalidov v vrednosti 21.825 €, izterjane terjatve za 

katere so že bili predhodno oblikovani popravki vrednosti v znesku 49.365 €, odpis 

obveznosti iz preteklih let v vrednosti 1.618 € ter prihodki od koriščenja prejete države 

pomoči za nakup OS v znesku 10.578 €. 
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  v EUR 

Stroški blaga, materiala in storitev 2016 2015 

Stroški materiala, energije, nadomestnih delov 8.438.972 7.923.942 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 357.101 253.486 

Stroški materiala  6.551.015 6.228.984 

Stroški pomožnega materiala 64.683 72.081 

Stroški energije 478.233 469.516 

Stroški mat. in nadom. delov za vzdrž. osnovnih sredstev  145.082 130.607 

Odpis drobnega inventarja in embalaže ter popisnih razlik 180.354 154.296 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 16.590 29.167 

Drugi stroški materiala 645.913 585.804 

Stroški storitev 2.315.561 2.567.179 

Stroški storitev pri proizv. proizvodov in opravljanju storitev 459.429 404.689 

Stroški transportnih storitev 267.449 264.329 

Stroški storitev v zvezi z vzdrž. opredmet. osnovnih sredstev 142.491 133.652 

Najemnine 118.072 141.453 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 87.262 100.861 

Stroški plačilnega prometa in bančnih stor. ter zavar. premije 71.879 74.960 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 585.781 646.683 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 239.678 301.253 

Stroški storitev fizičnih oseb z dajatvami 0 1.859 

Stroški drugih storitev 343.522 497.440 

Skupaj 10.754.533 10.491.121 

 

Pretežni del stroškov materiala v vrednosti 6.551.015 € 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 

120.681 €, stroški študentskega dela v višini 35.796 €. Stroški računalniških storitev 

vključujejo najem poslovno informacijskega sistema in vzdrževanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  v EUR 

Stroški dela 2016 2015 

Plače zaposlencev 2.855.794 2.607.902 

Nadomestila plač zaposlencev 455.001 666.523 

Stroški socialnih zavarovanj  533.956 522.230 

Drugi stroški dela  648.989 485.051 

Skupaj 4.493.740 4.281.706 

 

V okviru stroškov socialnih zavarovanj predstavljajo stroški pokojninskega zavarovanja 

310.384 € (304.418 € v letu 2015), drugi stroški socialnih zavarovanj pa 223.572 € (217.812 € 

v letu 2015). 
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Druge stroške dela v večjem delu tvorijo regres za letni dopust, odpravnine delavcem, stroški 

prehrane in prevoza na in z dela, vkalkulirani stroški ur in neizkoriščenega dopusta, 

rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade ter drugo. 

 

Prejemki članov upravnega odbora znašajo skupaj 52.322 €, od tega: 

 

Ime in priimek Skupina oseb Plača Sejnina Drugo Skupaj 

UROŠ KORŽE predsednik upravnega odbora 28.051 0 571 28.622 

JULIJ OCVIRK (prekinitev od 
19.02.2016 do 14.03.2016) član upravnega odbora 19.718 3.000 982 23.700 

Skupaj   47.769 3.000 1.553 52.322 

 

Na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe je v družbi zaposlen 

samo mag. Uroš Korže, ki opravlja funkcijo predsednika upravnega odbora. 

Funkcijo namestnika predsednika upravnega odbora izvršuje g. Janez Širovnik preko podjetja 

Holinvest d.o.o.. Prejemki podjetja za vse pogodbene storitve so v letu 2016 znašali 55.252 € 

brez DDV. 

 

    v EUR 

Odpisi vrednosti 2016 2015 

Amortizacija 1.010.358 1.081.131 

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 307.357 259.988 

Amortizacija zgradb 91.699 87.465 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 431.432 584.783 

Amortizacija drobnega inventarja 178.061 147.086 

Amortizacija naložbenih nepremičnin 1.810 1.810 

Prevred.posl.odh.pri neopred.in opred.osnov.sredstvih 179.493 6.745 

Prevrednotovalni posl. odh. pri obratnih sredstvih 187.473 204.202 

Skupaj 1.377.324 1.292.078 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v 

višini 179.493 € predstavljajo sedanjo vrednost odpisanih razvojnih projektov in osnovnih 

sredstev ter orodij iz opuščenih proizvodnih programov, izločenih in prodanih na odpad. 

Prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v višini 187.473 € predstavljajo: 

- slabitev in odpis kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev v višini 92.512 €  

- odpisi in slabitve zalog v višini 94.961 €. 
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   v EUR 

Stroški po funkcionalnih skupinah 2016 2015 

Nabavna vrednost prodanega blaga 357.101 253.486 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 13.188.157 13.266.072 

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 1.197.492 1.279.505 

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 1.776.053 1.624.793 

    Normalni stroški splošnih dejavnosti 1.409.087 1.413.846 

    Prevrednotovalni odhodki pri opredm. osn. sredstvih 179.493 6.745 

    Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih 187.473 204.202 

Skupaj 16.518.803 16.423.856 

 

  v EUR 

Drugi poslovni odhodki 2016 2015 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 52.579 44.965 

Izdatki za varstvo okolja 3.481 5.669 

Ostali stroški 26.117 13.285 

Skupaj 82.176 63.919 

 

  v EUR 

Finančni prihodki iz deležev 2016 2015 

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 404.674 0 

Finančni prihodki iz drugih naložb 292  

Skupaj 404.966 0 

 

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini predstavljajo znesek kupnine nad zneskom 

finančne naložbe v družbo Fotonis d.o.o.. 

  v EUR 

Finančni prihodki iz danih posojil 2016 2015 

Prihodki iz posojil, danim družbam v skupini 1.582 544 

Prihodki od obresti od depozitov 1.486 1.210 

Skupaj 3.068 1.754 

 

Finančni prihodki iz posojil, danim družbam v skupini, se nanašajo na odvisno družbo Fotonis 

d.o.o., ki je bila v letu 2016 prodana. 

 

    v EUR 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2016 2015 

Prihodki od obresti od terjatev do kupcev 301 4.857 

Tečajne razlike - pozitivne 246 50 

Prihodki od financiranja-popusti 2.955 2.493 

Skupaj 3.502 7.399 
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   v EUR 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2016 2015 

Odhodki za obresti od kreditov 85.005 99.041 

Obresti-leasing 93.007 125.068 

Odhodki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov 94.191 95.825 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 7.285 9.865 

Obresti od financiranja 0 0 

Drugi finančni odhodki (zamudne obr. od davkov in 

prispevkov) 863 22 

Skupaj 280.350 329.821 

 

Finančni odhodki iz naslova izvedenih finančnih instrumentov v višini 94.191 € se nanašajo 

na obrestno zamenjavo, ki jo je družba uporabljala za varovanje denarnega toka plačila obresti 

prejetih posojil do 30.12.2016. 

 

Med odhodki za obresti je vključenih tudi 31.032 € obresti od prejetega posojila večjega 

delničarja družbe. 

 

 

  v EUR 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2016 2015 

Odhodki za obresti 17.314 17.298 

Negativne tečajne razlike 91 72 

Skupaj 17.405 17.370 

 

 

  v EUR 

Drugi prihodki 2016 2015 

Prejete odškodnine 15.333 18.870 

Druge neobičajne postavke 11.161 7.691 

Skupaj 26.494 26.561 

 

 

  v EUR 

Drugi odhodki 2016 2015 

Druge neobičajne postavke 9.084 6.485 

Skupaj 9.084 6.485 
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    v EUR 

Davek iz dobička 

 

31.12.2016 

 

31.12.2015 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 17.989.589 16.576.526 

Zmanjšanje prihodkov na raven davčno priznanih 

prihodkov -251.702 -17.894 

Davčno priznani prihodki 17.737.887 16.558.632 

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 17.014.613 16.482.500 

Zmanjšanje odhodkov na raven davčno priznanih 

odhodkov -367.789 -204.843 

Povečanje odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov 123.299 70.577 

Davčno priznani odhodki 16.770.123 16.348.234 

Povečanje davčne osnove  10.117 0 

Davčna izguba 

  Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave -977.881 -210.399 

Davčna osnova 0 0 

DAVEK (17%) 0 0 

 

Na dan 31.12.2016 znašajo odbitne začasne razlike, neizrabljena davčna izguba in 

neizrabljeni davčni dobropisi, za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek: 

- neizrabljena davčna izguba 3.470.271 €, 

- neizrabljeni davčni dobropisi za olajšave iz naslova vlaganja v osnovna sredstva 

512.030 € ter raziskave in razvoj 2.342.413 €. 

- dolgoročne rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 142.660 €, 

- popravek vrednosti poslovnih terjatev 188.042 €, 

- nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo za poslovne namene, ki presega 

priznane odhodke za amortizacijo za davčne namene 272.728 €. 
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2.5 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 
v EUR 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA                                                       

SIP d. d. SIP d. d. 

2016 2015 

    

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 974.977 94.026 

20. Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih 
osnovnih sredstev 

-54.565 278.078 

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 94.399 41.301 

22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov družb v 
tujini 

0 0 

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa -6.898 3.905 

24. 
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO 
OBDAVČITVI 1.007.913 417.310 

 

 

 

Postavka spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih 

sredstev se nanaša na prevrednotenje zemljišča na pošteno vrednost, ki je v kapitalu 

zmanjšana za odložene obveznosti za davek. 

 

Postavka spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti se nanaša na 

spremembo poštene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (obrestna zamenjava) na 

dan 31.12.2016, oziroma odprave le-tega. 

 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa se nanašajo na aktuarski izračun pokojnin in 

jubilejnih nagrad po stanju na dan 31.12.2016. 
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2.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2016 

           v EUR 

  

IZKAZ DENARNIH TOKOV                                                            

SRS 22 (2016), različica I 
2016 2015 

A. Denarni tokovi pri poslovanju     

        

a) Prejemki pri poslovanju 18.342.288 18.120.791 

  Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 17.842.472 17.427.859 

  Drugi prejemki pri poslovanju 499.816 692.932 

b) Izdatki pri poslovanju 16.744.500 17.355.231 

  Izdatki za nakupe materiala in storitev 11.954.066 12.497.976 

  Izdatki za plače in deleže zaposlenih v dobičku 2.947.409 2.954.756 

  Izdatki za dajatve vseh vrst 1.761.543 1.866.066 

  Drugi izdatki pri poslovanju 81.482 36.433 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a - b) 1.597.787 765.560 

B. Denarni tokovi pri investiranju     

a) Prejemki pri investiranju 772.448 7.928 

  

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 

nanašajo na investiranje 5.500 0 

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 7.928 

  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 

  Prejemki od odtujitve finančnih naložb 766.948 0 

b) Izdatki pri investiranju 420.221 420.284 

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 397.494 340.284 

  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 

  Izdatki za pridobitev finančnih naložb 22.727 80.000 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a - b) 352.227  (412.356) 

C. Denarni tokovi pri financiranju     

a) Prejemki pri financiranju 1.000.000 1.000.000 

  Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 

  Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 1.000.000 1.000.000 

b) Izdatki pri financiranju 3.068.551 1.583.784 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 192.404 205.210 

  Izdatki za vračila kapitala 34.002 3.254 

  Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 2.762.453 1.375.320 

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 79.692 0 

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a - b) (2.068.551) (583.784) 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 5.922 124.459 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov A.c,B.c in C.c) (118.536) (230.579) 

        

y) Začetno stanje denarnih sredstev 124.459 355.038 
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2.7 POJASNILA POSTAVK DENARNEGA TOKA  

 

Podatki za posamezne postavke izkaza denarnega toka, ki je sestavljen po neposredni metodi 

(različica I) so pridobljeni neposredno iz poslovnih knjig. 

 

Prejemki pri poslovanju v vrednosti 18.342.288 € so prejemki od prodaje proizvodov in 

storitev, prejeti predujmi, zneski prejeti za DDV in tudi drugi prejemki, ki so povezani s 

poslovnimi učinki, največji delež predstavljajo izterjane odpisane terjatve, prejete odškodnine 

in drugo. 

 

Izdatki pri poslovanju v vrednosti 16.744.500 € predstavljajo izdatki za nakup materiala in 

storitev, plače zaposlencev in izdatki za dajatve vseh vrst, ter drugi izdatki pri poslovanju, kot 

so izdatki za denarne kazni, plačane odškodnine in drugo.  

 

Prejemki pri investiranju v vrednosti 772.448 € predstavljajo prejemke od prodaje odvisne 

družbe FOTONIS d.o.o., prejemki od odtujitve ostalih kratkoročnih in dolgoročnih naložb. 

 

Izdatki pri investiranju v vrednosti 420.221 €  predstavljajo nakup opreme ter izdatke za 

investicije v nepremičnine in izdatki za pridobitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih 

naložb. 

 

Prejemki pri financiranju v vrednosti 1.000.000 € predstavljajo prejemki od najema 

kratkoročnih posojil. 

 

Izdatki pri financiranju v vrednosti 3.068.551 € predstavljajo odplačila dolgoročnih in 

kratkoročnih finančnih obveznosti in plačane obresti, ki se nanašajo na financiranje. 

Vključeno je tudi izplačilo dividend. 
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2.8 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Izkaz gibanja kapitala - SRS 23 (SRS 2016) za leto 2016

1. Osnovni 

kapital

2. Rezerve za 

lastne delnice 

(deleže)

3. Lastne 

delnice (deleži)

1. Preneseni 

čisti dobiček

1. Čisti dobiček 

poslovnega leta

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 1.724.695 1.609.555 60.678 -60.678 3.742.786 0 0 379.205 88.667 7.544.908

b) Prilagoditve za nazaj 0 0 0 0 -3.742.786 3.862.682 -119.896 0 0 0

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 1.724.695 1.609.555 60.678 -60.678 0 3.862.682 -119.896 379.205 88.667 7.544.908

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 -34.002 0 0 0 0 0 -34.002

d) Nakup lastnih delnic (deležev) 0 0 0 -34.002 0 0 0 0 0 -34.002

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 -54.565 87.502 -1.405 974.977 1.006.509

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 974.977 974.977

b) Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja 

opredmetenis osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 -54.565 0 0 0 -54.565

c) Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih 

naložb po pošteni vrednosti 0 0 0 0 0 0 94.399 0 0 94.399

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 

obdobja 0 0 0 0 0 0 -6.898 -1.405 0 -8.303

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 34.002 0 0 0 0 88.667 -122.669 0

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 

poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala 0 0 0 0 0 0 0 88.667 -88.667 0

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice (deleže) iz drugih sestavin 

kapitala 0 0 34.002 0 0 0 0 0 -34.002 0

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 1.724.695 1.609.555 94.680 -94.680 0 3.808.117 -32.395 466.467 940.975 8.517.415

I. 

Vpoklicani 

kapital III. Rezerve iz dobička

VI. Preneseni 

čisti poslovni 

izid

VII. Čisti 

poslovni izid 

poslovnega leta
VIII. Skupaj

Presežek iz 

prevrednotenja

II.Kapitalske 

rezerve

IV. 

Revalorizacijske 

rezerve

V. Rezerve, 

nastale zaradi 

vrednotenja po 

pošteni 

vrednosti
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Izkaz gibanja kapitala - SRS 27 (SRS 2006) za leto 2015

Osnovni 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Rezerve za 

lastne delnice 

(deleže)

Lastne delnice 

(deleži)

Presežek iz 

prevrednotenja

Preneseni čisti 

dobiček

Čisti dobiček 

poslovnega leta

A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 1.724.695 1.609.555 55.319 -55.319 3.419.502 380.204 80.267 7.214.223

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 1.724.695 1.609.555 55.319 -55.319 3.419.502 380.204 80.267 7.214.223

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki 0 0 0 -5.359 0 -81.266 0 -86.625

d) Nakup lastnih delnic (deležev) 0 0 0 -5.359 0 0 0 -5.359

g) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 -81.266 0 -81.266

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 323.284 0 94.026 417.310

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 94.026 94.026

b) Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih 

sredstev 0 0 0 0 278.078 0 0 278.078

č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 0 0 0 0 41.301 0 0 41.301

d) Aktuarski dobički/izgube iz programov z določenimi zaslužki 3.905 0 0 3.905

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 5.359 0 0 80.267 -85.626 0

b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na 

druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora 0 0 0 0 0 80.267 -80.267 0

c) Razporeditev dela čistega dobička  za oblikovanje dodatnih 

rezerv po sklepu skupščine 0 0 5.359 0 0 0 -5.359 0

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 1.724.695 1.609.556 60.678 -60.678 3.742.786 379.205 88.667 7.544.907

Vpoklicani 

kapital Rezerve iz dobička

Preneseni čisti 

poslovni izid

Čisti poslovni 

izid poslovnega 

leta

Skupaj
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2.9 POJASNILA POSTAVK IZKAZA GIBANJA KAPITALA 

 

Čisti poslovni dobiček poslovnega  leta 2016 višini 974.977 € je uprava družbe ob sestavitvi 

računovodskih izkazov za leto 2016 s sklepom razporedila na rezerve za lastne delnice v 

višini 34.002 €, razliko v vrednosti 940.975 € pa je pustila nerazporejeno. 

 

2.10 POROČANJE PO ODSEKIH 

 

Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni 

odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je 

predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Pri pripravljanju in 

predstavljanju računovodskih izkazov družba ne razkriva področnih odsekov, ker se ukvarja 

samo z eno dejavnostjo – proizvodnja kmetijske mehanizacije. Družba ne poroča niti 

območnih odsekov, ker ji to ni potrebno. 

 

 

2.11 TEMELJNI KAZALNIKI 

 

Kazalnik 2016 2015 

Stopnja lastniškosti financiranja 0,42 0,38 

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,66 0,65 

Stopnja osnovnosti investiranja 0,52 0,53 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,52 0,54 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,80 0,71 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obv. (hitri koeficient) 0,00 0,02 

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti (pospešeni koeficient) 0,40 0,37 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratk. obveznosti (kratkoročni 

koeficient) 
1,40 1,32 

Koeficient gospodarnosti poslovanja  1,05 1,03 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,13 0,01 

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala /  0,05 
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2.12 IZPOSTAVLJENOST TVEGANJU 

 

Likvidnostno tveganje 
Bilančna postavka Knjigovodska 

vrednost 

Pogodbeni 

denarni tokovi 

Zapadlost do 

1 leta 

Zapadlost 

1-5 let 

Zapadlost 

nad 5 let 

Prejeta posojila  1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 

Obveznosti na podlagi 

finančnega najema 

4.228.678 4.425.788 924.501 3.300.405 200.882 

Obveznosti do dobaviteljev 3.904.614 3.904.614 3.904.614 0 0 

Druge poslovne obveznosti 661.494 661.494 661.494 0 0 

Skupaj 10.294.785 10.491.895 6.990.608 3.300.405 200.882 

 

 

Kreditno tveganje 

 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31.12.2016 je sledeča: 

 

Postavka Knjigovodska vrednost (v EUR) 

Dolgoročno dana posojila 0 

Kratkoročno dana posojila 42.058 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 

Terjatve do kupcev 2.464.909 

Druge kratkoročne poslovne terjatve 268.014 

Skupaj 2.774.981 

 

 

Kratkoročno dana posojila v znesku 42.058 € niso posebej zavarovana. Družba ocenjuje, da 

niso izpostavljena kreditnemu tveganju pri finančnih naložbah – danih posojilih, saj le te v 

glavnini predstavljajo depozite pri bankah. 

 

Terjatve do kupcev so v pretežni meri nezapadle. Zapadle terjatve bodo v celoti poplačane po 

izboljšanju denarnega toka v panogi kmetijske mehanizacije (april-maj). Panoga je izrazito 

sezonska. Za sporne in dvomljive terjatve so oblikovani popravki vrednosti terjatev. 

Kratkoročne poslovne terjatve niso posebej zavarovane. Druge kratkoročne terjatve 

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

refundacije) in so pretežno nezapadle. 
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Tveganje spremembe obrestne mere 

 

 v EUR 

Postavka Knjigovodska vrednost 

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni 

meri 

  

Finančna sredstva 42.058 

Finančne obveznosti 500.000 

Finančni inštrumenti po variabilni 

obrestni meri 

  

Finančna sredstva 0 

Finančne obveznosti 5.228.679 

 

 

Analiza občutljivosti denarnega toka pri inštrumentih z variabilno obrestno mero 

 

Sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) 

odhodke za obresti za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse preostale 

spremenljivke ostanejo nespremenjene. 

 

 Postavka Odhodki za obresti (v EUR) 

Zmanjšanje za 100 b.t. Povečanje za 100 b.t. 

Inštrumenti po variabilni obrestni meri 52.899 52.899 

 

Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti do bank in leasingodajalcev so vezane na 

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

tveganjem za kratkoročne obveznosti ne ščiti, pred tveganjem za dolgoročne finančne 

obveznosti, pa se je podjetje do konca 2016 varovalo 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 

bilo sklenjeno z veljavnostjo 30.12.2011 in z datumom dospelosti 30.12.2016. 

 

Valutno tveganje 

 

Družba v letu 2016 nima terjatev in obveznosti izraženih v tujih valutah, zatorej ni 

izpostavljena valutnemu tveganju. 

 

 

Tveganje poštene vrednosti 

 

Družba nima sredstev in obveznosti, za katere bi obstajala tržna vrednost, zato ni 

izpostavljena tveganju spremembe poštene vrednosti. 
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2.13 DODATNA RAZKRITJA V SKLADU V ZGD-1 IN ZAKONOM O PREVZEMIH 

 

Osnovni kapital družbe SIP v znesku 1.724.695 EUR je razdeljen na 413.596  navadnih, 

prosto prenosljivih,  imenskih kosovnih delnic.  

 

Delnice družbe dajejo imetnikom naslednje pravice: 

- Pravico do udeležbe pri upravljanju, 

- Pravico do sorazmernega dela dobička, 

- Pravico do sorazmernega dela ostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 

 

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in so vpisane v centralni register 

nematerializiranih vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi.  

 

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic odloča 

skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji 

delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v 

osnovnem kapitalu družbe.  

 

Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejeta s tričetrtinsko 

večino, pri sklepanju zastopanega  osnovnega kapitala. Pri prenosu delnic ni omejitev. Družba 

ne določa posebnih omejitev pri doseganju kvalificiranih deležev. Delnice ne zagotavljajo 

posebnih kontrolnih pravic, delniška shema za delavce ne obstoja,  omejitev pri glasovanju ni.  

 

Nad 5%-ni delež v osnovnem kapitalu družbe imajo: 

- CCM d.o.o.                   159.356 delnic       38,53% 

- KORŽE d.o.o.                79.547 delnic        19,23% 

- HOLINVEST d.o.o.       60.139 delnic        14,54% 

- LAFIN d.o.o.                  36.400 delnic          8,80% 

- MSE d.o.o.                     32.338 delnic           7,82% 

 

Skupščina družbe s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega kapitala odloča o 

spremembah statuta in predčasnem odpoklicu članov upravnega odbora ter povečanju 

osnovnega kapitala. Na osnovi sklepa skupščine družbe lahko upravni odbor pridobiva  lastne 

delnice v nominalnem znesku do 10% osnovnega kapitala za namene iz ZGD-1B.  

 

Med delničarji niso sklenjeni posebni dogovori, ki lahko povzročijo omejitev prenosa 

vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic. Sklenjeni tudi niso dogovori, ki pričnejo 

učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je 

posledica ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, in učinke takšnih dogovorov. Med 

družbo in člani njenega vodenja ni predvidenega posebnega nadomestila v primeru, da 

odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha v 

primeru  ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme.      

 

Posli med povezanimi osebami (z DDV) 2016 

HOLINVEST d.o.o. 60.047 

SO.FI.CO. 18.690 

 

Prikazani posli med povezanimi osebami se nanašajo na nabavo storitev. 

Posli financiranja s strani povezanih oseb (delničarja družbe) ter posli z odvisno družbo so 

razkriti med posameznimi pojasnili posameznih bilančnih postavk.    
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2.14 POTENCIALNE OBVEZNOSTI 

 

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

na dan 31.12.2016. 

 

 

2.15 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA 

 
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih 

takšnih dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov 

za leto 2016. 

 

 

 

Predsednik Upravnega odbora: 

 

        mag. Uroš KORŽE 

 

         

 

 

 

Šempeter, 21.02.2017 
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3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP d.d., Šempeter v 
Savinjski dolini 

 

Upravni odbor družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini izjavlja, da je Letno poročilo za 

poslovno  leto 2016 vključno s to  izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v 

skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Slovenskimi računovodskimi 

standardi ter drugimi veljavnimi predpisi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih. 

Podatki vsebovani v Letnem poročilu za poslovno leto 2016 so sestavni del te izjave o 

upravljanju 

 

Družba ni sprejela posebnega kodeksa o upravljanju, ki bi ga uporabljala v poslovnem letu 

2016. Družba v tem obdobju tudi ni uporabljala posebnih kodeksov o upravljanju, ki bi jih 

sprejeli tretji. V družbi so v zvezi z upravljanjem vzpostavljeni ustrezni standardi. Politika 

raznolikosti se v družbi ne izvaja. Pri zastopanosti v organih vodenja ali nadzora se 

uporabljajo strokovni kriteriji. 

 

Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj v družbi sicer zajema ukrepe in postopke 

obravnavanja in obdelave poslovnih dogodkov tako, da omogočajo pravočasno, resnično in 

pošteno poročanje o finančnem stanju družbe in njenih sredstvih. Notranje kontrole se 

izvajajo na več načinov. Poslovni dogodki so evidentirani na osnovi verodostojnih 

knjigovodskih listin. Pri vhodnih fakturah se uporablja podpisovanje po načelu „štirih oči“ – z 

dvema podpisnikoma. Preko informacijskega sistema SAP je zagotovljena sledljivost 

transakcij. Kontrole se vršijo na več nivojih s primerjavo in usklajevanjem podatkov 

analitičnih knjigovodstev s podatki v knjigovodskih listinah, kot tudi s podatki poslovnih 

partnerjev ali z dejanskim fizičnim stanjem sredstev ter z usklajevanjem med analitičnimi 

knjigovodstvi in glavno knjigo. Družba je sicer stroškovno organizirana v stroškovne centre, 

pri čemer je za vsak center posebej imenovana odgovorna oseba za podpisovanje 

dokumentov,  hkrati izvaja kontroling poslovanja stroškovnega centra v sektorju za 

ekonomiko.   

 

Podatki iz četrte točke petega odstavka 70. člena ZGD-1 so razvidni iz Letnega poročila o 

poslovanju družbe.  

 

Družba ima enotirni sistem upravljanja. Družbo vodi, zastopa in predstavlja ter nadzoruje 

izvajanje njenih poslov upravni odbor, katerega sestava in delo temeljita na zakonskih 

določbah in določbah statuta družbe. Družbo zastopa in predstavlja predsednik upravnega 

odbora samostojno. Predsednik lahko posamezna  od svojih pooblastil prenese na enega ali 

več članov upravnega odbora, ki preneseno pooblastilo izvršuje skupno, ali pa skupaj s 

prokuristom. Če sta tako predsednik kot namestnik predsednika upravnega odbora 

onemogočena pri uresničevanju svoje funkcije, družbo zastopajo in predstavljajo ostali člani 

skupno. 

 

Statut določa, da upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ do pet članov, od katerih 

najmanj dva in največ štirje člani zastopajo interese delničarjev, enega pa imenuje svet 

delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Na seji skupščine dne 

22.10.2015 je bil sprejet sklep o imenovanju dveh članov upravnega odbora za obdobje dveh 

let. Trenutno je upravni odbor sestavljen iz treh članov, dva člana sta imenovana z strani 

delničarjev na skupščini, enega člana pa je  imenoval svet delavcev v skladu z Zakonom o 

sodelovanju delavcem pri upravljanju. Sklep o višini nadomestila za opravljanje funkcije 



 

 

43 

člana upravnega odbora je sprejet na skupščini. Upravni odbor pri svojem delu uporablja 

Poslovnik o delu upravnega odbora.  

 

Skupščina deluje v skladu z zakonskimi določili in statutom družbe. Delničarji lahko pravice 

iz delnic uresničujejo neposredno ali preko pooblaščencev, ki se morajo izkazati s pisnim 

pooblastilom.  Obveščenost delničarjev poteka v skladu z zakonskimi določili (spletna stran 

družbe in  spletna stran AJPES).  

 

Družba nima revizijske komisije, niti ni zavezana k imenovanju le-te, ker je nejavna delniška 

družba. Glede na velikost, kompleksnost in profil tveganja ter glede na to, da je vzpostavitev 

in vzdrževanje sistemov notranje kontrole in obvladovanje tveganja v pristojnosti uprave 

družbe, za enkrat tudi ni razloga za vzpostavitev posebne revizijske komisije 

 

Družba sicer redno spremlja svoje poslovanje in spremembe svojih sredstev ob hkratnem 

proučevanju okolja družbe z namenom pravočasnega razpoznavanja sprememb v tveganjih in 

izpostavljenosti. 

 

 

 

Šempeter, 21.02.2017 

                                                                                                Predsednik Upravnega odbora: 

                                                                                                Mag. Uroš Korže 
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4. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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