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POSLOVNO POROČILO
Poročilo upravnega odbora
Upravni odbor je imel v letu 2017 štiri redne seje.
Na prvi seji v letu 2017 je upravni odbor obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja v letu
2016 in se seznanil s tekočim poslovanjem v letu 2017. Kljub temu, da v parnih letih Celjski
sejem organizira manjše število sejmov in da so bili rezultati sejma Energetika slabši od
planiranih, je bil rezultat poslovanja pozitiven in v skladu s planiranim.
Na drugi seji je upravni odbor obravnaval revidirane rezultate poslovanja v letu 2016 in se
seznanil z revizorjevim poročilom, ki je bilo izdano brez pridržkov. Sprejel je sklep o
razporeditvi čistega dobička za leto 2016, da se 50 % preostanka čistega poslovna izida
razporedi med druge rezerve iz dobička. Potrdil je tudi skrajšano verzijo letnega poročila za
objavo na AJPES-u ter računovodske izkaze družbe Celjski sejem d.d. za poslovno leto
2016, uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila v letnem poročilu.
Na tretji redni seji se je upravni odbor seznanil z oceno rezultatov poslovanja v obdobju
januar – maj 2017. Leto 2017 je bolj primerljivo z letom 2015, kot z letom 2016 zaradi
bienalnih sejmov. V primerjavi z letom 2016 so bili prihodki skoraj 100 % višji, v primerjavi z
letom 2015 pa tudi nekaj višji. Seznanil se je s pripravo na sejem MOS, kjer je izvršni direktor
povedal, da je v tem trenutku prodanih od 75 do 80 % načrtovanih razstavnih površin in da
dokončne ocene sejma še ne more dati, ker je odziv razstavljavcev vsako leto kasnejši in bo
prava slika znana šele po 20. avgustu. Upravni odbor je na tej seji potrdil tudi predlagani
dnevni red in datum 21. skupščine družbe Celjski sejem.
Na zadnji seji pa se je upravni odbor seznanil z oceno rezultatov poslovanja družbe v letu
2017 in ugotovil, da rezultati niso dosegli načrtovanih, da pa so kljub temu najboljši v zadnjih
letih. So še vedno pozitivni in ne ogrožajo ne likvidnosti, ne razvoja in ne dolgoročnega
poslovanja družbe. Obravnaval in potrdil je tudi gospodarski načrt za leto 2018.
Na prvi redni seji v letu 2018 dne 26. 3., je upravni odbor na podlagi 230. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD) sprejel sklep o uporabi čistega dobička za poslovno leto 2017.

mag. Franc Pangerl
predsednik upravnega odbora
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Poročilo izvršnega direktorja
V letu 2017 so čisti prihodki iz prodaje znašali 3.996.750 EUR, kar je 24 % več kot v letu
2016. V letu 2017 smo imeli zaradi bienalnosti sejmov Mednarodni industrijski sejem, ki se
izmenjuje s sejmom TechExpo (bivša sejma Energetika in Terotech-vzdrževanje), ki poteka v
parnih letih. Mednarodni industrijskih sejem, je naš najhitreje rastoči sejem v zadnjih letih,
sejem TechExpo pa postavljamo na novo, saj je sejem Energetika zaradi stanja v panogi v
zadnjih letih utrpel precejšen upad. V letu 2017 smo imeli tudi sejemski četverček Avto in
vzdrževanje, Moto boom, Gospodarska vozila in Logistiko, ki ravno tako poteka vsako drugo
leto. Parna in neparna leta zato niso neposredna primerljiva.
Čisti dobiček v letu 2017 je znašal 70.685 EUR, kar je 5 % več kot v letu 2016. Kljub 24 %
višjim čistim prihodkom od prodaje pa dobiček ni toliko večji, saj nas je kar nekaj stal vložek v
nov sejem Feel the Future, za katerega načrtujemo, da bo v treh letih začel prinašati pozitivni
poslovni rezultat. Zaradi večjega obsega dela smo morali povečati tudi število zaposlenih,
večji pa so bili tudi stroški storitev, ki so se povečali skoraj v enakem obsegu kot prihodki.
Leto 2018, ki je pred nami, bo zopet zahtevno leto, saj v parnih letih, kot je že omenjeno,
nimamo bienalnega Industrijskega sejma, ki je postal naš drugi največji sejem in sejemskega
četverčka AMGL - Avto in vzdrževanje, Moto boom, Gospodarska vozila in Logistika.
Namesto teh dveh imamo sejma Energetika in Terotech-vzdrževanje, po novem TechExpo,
ki je po velikosti enak sejemskemu četverčku AMGL.
Zato nas v letu 2018 čaka vrsta zahtevnih nalog, da ga bomo lahko uspešno zaključili.
Redefinirali smo sejem Energetika, namesto njega uvedli sejem TechExpo, kjer bosta odslej
energetika in vzdrževanje le dve nosilni področji, dodali pa smo še eno nosilno področje in
sicer področje lesnoobdelovalnih strojev, orodij in repromateriala ter gozdne tehnologije.
Sejem Feel the Future je uspešno preživel prvo izvedbo, kar nam omogoča rast tega sejma v
prihodnjih letih in že v letu 2018 načrtujemo 40 % rast. Načrtujemo, da bo tudi prvi od
sobotnih festivalov, Festival kave, ki je bil najuspešnejši med vsemi, v letu 2018 prišel do
točke, ko bo prerasel v pravi sejem in prinesel tudi pozitivni finančni rezultat.
Naš glavni sejem tudi v letu 2018 ostaja MOS, ki je zaradi manjšega števila sejmov v parnem
letu še toliko bolj pomemben za uspešno poslovanje v tem letu. Na MOS-u smo že v letu
2017 uvedli precej sprememb, zato večjih v letu 2018 ne načrtujemo razen tega, da bomo še
bolj poudarjali razdelitev MOS-a na pet podsejmov. Naša glavna naloga je ustaviti sedaj že
devetletno upadanje na področju MOS Dom, ki še vedno predstavlja več kot 50 % sejma.
Čeprav je sejem MOS ostal sejem za splošne obiskovalce, pa ti v zadnjih letih na MOS ne
prihajajo več preživljat prostega časa, ampak s povsem konkretnimi nameni ogleda novosti,
zbiranja koristnih informacij in zbiranja podatkov za kasnejši nakup. Sama direktna prodaja
pa enako, kot na večini sejmov po svetu, ni več zanimiva. Danes je prodajnih poti ogromno,
veliko je cenejših od prodaje na sejmu, zato na sejmu ni več mogoče ponuditi cen, ki bi bile
nižje kot pri drugih načinih prodaje. Posledično obiskovalci niso več pripravljeni investirati
časa in še plačati vstopnino, da bodo na sejmu kupili izdelek, ki ga lahko po isti ali še nižji
ceni kupijo doma iz naslonjača.
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Prihodnost imajo zato predvsem sejmi, na katerih se predstavljajo izdelki, ki jih ni mogoče
kupiti kjerkoli ali ki imajo tako visoko vrednost, da jih ne kupimo kar brez razmišljanja in
temeljite analize ali izdelki ali storitve, ki so bolj zahtevni in za njihov izbor in uporabo
potrebujemo nasvete strokovnjakov. Odličen primer je naš Industrijski sejem, kjer se
predstavljajo stroji in oprema, ki zadostujejo vsem trem naštetim kriterijem. Večina
predstavljenih strojev se dela po naročilu za znanega kupca in so tako visoke vrednosti, da
jih v prodajnih salonih ni. Ker gre za opremo visoke vrednosti, ki tudi pomembno vpliva na
sam proizvodni proces podjetij, ki jo kupujejo, jo kupijo po temeljitih analizah. Za pravilno
odločitev potrebujejo tudi kvalitetne informacije, ki pa jih najlažje dobijo na specializiranih
sejmih, saj tukaj najlažje srečajo tehnične strokovnjake proizvajalcev. V skladu s tem vidimo
možnosti nadaljnjega razvoja sejmov TechExpo in sejma Feel the Future, delno tudi sejma
AMGL.

mag. Robert Otorepec
izvršni direktor

AMGL 2017
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Osnovni podatki o družbi
Ime družbe:
Sedež družbe:

Celjski sejem d.d.
Dečkova cesta 1,
3000 Celje

Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:

+386(03) 54-33-000
+386(03) 54-19-164
info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si

Šifra dejavnosti:
Matična številka:
ID za DDV:

82.300
5159636000
SI51469243

Banka:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Banka:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Banka:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Banka:
IBAN:
SWIFT/BIC:

ABANKA d.d.
SI56 0510 0801 5295 825
ABANSI2X
ADDIKO bank d.d.
SI56 3300 0000 0531 163
HAABSI22
Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 0223 4001 2540 790
LJBASI2X
Delavska hranilnica d.d.
SI56 6100 0000 6498 280
HDELSI22

Revizijska hiša:

Grant Thornton Audit d.o.o.

Statusna oblika:

delniška družba

Osnovni kapital:

2.560.459 EUR

Število delnic:

614.019
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Vodstvo in organi družbe
Družba ima od 01.01.2010 enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta skupščina in
upravni odbor. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
Upravnemu odboru je konec leta 2014 potekel mandat. Na skupščini družbe 26.08.2014 sta
bila za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2019 za predstavnika kapitala v upravnem odboru
ponovno imenovana Franc Pangerl in Tina Kramer, zaposleni v družbi pa so za svojega
predstavnika v upravnem odboru ponovno imenovali Roberta Otorepca. Upravni odbor je
imel konstitutivno sejo 26.03.2015, kjer je za predsednika potrdil Franca Pangerla,
namestnika Roberta Otorepca in članico Tino Kramer.
Upravni odbor je na svoji seji 28.09.2015 za izvršnega direktorja družbe za obdobje od
01.10.2015 do 30.09.2019 imenoval mag. Roberta Otorepca, ki je odstopil kot namestnik
predsednika upravnega odbora, na to mesto pa je UO imenoval Tino Kramer.
Na 20. skupščini delniške družbe je bila Nina Ermenc Pangerl imenovana za četrtega člana
upravnega odbora.

MOS 2017
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Lastniška struktura
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 614.019 navadnih imenskih delnic, katerih nominalna
vrednost znaša 4,17 EUR. Po stanju 31.12.2017 je evidentirano 29 delničarjev, od tega je
med lastniki 16 pravnih oseb, vse drugo so fizične osebe
Struktura lastništva po stanju 31.12.2017 iz delniške knjige je naslednja:
Delničar
Mestna občina Celje
MAX-RENT d.o.o.
Ostali delničarji *
Celuks d.o.o.
OZS
Lastne delnice
Utilis d.o.o.
Franc Pangerl
SKUPAJ

Število delnic
153.051
94.005
91.609
63.176
62.383
54.172
53.921
41.702

% lastništva
24,93
15.31
14,92
10,29
10,16
8,82
8,78
6.79

614.019

100,00

* Mali delničarji - 22 delničarjev, ki imajo v lasti pod 4 % delnic

Osnovni podatki o delnici Celjski sejem d.d.
Postavke
Oznaka delnice CESG
Število delnic
Nominalna vrednost delnice (v EUR)
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
Povprečna vrednost lastne delnice
Čisti dobiček na delnico (v EUR)

Letno poročilo kratko 2017

31.12.2017

31.12.2016

614.019
4,17
19,36
8,92
0,12

614.019
4,17
19,25
9,95
0,11
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Zaposleni
V letu 2017 smo v družbi zaposlovali enajst delavcev, vse za polni delovni čas. Struktura
zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2017 je bila:

Stopnja izobrazbe
IV.
V.
VI/2
VII.
VIII.

31.12.2017
2
1
1
6
1

DELEŽ V %
18,2
9,1
18,2
46,4
9,1

31.12.2016
2
1
2
5
1

DELEŽ V %
18,2
9,1
18,2
46,4
9,1

SKUPAJ

11

100

11

100
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Poslovanje v bodoče – novosti v ponudbi naših storitev
Načrtovani čisti prihodki od prodaje podjetja Celjski sejem d. d. za leto 2018 znašajo
3,245 milijona EUR. So za 19 % nižji kot ocenjeni čisti prihodki od prodaje v letu 2017.
Pri tem je potrebno pojasniti, da družba Celjski sejem organizira številne bienalne sejme,
zato leta zapored niso povsem primerljiva med seboj. V letu 2018 ni bienalnega
Industrijskega sejma, ki je postal naš drugi največji sejem in sejemskega četverčka Avto in
vzdrževanje, Moto boom, Gospodarska vozila in Logistika. Organizirali pa bomo bienalni
sejem TechExpo, kakor smo na novo poimenovali sejma Energetika in Terotech, katerima
bomo dodali še lesno obdelovane stroje in gozdarsko tehnologijo ter avtomatizacijo in
industrijsko elektroniko.
Leto 2018 je zato direktno primerljivo z letom 2016, načrtovani čisti prihodki od prodaje za
leto 2018 so za 1 % višji kot v letu 2016.
Načrtovani čisti dobiček v letu 2018 znaša 50.000 EUR, kar je za 24 % manj od ocenjenega
čistega dobička v letu 2017.

Obvladovanje tveganj
V družbi Celjski sejem d.d. je spremljanju in upravljanju s tveganji posvečena posebna
pozornost v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij ter poslovnimi usmeritvami
družbe. Ustrezno upravljanje s tveganji zagotavljamo z njihovim pravočasnim
prepoznavanjem in obvladovanjem. Na ta način zagotavljamo stabilnost poslovanja,
zmanjšujemo izpostavljenost družbe velikim škodnim dogodkom ter zagotavljamo tekočo
plačilno sposobnost.
Obrestna tveganja ne predstavljajo pomembnega tveganja za družbo, ker struktura virov
financiranja in boniteta omogočata zadolževanje po zmernih pogojih in z zadovoljivo
fleksibilnostjo. Poleg tega ima družba trenutno obvladljive kreditne obveznosti. Začasna
presežna sredstva se plasirajo predvsem v bančne depozite in kratkoročna posojila pravnim
osebam.
Likvidnostno tveganje izhaja iz možnosti, da družba v določenem trenutku ne more
poravnavati svojih tekočih obveznosti. Tveganje je nizko zaradi uspešnosti poslovanja,
konservativne kapitalske sestave ter optimalne kreditne sposobnosti.
Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke je povezano s pravočasnim izpolnjevanjem plačilnih
obveznosti dolžnikov. Terjatve redno pregledujemo in ocenjujemo, sprejemamo konkretne
ukrepe za izterjavo, njihovo vrednost pa po potrebi tudi oslabimo. Obvladujemo ga preko
vpeljanih načinov spremljanja terjatev in obveznosti, s prejetimi avansi za sklenjena naročila
ter drugimi oblikami zavarovanja plačila pri bolj tveganih kupcih.
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Ključna premoženjska tveganja so ustrezno zavarovana pri zavarovalnicah. Obseg in
intenzivnost zavarovalnih kritij se spreminjata z rastjo premoženja in se nanašajo na
obvladovanje požarnega tveganja in drugih premoženjskih tveganj. S prenosom ključnih
premoženjskih tveganj na zavarovalnico, družba zmanjšuje izpostavljenost omenjenim
tveganjem.
Družba je izpostavljena tudi prodajnim tveganjem. Prodajna tveganja obvladuje z ustrezno
prodajno strategijo, s prilagajanjem obstoječih sejmov spremembam v panogah, ki jih
pokrivajo, s pridobivanjem novih kupcev in z uvajanjem novih sejmov.
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RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
Pojasnila k bilanci stanja
Družba pri razkrivanju postavk bilance stanja upošteva določila, opredeljena v SRS 20
(2016) – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (v členih 20.10 - 20.17), pri
čemer upošteva določbe Pravilnika o računovodstvu sprejetega 27.12.2016.
V pojasnilih oziroma razkritjih po posameznih postavkah so zajeta tudi pojasnila teh postavk,
ki jih neposredno predpisuje ZGD.
Pojasnila k bilanci stanja vsebujejo (SRS 20.11 – 20.17):
- podlage za sestavitev bilance stanja (merjenje gospodarskih kategorij),
- računovodske usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje bilance stanja,
- dodatne informacije, ki jih zahtevajo SRS in ZGD ter niso predpisane v obrazcu bilance
stanja,
- vrste in razlog spremembe računovodske usmeritve ali računovodske ocene ter njen
znesek, če sprememba presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do virov
sredstev (merilo pomembnosti je opredeljeno v Pravilniku o računovodstvu),
- vrsto in vrednost popravka bistvene napake. Kot bistveno napako podjetje opredeljuje
tisto, katere učinek presega 1 % vrednosti vseh sredstev oziroma obveznosti do virov
sredstev,
- dodatna pojasnila, ki po merilu vrednosti pomembnosti ne presegajo v Pravilniku o
računovodstvu opredeljenega zneska, vendar so pomembna za resničen in pošten prikaz
poslovanja podjetja.
SREDSTVA (12.884.167,24 EUR)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (11.421.038,89 EUR)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (68.660,78 EUR)
Med neopredmetenimi sredstvi izkazujemo druga neopredmetena sredstva (integriran
informacijski sistem). Sredstva so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb in so
ovrednotena z nakupno vrednostjo. Amortizacijo obračunavamo po metodi enakomerne
časovne amortizacije.
II. Opredmetena osnovna sredstva (10.878.078,11 EUR)
Opredmetena osnovna sredstva družba izkazujemo v skladu s trimestnim kontnim načrtom.
Skupine, ki jih vodimo, so zemljišča, zgradbe, druga oprema ter opredmetena osnovna
sredstva v gradnji in izdelavi. Pomembne skupine opredmetenih osnovnih sredstev so tiste,
katerih vrednost pred ugotovitvijo nadomestljive vrednosti presega 20 % knjigovodske
vrednosti vseh opredmetenih sredstev.
V nabavno vrednost se ne vštevajo obresti od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev.
Učinek prevrednotenja dolgov za pridobitev teh sredstev ne povečuje nabavne vrednosti
sredstev.
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12

Celjski sejem d.d.

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije.
Med pomembnimi osnovnimi sredstvi izkazujemo halo L, halo K ter sončno elektrarno
zmogljivosti 551 kWp. Hala L ima na dan 31.12.2017 knjigovodsko vrednost 2.194.168 EUR.
Knjigovodska vrednost hale K znaša 794.939 EUR, sončne elektrarne pa 878.942 EUR.
Družba je v letu 2017 investirala v prenovo objektov in okolice 1.373.304 €.
Poslovodstvo ocenjuje, da slabitve osnovnih sredstev niso potrebne.
Na dan 31.12.2017 obstajajo naslednje obveznosti, povezane s pridobitvijo osnovnih
sredstev podjetja:
Vrste obveznosti v EUR

Znesek na dan 31.12. 2017

- obveznosti do EKO SKLADA
- obveznosti do dobaviteljev iz naslova prenove 2017

741.034
70.403

Skupaj obveznosti:

811.437

Preglednica opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
Neopre.
dolg. sred.

Nepremič.
v grad. in
oprema

Elementi
v EUR
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2017
Nabave med letom
Poveč. s prenosi v pridobiv.
Odtujitve
Prevrednotenja

Zemljišča

Zgradbe

Druga
oprema

3.673.218
0
0
0
0

16.214.894
1.373.304
0
0
0

2.964.559
117.262
0
14.746
0

315.733
26.775
0
0
0

84.098 23.252.502
1.375.001 2.892.342
0
0
1.373.304 1.388.050
0
0

Stanje 31.12.2017

3.673.218

17.588.198

3.067.075

342.508

85.795 24.756.794

Stanje 1.1.2017
Amortizacija
Izločitve
Zmanjšanje

0
0
0
0

11.320.771
381.084
0
0

1.609.769
239.330
14.746
0

242.430
31.417
0
0

0 13.172.970
0
651.831
0
14.746
0
0

Stanje 31.12. 2017

0

11.701.855

1.834.353

273.847

0 13.810.055

3.673.218

5.886.343

1.232.722

68.661

85.795 10.946.739

3.673.218

4.894.123

1.354.790

73.303

84.098 10.079.532

SKUPAJ

Popravek vrednosti

Knjigovodska vred.
31.12.2017
Knjigovodska vred.
1.1.2017

Nabave v letu 2017 se nanašajo na prenovo zgradb, zunanje ureditve, infrastrukture,
transformatorske postaje, nadgradnjo WI-FI omrežja, nabava tovornega vozila Peugeot
Partner….
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IV. Dolgoročne finančne naložbe (379.512,60 EUR)
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (379.512,60 EUR)
1. č) Druge dolgoročne finančne naložbe (379.512,60 EUR)
Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih naložb v Kovintrade d.d. in Sol navitas d.o.o.:
Neodpisana vrednost v EUR
Stanje 31.12.2016
Pridobitve
Odtujitve
Zmanjšanja
Prevrednotenje-oslabitve
Prevrednotenje-okrepitve

Drugi dolgoročni deleži
376.822,60
2.690,00
0
0
0
0

Stanje 31.12.2017

379.512,60

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (1.457.739,18 EUR)
III. Kratkoročne finančne naložbe (1.120.049,00 EUR)

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (89.486,80 EUR)
1. c) Druge kratkoročne finančne naložbe (89.486,80 EUR)
Preglednica gibanja kratkoročnih finančnih naložb v Krka d.d. in Elektro Maribor d.d.:
Neodpisana vrednost v EUR
Stanje 31.12.2016
Pridobitve
Prekvalifikacije
Odtujitve
Zmanjšanja
Prevrednotenje-oslabitve
Prevrednotenje-okrepitve
Stanje 31.12.2017

Druge kratkoročne finančne naložbe
89.486,80
0
0
0
0
0
0
89.486,80

Kratkoročne finančne naložbe smo uvrstili v skupino za prodajo razpoložljiva finančna
sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
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2. Kratkoročna posojila (1.030.562,20 EUR)
2.b) Kratkoročna posojila drugim (1.030.562,20 EUR)
Družba med kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazuje kratkoročno dana posojila drugim
pravnim osebam in depoziti banki. Obresti od posojil se obračunavajo mesečno in se redno
plačujejo. Kot pomembna postavko družba izkazuje depozit na Sberbank d.d. v znesku
1.030.562,20 EUR. Poštena vrednost kratkoročnih posojil je enaka njihovi knjigovodski
vrednosti.
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (324.436,91 EUR)
Kratkoročne terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve
prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je
udenarnjeno vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev.
Družba med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazuje naslednje vrste terjatev:
Vrste kratkoročnih terjatev v EUR
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

31.12. 2017
241.276,67
83.160,24

31.12. 2016
301.225,01
35.027,60

Ind 17/16
80
237

Stanje:

324.436,91

336.252,61

96

Od kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 je izkazan saldo do tujih
razstavljavcev v višini 26.654,46 EUR.
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (241.276,67 EUR)
Družba med kratkoročnimi terjatvami izkazuje terjatve do kupcev v državi in do kupcev v
tujini. Družba že medletno, na podlagi individualnega obravnavanja terjatev, oblikuje
popravek vrednosti terjatev. Ob koncu poslovnega leta družba ponovno, z individualnim
pregledom posamičnih postavk preveri stanje popravka vrednosti terjatev. Sporne terjatve, ki
so med letom poplačane, zmanjšujejo stanje popravka terjatev. Na dan 05.03.2018 so bile
poslovne terjatve izkazane na dan 31.12.2017 poravnane v znesku 120.694,14 EUR.
Preglednica stanja gibanja terjatev in popravka vrednosti terjatev do kupcev:
Vrste v EUR
- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
- popravek vrednosti terjatev
Stanje terjatev do kupcev

Letno poročilo kratko 2017

31.12. 2017
364.140,83
-122.864,16

31.12. 2016
392.007,33
-90.782,32

Ind 17/16
93
135

241.276,67

301.225,01

80
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Na dan 31.12.2017 je imelo podjetje naslednjo strukturo poslovnih terjatev do kupcev po
zapadlosti:
Obdobje – dnevi

Nezapadle

- znesek odprtih terjatev v EUR

51.616

Zapadle 1-30

Zapadle 31-60

29.363

Zapadle več kot 60

43.890

116.408

V. Denarna sredstva (13.165,27 EUR)
Družba ločeno izkazuje denarna sredstva na poslovnem računu, v blagajni, depozite na
odpoklic ter ostala denarna sredstva. Sredstva, oziroma njih povečanja in zmanjšanja, se
vodijo na podlagi izvirnih knjigovodskih listin. Inventurna komisija ob koncu poslovnega leta
popiše stanja sredstev. Odstopanja niso bila ugotovljena.
Vrsta v EUR
Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na poslovnih računih
Sredstva na odpoklic

2017
434,11
11.201,17
1.529,99

2016
457,51
34.477,18
114.840,33

Ind 17/16
95
32
1

Stanje:

13.165,27

149.774,02

9

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (5.389,17 EUR)
Med časovnimi razmejitvami družba izkazuje kratkoročno odložene stroške, ki še ne
bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (12.884.167,24 EUR)
A. KAPITAL (11.885.441,49 EUR)
Celotni kapital družbe Celjski sejem d.d. na dan 31.12.2017 znaša 11.885.441,49 EUR.
I. Vpoklicani kapital (2.560.459,20 EUR)
1. Osnovni kapital (2.560.459,20 EUR)
Osnovni kapital družbe znaša 2.560.459,20 EUR in je razdeljen 614.019 delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 EUR. Vse delnice so navadne.
Družba ima na dan 31.12.2017 v lasti 54.761 delnic v skupni povprečni nabavni vrednosti
543.380,00 EUR. V številu vseh delnic predstavljajo te delnice 8,92 %. Delnice nimajo
nobenih pravic.
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II. Kapitalske rezerve (4.331.719,05 EUR)
Kapitalske rezerve na dan 31.12.2017 znašajo 4.331.719,05 EUR. Nastale so pri vplačilu
osnovnega kapitala s strani delničarjev v fazah dokapitalizacije po institutu odobrenega
kapitala v višini 1.629.961,09 EUR.
Med kapitalskimi rezervami je izkazan tudi splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini
2.701.757,96 EUR, ki je posledica opravljanja revalorizacije osnovnega kapitala v letih 1993
do 2001.
III. Rezerve iz dobička (3.900.670,95 EUR)
1. Zakonske rezerve (657.347,91 EUR)
Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv dosegati 10 % osnovnega
kapitala. Podjetje presega z zakonom določen odstotek, zato nima obveznosti po dodatnem
oblikovanju zakonskih rezerv.
Družba je navedeni znesek rezerv oblikovala v okviru lastninskega preoblikovanja družbe.
Znesek vključuje tudi revalorizacijo od leta 1993 do leta 2001.
2. Rezerve za lastne delnice (543.380,00 EUR)
Rezerve za lastne delnice na dan 31.12.2017 znašajo 543.380,00 EUR oziroma 54.761
delnic po 9,95 EUR. Družba je v letu 2017 kupila 589 delnic fizičnih oseb zaradi zapiranj
računov pri KDD.
Lastne delnice so v postavki III. 3. izkazane kot odbitna postavka kapitala (prehod na SRS
2006).
4. Statutarne rezerve (281.325,43 EUR)
Na podlagi sklepa skupščine z dne 27.8.2002 družba lahko oblikujejo statutarne rezerve v
višini 20 % osnovnega kapitala družbe. Za oblikovanje statutarnih rezerv se nameni v
posameznem poslovnem letu 10 % od čistega dobička poslovnega leta, dokler statutarne
rezerve ne dosežejo najvišje dovoljene višine.
Statutarne rezerve znašajo 281.325,43 EUR in so se oblikovale po sklepu skupščine iz
čistega dobička poslovnega leta od 2002 do 2016 v višini 274.256,96 EUR in iz čistega
dobička leta 2017 v višini 7.068,47 EUR.
5. Druge rezerve iz dobička (2.961.997,61 EUR)
Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2017 znašajo 2.961.997,61 EUR in so v primerjavi z
letom 2016 povečale za 31.808,12 EUR iz čistega dobička poslovnega leta 2017.
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IV. Preneseni čisti poslovni izid 1.060.784,16 EUR)
V tej postavki so izkazani preneseni (nerazporejeni) čisti dobički iz preteklih let v skupnem
znesku 1.060.784,14 EUR
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta (31.808,13 EUR)
V poslovnem letu 2017 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 70.684,72 EUR, kar
predstavlja 0,12 EUR na delnico. Upravni odbor je na prvi redni seji dne 26.3.2018 na
podlagi 230. člena ZGD uporabil čisti dobiček leta 2017 za:
•
•

Oblikovanje statutarnih rezerv v višini 7.068,47 EUR
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 31.808,12 EUR

Preostali del dobička poslovnega leta v znesku 31.808,13 EUR je sestavni del bilančnega
dobička.

B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade nismo oblikovali, saj smatramo,
da je znesek nepomemben in jih bomo tekoče poravnavali v breme poslovnega rezultata.

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (635.172,39 EUR)
I. Dolgoročne finančne obveznosti 635.172,39 EUR
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti (635.172,39 EUR)
Celjski sejem d.d. ima dolgoročno kreditno pogodbo za kreditiranje okoljskih naložb
sklenjeno z Eko skladom, j.s., Ljubljana izkazan v višini 635.172,39 EUR. Sredstva so
namenjena in porabljena za investiranje v sončno elektrarno.
Posojilodajalec
Eko sklad, j.s., Ljubljana

Glavnica
V EUR
1.482.069

Datum
koriščenja
13.10.2009

Odplačilna
doba
15 let

Prevednotenje
0

Stanje:
(zneski dolgoročnih posojil, ki zapadejo v letu 2018 so izkazani med kratkoročnimi dolgovi)

Stanje
31.12.17
635.172,39
635.172,39

Celjski sejem d.d. ima hipoteko za dolgoročno obveznost na parcelni številki 1325, vpisani pri
zemljiškoknjižnem vložku 2731 k.o. Spodnja Hudinja, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Celju. Obveznost je razvidna v zunaj bilančni evidenci. Stanje dolgoročnih
finančnih obveznosti je usklajeno s stanjem v poslovnih knjigah posojilodajalca.
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Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (347.309,03 EUR)
II. Kratkoročne finančne obveznosti (105.862,08 EUR)
Kratkoročne finančne obveznosti so v knjigah izkazane z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanku.

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti (105.862,08 EUR)
Kot stanje drugih kratkoročnih finančnih obveznosti družba izkazuje tisti del dolgoročnih
dolgov, v znesku 105.862,08 EUR, ki zapadejo v obdobju krajšem od enega leta.
Na dan 31.12.2017 je imela družba naslednje druge kratkoročne finančne obveznosti:
Posojilodajalec
Eko sklad, j.s., Ljubljana

Glavnica
v EUR
105.862,08

Datum
koriščenja
13.10.2009

Odplačilna
doba
31.10.2017

Preved.
notenje
0

Stanje:

Stanje
31.12.17
105.862,08
105.862,08

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (241.446,95 EUR)
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (192.032,70 EUR)
Družba na presečni bilančni dan ne izkazuje pomembnejših postavk kratkoročnih obveznosti
do dobaviteljev. Na dan 05.03.2018 so bile vse poslovne obveznosti poravnane.

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (49.414,25 EUR)
Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so izkazane obveznosti do zaposlenih iz
naslova plače, prispevki in dajatve do države.
ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Na zunaj bilančnih evidencah družba izkazuje za 1.924.250,69 EUR. Izkazan znesek
zunajbilančne evidence se navezuje na pogodbo o zastavi nepremičnin zaradi zavarovanja
denarne terjatve do upnika Eko sklada, j.s., Ljubljana po zemljiško knjižnem izpisku 2731 v
višini odobrenega posojila, ki znaša 1.482.069,00 EUR, poroštvo podjetju Sol navitas d.o.o.
za posojilo v višini 430.041,06 EUR in izvršbe iz naslova terjatev proti pravnim naslednikom v
višini 10.270,63 EUR ter zavarovanje bančnih kartic v višini 1.870,00 EUR.

Dogodki po dnevu bilance stanja
Do zaključka priprave letnega poročila ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali
na spremembo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017.
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Odloženi davki
Dolgoročne terjatve iz naslova odloženega davka se nanašajo na terjatve za odloženi davek
od dohodka, izkazan v znesku 94.787,40 EUR, iz naslova oslabitve dolgoročnih naložb ter
odloženi davki iz popravka vrednosti terjatev.

Pojasnila k izkazu poslovnega izida
Družba pri razkrivanju postavk v izkazu poslovnega izida upošteva SRS (2016) 21.15 do
21.25, pri tem pa upošteva opredelitve zapisane v Pravilniku o računovodstvu. Razkritja in
pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo:
- informacije o podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida ter posebnih
računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in
drugih poslovnih dogodkih,
- pomembni posli in drugi poslovni dogodki so tisti, katerih vrednosti presegajo
5 % prihodkov poslovnega leta,
- informacije, ki jih zahtevajo SRS in ZGD ter niso predpisane v obrazcu izkaza
poslovnega izida,
- dodatna pojasnila, ki po merilu vrednosti pomembnosti ne presegajo v Pravilniku
o računovodstvu opredeljenega zneska, vendar so pomembni za resničen in
pošten prikaz poslovanja družbe.

PRIHODKI
A. Čisti prihodki od prodaje (3.996.749,96 EUR)
Podlaga za čiste prihodke so nominalni zneski po izdanih računih, zmanjšani za davke in
morebitne popuste.
J/I. Finančni prihodki iz deležev (4.545,32 EUR)
So prihodki iz naslova prejetih dividend v višini 4.545,32 EUR.
J/II. Finančni prihodki iz danih posojil (4.511,65 EUR)
Prihodek predstavljajo obresti iz danih posojil.
L. Drugi prihodki (29.996,98 EUR)
Drugi prihodki se nanašajo na prejete odškodnine in izterjane odpisane terjatve.
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ODHODKI
G/I. Stroški blaga, materiala in storitev (2.869.669,49 EUR)
1. Nabavna vrednost prodanega blaga, materiala ter stroški porabljenega materiala
(167.170,08 EUR)
Vrsta v EUR
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški energije
Ostali stroški materiala

2017
735,78
124.931,51
41.502,79

2016
90.920,24
109.376,96
36.450,53

Ind. 17/16
1
114
114

Stanje:

167.170,08

236.748,73

71

3. Stroški storitev (2.702.499 EUR)
Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev pomembnejših knjigovodskih podatkov, ki
presegajo 5 % prihodkov:
Vrsta v EUR
Stroški storitev pri opravljanju sejemskih
storitev in prireditev
Stroški drugih storitev
Strošek revizorja
Ostali stroški storitev (vzdrževanje, najemnin,
intelektualne storitve)

2017

2016

Ind.17/16

1.870.042,64
498.507,13
4.976

1.345.829,92
432.423,33
4.976,00

139
115
100

328.973,64

329.069,50

100

Stanje:
2.702.499,41
Strošek revizorja se v celoti nanaša na revidiranje računovodskih izkazov.

2.112.298,75

128

G/II. Stroški dela (440.859,06 EUR)
Stroški plač so evidentirani na osnovi mesečnih obračunov plač, ki temeljijo na sklenjenih
pogodbah o delu, Pravilniku o plačah in drugih prejemkih ter letnem poslovnem načrtu.
Družba ima v celoti usklajena izplačila plač z Zakonom o delavnih razmerjih. Stroški povračil
za malico, regres za letni dopust in prevoz na delo so izplačani v skladu z uredbo vlade o
višini stroškov, ki se vštevajo v davčno osnovo.
Povprečna bruto plača na zaposlenega, ne upoštevajoč individualne pogodbe, za leto 2017
znaša 1.990,09 EUR, kar je za 22% nad republiškim povprečjem (1.626,95 EUR). Vsem
zaposlenim je bil v letu 2017 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 12.938,90 EUR,
kar pomeni 1.120,00 EUR na delavca, ki je izpolnjeval pogoje za polno izplačilo.
Družba Celjski sejem d.d. je v letu 2017 obračunala za 342.767,88 EUR bruto plač in
nadomestil plač, drugi stroški socialnih zavarovanj so znašali 25.279,85 EUR, stroški
pokojninskih zavarovanj 30.334,95 EUR, drugi stroški dela pa 42.476,38 EUR (regres,
prehrana, prevoz, odpravnine).
Člani upravnega odbora in zaposleni od družbe niso prejeli nobenih posojil, poroštev ali
predujmov.

Letno poročilo kratko 2017

21

Celjski sejem d.d.

G/III. Odpisi vrednosti (746.299,12 EUR)
1. Amortizacija (651.831,13 EUR)
Zneski, ki se vračunajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so prikazani pri razkritjih
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva družbe se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega
posameznega osnovnega sredstva. V tabeli so prikazane najpomembnejše amortizacijske
stopnje:
Skupina osnovnih sredstev
Zemljišča
Gradbeni objekti
Druga oprema
Prevozna sredstva
Računalniki

Amortizacijska stopnja
Se ne amortizirajo
2,5% - 3%
6,66% - 20%
20% - 33,33%
50%

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (94.468 EUR)
Odhodki se nanašajo na popravek vrednosti poslovnih terjatev.
K. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (5.260,78 EUR)
2.

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank (5.255,39 EUR)

So odhodki iz naslova zaračunanih obresti od kratkoročnih in dolgoročnih posojil, prejetih od
bank.
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Izjava poslovodstva o odgovornosti za letno poročilo
Izvršni direktor družbe je odgovoren za računovodenje in pripravo letnega poročila tako, da
le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega
poslovanja za leto 2017. Računovodski izkazi so izdelani na osnovi predpostavke o
nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi
računovodskimi standardi (2016).
Upravni odbor družbe potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno
uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po
načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.
Upravni odbor potrjuje računovodske izkaze družbe in kratko letno poročilo družbe Celjski
sejem d.d. za poslovno leto 2017 in pojasnila v kratkem letnem poročilu namenjenemu javni
objavi.

mag. Franc Pangerl
predsednik upravnega odbora
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RAČUNOVODSKI IZKAZI
Izkaz poslovnega izida
1.
2.
3.
4.
5.

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev

2017
3.996.750
0
0
191.572
2.869.669

2016
3.227.422
0
0
278.007
2.349.047

6.

1.Nabavna vred. prod.blaga in mater. ter stroški porabljenega materiala
2. Stroški storitev
Stroški dela

167.170
2.702.499
440.859

236.748
2.112.299
364.307

7.

a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
ba) V tem stroški pokojninskih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti

342.768
55.615
30.335
42.476
746.299

282.517
45.974
25.003
35.816
639.323

651.831
0
94.468
90.089
4.545
0
4.545
0
4.512

632.449
516
6.358
82.877
5.220
0
5.076
144
34.233

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

0
4.512
2.181

0
34.233
3.355

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

0
2.181
0
5.255

0
3.355
0
6.512

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

0
5.255
0
0
5

0
6.512
0
0
0

0
0
5
29.996
0
22.127
-15.432

0
0
0
1.704
0
37.486
3.184

IN
124
69
122
71
128
121
121
121
121
119
117
103
1486
109
87
90
13
13
65
65
81
81
1760
59
-

70.685
0
0
0
0
0
1.060.784
0
0
38.876
0

67.205
0
0
0
0
0
1.034.665
0
0
30.242
0

105
103
129
-

1.092.593

1.064.907

103

a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred. osnov. sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil

15.
16.
17.
18.

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Sprem. revalorizacijskih rezrv iz prevred. opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe rač.izkazov podj.v tujini (vpliv deviz.teč.)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Preneseni dobiček / prenesena izguba
Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv
Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po pos. vrstah teh rezev
Povečanje (dod.oblik.) rezev iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
Zmanjšanje za znesek dolg.odloženih stro. razvijanja na bilan.presečni dan (-)

29. Bilančni dobiček / Bilančna izguba
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Bilanca stanja
31.12.2017

A.
I.
1.
II.
1.

3.
4.
III.
IV.
1.
2.
V.

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas.raz.
Dolgoročne premoženjske pravice
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
Druge naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sred. v gradnji in izdelavi
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročna posojila
b) Dolgoročna posojila drugim
Dolgoročne poslovne terjatve

VI.

Odložene terjatve za davek

B.
I.
II.

KRATKOROČNA SREDSTVA
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
3. Trgovsko blago
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
b) Kratkoročna posojila drugim
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZUNAJ BILANČNA AKTIVA

III.
1.
2.
IV.
2.
3.
V.
C.

Letno poročilo kratko 2017

12.884.167
11.421.039
68.661
68.661
10.878.078
9.559.561
3.673.218
5.886.343
1.232.721
85.796
85.796
0
379.513
379.513
379.513
0
0
0

31.12.2016

IN

12.865.824
10.535.711
73.303
73.303
10.006.229
8.567.342
3.673.219
4.894.123
1.354.790
84.097
84.097
0
376.823
376.823
376.823
0
0
0

100
108
94
94
109
112
100
120
91
102
102
101
101
101
-

94.787

79.356

119

1.457.739
0
88
88
1.120.049
89.487
89.487
1.030.562
1.030.562
324.437
241.277
83.160
13.165
5.389
1.924.251

2.200.948
0
435
435
1.714.487
89.487
89.487
1.625.000
1.625.000
336.252
301.225
35.027
149.774
129.165
1.951.551

66
20
20
65
100
100
63
63
96
80
237
9
4
99
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31.12.2017

A.
I.

31.12.2016

IN

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

12.884.167

12.865.824

100

KAPITAL
Vpoklicani kapital

11.885.441
2.560.459

11.818.879
2.560.459

101
100

2.560.459

2.560.459

100

4.331.719
3.900.671
657.348
543.380
-543.380
281.325
2.961.998
0
0
1.060.784
31.808
0
0

4.331.719
3.861.794
657.348
539.257
-539.257
274.257
2.930.189
0
0
1.034.665
30.242
0
0

100
101
100
101
101
103
101
-

635.172
635.172

741.034
741.034

86
86

0
635.172
0
0
347.310
0
105.862
0
0
105.862
241.448
0
192.033
6.190
43.225
16.244
1.924.251

0
741.034
0
0
300.759
0
105.862
0
0
105.862
194.897
0
125.606
8.272
61.019
5.152
1.951.551

86
115
100
100
124
153
75
71
315
99

1. Osnovni kapital
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
V.
VI.
VII.
B.
2.

Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
Statutarne rezerve
Druge rezerve iz dobička
Revalorizacijske rezerve
Rezerve, nastale zaradi vred.po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE
Druge rezervacije

C.
I.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti

2.
4.
II.
III.
Č.
I.
II.
1.
2.
4.
III.
1.
2.
4.
5.
D.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZUNAJBILANČNA PASIVA
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Revizorjevo poročilo
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