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UVOD 
PREDSTAVITEV 
V podjetju Plama-pur d.d. Podgrad proizvajamo  in predelujemo mehko poliuretansko peno. Z izdelki 
različnih formatov in oblik smo prisotni na trgih Evrope in ostalega sveta. 
Izdelke prodajamo avtomobilski industriji, industriji oblazinjenega pohištva in ležišč, čevljarski 
industriji, industriji embalaže, tekstilni industriji, gradbeni industriji in industriji izdelkov za široko 
porabo. Odpadno peno lahko recikliramo in uporabimo za izolacijske materiale v različnih oblikah.  
 
 

OSEBNA IZKAZNICA 
Naziv Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. 

Podgrad 
Skrajšan naslov Plama pur d.d. Podgrad 

Datum vpisa v sodni register 18. marec 1997 

Sedež Podgrad 17, 6244 Podgrad 
Tel:   05 71 49 100 ;  Faks: 05 71 49 299 
E - pošta:  info@plama-pur.si ; http://www.plama-pur.si 

Dejavnost Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 

Šifra dejavnosti 22.210  

Davčna številka SI61106062 

Matična številka 5042348 

Osnovni kapital 2.865.957,27 EUR 

Delnice 686.798 navadnih kosovnih delnic z oznako POPG  

Certifikati po standardu kakovosti ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 

Predsednik upravnega odbora dr. Aleš Musar 

Glavni izvršni direktor mag.Uroš Barba 

Izvršni direktor Marko Konič 

Plama-pur d.d. Podgrad je na dan 31.12.2014 v 50 % lastništvu nadrejene družbe AG d.d., Kavčičeva 
ulica 66, Ljubljana, ki izdeluje konsolidirane računovodske izkaze. Konsolidirano letno poročilo se 
nahaja na sedežu matične družbe AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana. 
 

POSLANSTVO DRUŽBE 
Plama-pur je specializiran proizvajalec mehke poliuretanske pene, izdelkov iz nje in izdelkov z višjo 
stopnjo dodelave mehke PU pene. Pri svojem delovanju skrbi za uravnotežen dolgoročen razvoj 
podjetja, zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov in drugih deležnikov, na katere podjetje s svojim 
delovanjem vpliva in kateri vplivajo na podjetje. 
 

VIZIJA DRUŽBE 
Plama-pur krepi položaj enega vodilnih in prepoznavnih srednje velikih, neodvisnih proizvajalcev 
mehke PU pene v Evropi. V letu 2018 bomo presegli 63.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 
 

VREDNOTE 
Vrednota je tisto kar sodelavci v podjetju cenimo. V Plami-pur cenimo pozitiven odnos do kupca, 
uresničevanje zastavljenih nalog, pozitiven odnos do sodelavcev, podjetnost, strokovnost in 
poštenost. 



Plama-pur d.d. Podgrad 

 

TRENDI USPEŠNOSTI
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013

poslovni prihodki/mio 

2010 2011 2012 2013

ebitda/mio eur

2010 2011 2012 2013

prihodki / sredstva 

 

4 

USPEŠNOSTI POSLOVANJA
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POROČILO IZVRŠN

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji, zaposleni!
 

Za nami je še eno uspešno poslovno leto.

obeležili narodnogospodarsko sliko leta 2014, na poslovanje družbe na domačem, slovenskem trgu 

sicer niso imeli očitnejšega pozitivnega učinka

trženjskim aktivnostim, izpad domačega trga, ki je p

avtomobilski industriji in krčenju slovenske industrije oblazinjenega pohištva, uspelo nadoknaditi 

povečanjem izvoza.  

Glavne aktivnosti v podjetju so bile namenjene iskanju novih kupcev in trgov, krepitvi 

obstoječih trgih, razvoju novih tipov pen in obvladovanju materialnih stroškov. Tudi v letu 2014 je 

bila likvidnostna situacija ugodna. Prihodke od prodaje smo v letu 2014 uspeli povečati za 3 % na 36,3 

mio EUR, poslovni izid iz poslovanja se j

EUR.  

Stanje na nabavnih trgih je bilo stabilno in razpoložljivost materialov je bila vseskozi v mejah normale. 

V drugi polovici leta so se cene surovin dvigovale, vendar se je trend ob koncu leta

internimi ukrepi smo uspeli izbol

Evropska avtomobilska industrija, ki je glavni končni prodajni trg podjetja, je bila v letu 2014 stabilna. 

Manjše povpraševanje pri kupcih v Sloveniji

Evrope. Za velik uspeh si štejemo pridobitev posla za Daimler, še toliko bolj, ker gre za izdelke z v

stopnjo dodane vrednosti. Povečali smo

možnosti nadaljnje rasti. Tudi v letu 2014

poliuretanske pene, t.j. industrije oblazinjenega pohištva, ki je poleg domačega

očitno tudi na bližnjem italijanskem trgu. Rast

presenetljivo visoka.  

Na investicijskem področju smo zaključili s strateško investicijo v razširitev regalnega sistema, ki 

predstavlja pomemben temelj za nadaljnji razvoj podjetja in izboljševanje procesov v podjetju. Od 

pomembnejših projektov smo  investirali tudi v linijo za pakiranje oblikovanih izdelkov in formatov, 

kar je zaradi vse bolj oddaljenih  kupcev

2014 smo prodali delež v podjetju Termoplasti Plama d.o.o., kar 

izida iz financiranja. 

Podjetje je v okolju cenjen subjekt, ki pri svojem delovanju posveča pozornost vsem deležnikom in si 

prizadeva za uravnotežen razvoj.

Ocenjujemo, da je bilo leto 2014 za podjetje uspešno in da smo 

poslovanja v preteklem obdobju. Temelji podjetja so trdni in na njih lahko gradimo uspešno 

poslovanje tudi v prihodnje. 

V letu 2015 načrtujemo rast prodaje in dobička. 

 

 

 

mag.Uroš Barba   

glavni izvršni direktor   
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POROČILO IZVRŠNIH DIREKTORJ
 

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji, zaposleni! 

še eno uspešno poslovno leto. Izboljšani makroekonomski kazalniki na nivoj

obeležili narodnogospodarsko sliko leta 2014, na poslovanje družbe na domačem, slovenskem trgu 

niso imeli očitnejšega pozitivnega učinka.  Kljub temu nam je, zahvaljujoč dolgoročnim 

izpad domačega trga, ki je povezan s specifičnim stanjem največjih kupcev v 

avtomobilski industriji in krčenju slovenske industrije oblazinjenega pohištva, uspelo nadoknaditi 

Glavne aktivnosti v podjetju so bile namenjene iskanju novih kupcev in trgov, krepitvi 

obstoječih trgih, razvoju novih tipov pen in obvladovanju materialnih stroškov. Tudi v letu 2014 je 

bila likvidnostna situacija ugodna. Prihodke od prodaje smo v letu 2014 uspeli povečati za 3 % na 36,3 

mio EUR, poslovni izid iz poslovanja se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 3 % na 2,72 mio 

Stanje na nabavnih trgih je bilo stabilno in razpoložljivost materialov je bila vseskozi v mejah normale. 

V drugi polovici leta so se cene surovin dvigovale, vendar se je trend ob koncu leta

internimi ukrepi smo uspeli izboljšati izkoristke materiala. 

Evropska avtomobilska industrija, ki je glavni končni prodajni trg podjetja, je bila v letu 2014 stabilna. 

aševanje pri kupcih v Sloveniji smo uspeli nadomestiti z novimi kupci v Evropi in izven 

Evrope. Za velik uspeh si štejemo pridobitev posla za Daimler, še toliko bolj, ker gre za izdelke z v

stopnjo dodane vrednosti. Povečali smo prodajo penastih jeder za ležišča, kjer ocenjujemo, da so

udi v letu 2014 se je nadaljevalo krčenje tradicionalne panog

poliuretanske pene, t.j. industrije oblazinjenega pohištva, ki je poleg domačega, slovenskega trga 

očitno tudi na bližnjem italijanskem trgu. Rast prodaje na področju čistilnih gobic je bila ponovno 

Na investicijskem področju smo zaključili s strateško investicijo v razširitev regalnega sistema, ki 

predstavlja pomemben temelj za nadaljnji razvoj podjetja in izboljševanje procesov v podjetju. Od 

smo  investirali tudi v linijo za pakiranje oblikovanih izdelkov in formatov, 

adi vse bolj oddaljenih  kupcev velikega pomena pri nižanju transportnih stroškov. V letu 

2014 smo prodali delež v podjetju Termoplasti Plama d.o.o., kar se kaže v bistveni rasti poslovnega 

Podjetje je v okolju cenjen subjekt, ki pri svojem delovanju posveča pozornost vsem deležnikom in si 

prizadeva za uravnotežen razvoj. 

, da je bilo leto 2014 za podjetje uspešno in da smo z njim nadaljevali trend uspešnega 

poslovanja v preteklem obdobju. Temelji podjetja so trdni in na njih lahko gradimo uspešno 

V letu 2015 načrtujemo rast prodaje in dobička.  

       

               

 Letno poročilo 2014 

DIREKTORJEV 

Izboljšani makroekonomski kazalniki na nivoju države, ki so 

obeležili narodnogospodarsko sliko leta 2014, na poslovanje družbe na domačem, slovenskem trgu 

ahvaljujoč dolgoročnim 

specifičnim stanjem največjih kupcev v 

avtomobilski industriji in krčenju slovenske industrije oblazinjenega pohištva, uspelo nadoknaditi s 

Glavne aktivnosti v podjetju so bile namenjene iskanju novih kupcev in trgov, krepitvi položaja na 

obstoječih trgih, razvoju novih tipov pen in obvladovanju materialnih stroškov. Tudi v letu 2014 je 

bila likvidnostna situacija ugodna. Prihodke od prodaje smo v letu 2014 uspeli povečati za 3 % na 36,3 

povečal za 3 % na 2,72 mio 

Stanje na nabavnih trgih je bilo stabilno in razpoložljivost materialov je bila vseskozi v mejah normale. 

V drugi polovici leta so se cene surovin dvigovale, vendar se je trend ob koncu leta ustavil in obrnil. Z 

Evropska avtomobilska industrija, ki je glavni končni prodajni trg podjetja, je bila v letu 2014 stabilna. 

z novimi kupci v Evropi in izven 

Evrope. Za velik uspeh si štejemo pridobitev posla za Daimler, še toliko bolj, ker gre za izdelke z višjo 

kjer ocenjujemo, da so 

tradicionalne panoge mehke 

, slovenskega trga zelo 

ih gobic je bila ponovno 

Na investicijskem področju smo zaključili s strateško investicijo v razširitev regalnega sistema, ki 

predstavlja pomemben temelj za nadaljnji razvoj podjetja in izboljševanje procesov v podjetju. Od 

smo  investirali tudi v linijo za pakiranje oblikovanih izdelkov in formatov, 

velikega pomena pri nižanju transportnih stroškov. V letu 

se kaže v bistveni rasti poslovnega 

Podjetje je v okolju cenjen subjekt, ki pri svojem delovanju posveča pozornost vsem deležnikom in si 

z njim nadaljevali trend uspešnega 

poslovanja v preteklem obdobju. Temelji podjetja so trdni in na njih lahko gradimo uspešno 

 Marko Konič 

         izvršni direktor 
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PODPIS LETNEGA
NJEGOVIH

 
 
 
 
 
Izvršna direktorja družbe Plama-
poročila družbe za leto 2014 in s tem tu
 
Z njim se strinjava in potrjujeva s svojim podpisom.
 
 
 
Podgrad, 23.4.2015 
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LETNEGA POROČILA ZA LETO
NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV

-pur d.d. Podgrad, sva seznanjena z vsebino sestavnih delov letnega 
in s tem tudi s celotnim letnim poročilom družbe za leto 201

s svojim podpisom. 

glavni izvršni direktor
 

 

 Letno poročilo 2014 

LETO 2014 IN 

DELOV 

z vsebino sestavnih delov letnega 
di s celotnim letnim poročilom družbe za leto 2014. 

 
mag.Uroš Barba 

glavni izvršni direktor 

 

Marko Konič 

izvršni direktor 
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POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU 
 
 

 
2014 2013 INDEKS  

Čisti prihodki od prodaje  v 000 EUR 36.331 35.264 103 

Poslovni izid iz posl. v 000 EUR 2.719 2.631 103 

EBITDA v 000 EUR 4.066 4.111 99 

Celotni poslovni izid v 000 EUR 4.071 2.827 144 

Čisti poslovni izid v 000 EUR 3.585 2.403 149 

Čista dobičkonosnost  prodaje (ROS) 9,81% 6,80% 

 Dodana vrednost /zaposlenega 000 EUR 51,3 52,0 99 

Donosnost kapitala (ROE)  21,2% 13,6% 

 Donosnost sredstev (ROA) 14,9% 9,9% 

 Naložbe v OS 000 EUR 1.443 890 162 

Povp. število zaposlenih po del. urah 188 186 101 

 
  

 

 
31.12.2014 31.12.2013 INDEKS  

Kapital v 000 EUR 19.196 18.289 105 

Sredstva v 000 EUR 23.887 24.231 99 

 
 

LASTNIŠKA STRUKTURA 
 
 

Lastniki na dan 31.12.2014 DELEŽI 

AG d.d., LJUBLJANA 50,00 % 
PLASTA d.o.o., ŠENTRUPERT 24,99 % 
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., PODGRAD 24,98 % 
ZVEZA BANK REG. Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS, KLAGENFURT (A) 0,03 % 

 
 
Tržna vrednost delnice na dan 31.12.2014 znaša 17,00 EUR in se med letom ni spreminjala. 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2014 znaša 27,95 EUR. 
 
 
Obveščanje  
 
Delnice Plame-pur z oznako POPG kotirajo na Ljubljanski borzi v Vstopni kotaciji, zato družba objavlja 
informacije za delničarje in javnost v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEONet  in 
na spletni strani družbe www.plama-pur.si.  
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POSLOVNI DOGODKI V LETU 2014 
 
 
 
April 

• Dne 9.4.2014 je bila 21. skupščina družbe, kjer je sprejet sklep, da se neuporabljen del 
bilančnega dobička za poslovno leto 2012 nameni izplačilu dividend. S sprejetjem tega sklepa 
je skupščina odpravila skupščinski sklep o izplačilu dividend z dne 30.12.2013. 

• Pridobivanje certifikata DBL za PUR pene, ki jih Daimler vgrajuje v avtomobilski interier svojih 

avtomobilov se nadaljuje. Govorimo o penah praktično brez emisij v okolje, ne glede na 

ekstremne klimatske in temperaturne spremembe, katerim je pena izpostavljena. Dne 

4.4.2014 smo za obdobje petih let za peno tipa PLS-3540LE pridobili certifikat. 

Avgust 

• Na 22. seji skupščine dne 14.8.2014 so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2013, 

sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, imenovali člane upravnega odbora ter imenovali 

revizorja za poslovno leto 2014. 

September 

• Investicija Izgradnja novih regalov, ki je namenjena zorenju pene in se je začela novembra 

2013 je zaključena in prenesena v uporabo. 

Oktober 

• V Leverkusnu smo prisostvovali uradni podelitvi nagrad, ki jih dobaviteljem podeljuje 
podjetje Johnson Controls. Naše podjetje je edino prejelo prestižno nagrado za inovacijo – 
Mehak spoj / Soft joint. V svetovnem merilu smo kot prvi uspešno v prakso vpeljali rešitev 
izvedbe mehkega spoja pri rezanju pene v folijo in rolo. Pena se nadalje spaja s tekstilom in 
kroji v prevleke in obloge avtomobilskega interierja. Mehak spoj za kupce pomeni boljši 
izkoristek materiala. 

November 

• Na 23. skupščini delničarjev so potrdili predlog o prodaji finančne naložbe Termoplasti-Plama 
d.o.o. Podgrad in sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička iz leta 2013. 

• BVC je izvedel kontrolno presojo sistema kakovosti. Sistem je v skladu z zahtevami standarda 
IS TS 18949.  

• Ministrstvo za Okolje in Prostor, inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje oz. inšpekcija za okolje 
in naravo je po uradni dolžnosti in v skladu s planom IRSKO opravilo inšpekcijski pregled 
obrata večjega tveganja Plama-pur d.d. Podgrad na lokaciji proizvodne dejavnosti v 
industrijski coni Plama. Ugotovljeno je, da podjetje obvladuje vse obrate večjega tveganja v 
skladu z zakonodajo in ima vse osnove za izdajo vloge za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljena. Le to bo izdano v začetku leta 2015. 

December 

• Od zunanjih inštitucij (Fresenius in Imat-Uwe) pridobili certifikate DBL še za tri tipe pen  za 
Daimler in sicer PLS 2832LE, PLS-4040LE, PLS-4545LE. 

 
Poslovnih dogodkov po zaključku obračunskega obdobja za leto 2014, ki bi pomembneje vplivali na 
poslovanje družbe ni bilo. 
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IZJAVA VODSTVA O SKLADNOSTI 
 

s 545 in 546. členom ZGD-1 

 

Poslovodstvo družbe Plama-pur d.d. Podgrad v skladu s 545. in 546. členom ZGD-1 kot odvisna 

družba podjetja AG d.d. izjavlja, da v poslovnem letu 2014 ni opravljala ali sklepala pravnih poslov 

oziroma opravila dejanj, ki bi bila opravljena na pobudo in v interesu obvladujoče družbe in bi imela 

za posledico prikrajšanje družbe Plama-pur d.d. Podgrad. 

 

Podgrad, 23.4.2015 

       predsednik upravnega odbora 

       dr. Aleš Musar 

 

       namestnica predsednika upravnega odbora 

       Marjanca Drame 

        

član upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       članica upravnega odbora 

       Bojana Vinkovič 
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IZJAVA VODSTVA O POMEMBNIH DOGODKIH 
 

po datumu bilance 

 

Po datumu bilance stanja 31.12.2014 se niso zgodili pomembni dogodki, ki bi zahtevali posebno 

razkritje v računovodskih izkazih. 

 

Podgrad, 23.4.2015  

       predsednik upravnega odbora 

       dr. Aleš Musar 

 

       namestnica predsednika upravnega odbora 

       Marjanca Drame 

        

član upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       članica upravnega odbora 

       Bojana Vinkovič 
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IZJAVA VODSTVA O ODGOVORNOSTI ZA 

LETNO POROČILO 
 

Upravni odbor družbe odobrava računovodske izkaze družbe Plama-pur d.d. Podgrad za leto 2014, 
računovodske usmeritve, pojasnila v letnem poročilu in letno poročilo. 
 
Upravni odbor izjavlja, da so vse pomembne operacije družbe izkazane v bilanci stanja in da so vse 
pomembne transakcije družbe opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. 
 
Upravni odbor družbe potrjuje, da so bili pri izdelavi ražunovodskih izkazov dosledno uporabljeni 
računovodski izkazi, ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po 
načelih previdnosti in dobrega gospodarjenja. 

 

Podgrad, 23.4.2015 

       predsednik upravnega odbora 

       dr. Aleš Musar 

 

       namestnica predsednika upravnega odbora 

       Marjanca Drame 

        

član upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       članica upravnega odbora 

       Bojana Vinkovič 
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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA 
 

Upravnemu odboru družbe je poslovodstvo družbe v zakonskem roku predložilo letno 
poročilo. 
 
Upravni odbor družbe je v letu 2014 deloval v štiričlanski sestavi, ker zaposleni niso 
predlagali novega člana upravnega odbora po odstopu njihovega predstavnika.  
 
Upravni odbor je tekom poslovnega leta prejemal in obravnaval pisna gradiva o poslovanju 
družbe, na osnovi katerih je lahko tekoče spremljal izvajanje načrtovane politike in ukrepal. V 
letu 2014 se je upravni odbor sestal na petnajstih rednih sejah, izmed katerih je bilo sedem 
sej izvedenih dopisno. Sejam upravnega odbora je praviloma prisostvoval glavni izvršni 
direktor družbe, na seje pa je upravni odbor vabil druge odgovorne osebe v skladu s 
potrebami. 
 
Letno poročilo za leto 2014, vključno z revizijskim poročilom, je obravnavala revizijska 
komisija upravnega odbora  in v zvezi s tem podala svoja stališča in mnenja upravnemu 
odboru. Upravni odbor je letno poročilo  ter poročilo revizijske komisije obravnaval na seji 
dne 24.4.2014, ter ga sprejel. Člani upravnega odbora so ugotovili, da na vsebino 
predloženega letnega poročila nimajo pripomb. 
 
Na osnovi ugotovljenih dejstev ter v skladu z 3. točko 285. člena ZGD-1 upravni odbor v 
povezavi z 282. členom skupščino družbe pisno seznanja, da brez pripomb potrjuje letno 
poročilo družbe Plama-pur d.d. Podgrad za leto 2014 v obliki in vsebini, kot mu je bilo 
predloženo. 
 

 

Podgrad, 24.4.2015       

 

predsednik upravnega odbora 

        dr. Aleš Musar 

  



Plama-pur d.d. Podgrad   Letno poročilo 2014 

13 
 

UPRAVLJANJE DRUŽBE 
 

Upravljanje družbe Plama-pur d.d. Podgrad poteka po enotirnem sistemu upravljanja preko 
skupščine delničarjev in upravnega odbora. 
 
Na skupščini delničarji  uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah in Statutom družbe. Skupščina je sklicana v primerih, kadar je to v korist 
družbe ali kadar je potrebno v skladu z  zakonom in statutom družbe. Skupščino skliče upravni odbor 
na lastno pobudo ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni delež dosega vsaj 5% osnovnega 
kapitala družbe. Skupščine se lahko udeleži delničar vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD kot 
imetnik delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če 
najpozneje prav tako konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo. Delnica 
Plame-pur d.d. Podgrad daje vsakokratnemu imetniku pravico do enega glasu na skupščini družbe, 
pravico do sorazmerne dividende iz dobička, ter pravico do ustreznega dela preostalega premoženja 
po likvidaciji ali stečaju družbe. 
V letu 2014 so delničarji svoje pravice uresničevali na treh skupščinah. Povzetki sprejetih sklepov na 
skupščinah so javno objavljeni. 
 
Upravni odbor vodi in nadzira vodenje družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Statutom 
družbe in Poslovnikom o delu upravnega odbora. S statutom družbe je določeno, da upravni odbor 
šteje pet članov, od katerih je en član predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev, preostale člane 
pa izvoli skupščina delničarjev. Glede na to, da v družbi po prenehanju mandata svetu delavcev ni bil 
oblikovan nov  svet delavcev, je upravni odbor sestavljen le iz članov, ki jih je imenovala skupščina. 
Sestava upravnega odbora v letu 2014: 
 

• dr. Aleš Musar – predsednki upravnega odbora 

• Marjanca Drame – namestnica predsednika upravnega odbora in članica revizijske komisije 

• Marko Konič – član UO in izvršni direktor 

• Bojana Vinkovič – članica UO in predsednica revizijske komisije. 
 
Ker je članom upravnega odbora enoletni mandat potekel 14.8.2014, so jim delničarji na 22. 
skupščini dne 14.8.2014 podelili nov mandat, ki je začel teči 15.8.2014. 
 
Izvršni direktorji predstavljajo in zastopajo družbo, vodijo posle družbe na podlagi pooblastila 
upravnega odbora in omejitev, ki jim jih postavlja upravni odbor,  statut in poslovnik o delu 
upravnega odbora, ter odgovarjajo za zakonitost njenega delovanja. V letu 2014 sta naloge izvršnega 
direktorja opravljala: 
 

• mag. Uroš Barba – glavni izvršni direktor (ni član UO) 

• Marko Konič – izvršni direktor (član UO). 
 
Mandat glavnega  izvršnega direktorja traja pet let, mandat izvršnega direktorja pa je vezan na 
trajanje mandata za člana upravnega odbora.  
 
Revizijska komisija je organ upravnega odbora, ki opravlja naloge določene z Zakonom o 
gospodarskih družbah in Poslovnikom o delu upravnega odbora. Komisijo sestavljajo trije člani: 
 

• Bojana Vinkovič – predsednica komisije (članica UO), 

• Marjanca Drame – članica komisije (članica UO), 

• Nina Jurkovič – članica komisije (neodvisna zunanja strokovnjakinja). 
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IZJAVA O SPOŠTOVANJU NAČEL KODEKSA O 

UPRAVLJANJU 
 
Družba pri svojem delu uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno 
oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager 
(v nadaljevanju »Kodeks«). Kodeks je bil sprejet dne 8.12.2009 in je javno dostopen na spletnih 
straneh Ljubljanske borze, d.d. (http://www.ljse.si) v slovenskem in angleškem jeziku. Družba 
spoštuje določbe Kodeksa z izjemo nekaterih določb, ki so navedene v nadaljevanju in za katere 
podajamo obrazložitev. Upravni odbor družbe podaja izjavo o spoštovanju načel Kodeksa za obdobje 
od 1.1.2014 do 31.12.2014. 
 
OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB 
Točka 1: Statut družbe ne opredeljuje ciljev družbe. Pri svojem delovanju in poslovanju družba 
zasleduje cilj maksimiranja vrednosti družbe. 
 
Točka 2: Družba nima posebej sprejetega dokumenta Politika upravljanja družbe, vendar se v praksi 
skuša v čim večji meri približati določbam Kodeksa. 
 
RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI 
Točka 4.2: Upravni odbor družbe spoštuje zasebnost in tajnost poslovne politike delničarjev in 
zagotavlja enakomerno obravnavanje delničarjev glede na strukturo delničarjev preko skupščine in 
organov nadzora družbe. Delničarje posebej ne poziva k objavi politike upravljanja z naložbo v družbi 
Plama-Pur d.d. 
 
Točka 5.9.: Revizijska komisija spremlja revizijo letnih računovodskih izkazov in obvešča upravi odbor 
o ključnih zadevah v zvezi z revizijo letnih poročil. 
 
NADZORNI SVET  
Pojasnilo: Družba Plama-Pur d.d. ima enotirni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, 
ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za upravni odbor. 
 
Točka 7: Družba nima v naprej opredeljenega postopka izbire kandidatov za člane upravnega odbora, 
vendar pri presoji ustreznosti kandidata upošteva strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki so potrebni 
za opravljanje funkcije. 
 
Točka 7.2: Upravni odbor nima oblikovane komisije za imenovanje in je do sedaj samostojno izvajal 
postopke, ki so za delo komisije priporočeni v točki B.3 priloge B Kodeksa. V kolikor se bo v prihodnje 
pokazala potreba po oblikovanju komisije za imenovanje, jo bo upravni odbor tudi oblikoval. 
 
Točka 8: Družba do sedaj ni pridobila posebnih izjav od članov upravnega odbora, s katerimi bi se le ti 
opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa in zato družba tega ne objavlja na 
svoji spletni strani. Člane upravnega odbora je skupščina imenovala skladno z veljavnimi zakonskimi 
določili. 
 
Točka 9: Glede na organiziranost delovanja družbe (enotirni sistem) upravni odbor sproti ocenjuje 
sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih 
članov in njihovo sodelovanje v organu upravljanja ter komisijah ter sproti in pravočasno sprejema 
ustrezne ukrepe glede delovanja upravnega odbora in komisij. 
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Točka 13.1: Upravni odbor ni oblikoval kadrovske komisije in komisije za imenovanja, saj do sedaj za 
to ni bilo potrebe. Če bo v bodoče potreba po teh komisijah nastala, bo upravni odbor upošteval 
priporočila Kodeksa. 
 
NEODVISNOST IN LOJALNOST  
Točka 17.2: Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov upravnega odbora, s 
katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa. 
 
REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL  
Točka 19.2-19.4: Družba nima notranje revizije. Sistem kontrol je vzpostavljen s pravili, določenimi v 
internih aktih družbe. Upravni odbor tekoče spremlja upravljanje s tveganji in o tem poroča revizijski 
komisiji. 
 
TRANSPARENTNOST POSLOVANJA  
Točka 20.2.: Družba nima posebej opredeljene strategije komuniciranja, ampak pri komunikaciji in 
informiranosti uporablja »Priporočila Javnim družbam za obveščanje« in veljavno zakonodajo.  
 
Točka 20.3.: Družba posebnega akta, ki bi omejeval trgovanje z delnicami družbe za člane upravnega 
odbora, ni sprejela, saj to področje v celoti ureja zakonodaja.  
 
Točka 20.4: Družba ne izdeluje in objavlja finančnega koledarja, saj zagotavlja svoje objave o 
premoženju družbe skladno z zakonskimi predpisi (mesečne, vmesne, polletne, letne). Vse druge 
pomembne informacije, ki pa jih ni možno predvideti vnaprej, družba objavlja v najkrajšem možnem 
roku v sistemu SEOnet in na svoji spletni strani ter tako zagotavlja ažurno in trasparentno obveščanje 
javnosti. 
 
Točka 21.3.: Družba javne objave objavlja zaenkrat samo v slovenskem jeziku. 
 
Točka 22.5: Družba v letnem poročilu ni razkrivala članstva v organih upravljanja ali nadzora 
nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani upravnega odbora družbe, saj družba meni, da gre za osebne 
funkcije posameznih članov in je zato odločitev o takšnih članstvih v njihovi pristojnosti ter ni 
povezana s samim poslovanjem družbe. 
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POSLOVNO POROČILO
TRŽENJE 

prodajo izdelkov in storitev realizirali 36,3 milijonov EUR poslovnih prihodkov, ka

Rast beležimo na tujih trgih, kjer se je vrednost prodaje v povprečju povečala za 8 %. 
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KAKOVOST 
 

Vzpostavljen sistem kakovosti v podjetju deluje v skladu s standardi. To potrjujejo tako rezultati 
poslovanja podjetja, kot tudi presoje kupcev in certifikacijskega organa. V novembru smo zaključili še 
zadnjo kontrolno presojo v certifikacijskemu obdobju 2013 do 2016. Ob že realiziranih majhnih 
korekcijah, ohranjamo pravico do uporabe certifikata ISO 9001 in ISO TS 16949 do konca leta 2015, 
ko bo ponovna recertifikacija.  
 
 

RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 

V letu 2014 smo skladno z razvojno politiko podjetja izvajali razvojne projekte s poudarkom na novih 
produktih, novih programih in na izboljševanju obstoječih produktov. 
Ključne aktivnosti so bile vezane predvsem na avtomobilsko industrijo, kjer je naša dolgoletna 
prisotnost vedno bolj stabilna in skladno s tem v vzponu. Prisotnost v elitni skupini proizvajalcev 
pene, ki so sposobni zagotavljati najvišji standard kakovosti PUR mehke pene za podjetje Deimler, je 
nagrajena z realnimi naročili. Naše delo se tu nadaljuje v širjenju palete pen za tega najzahtevnejšega 
proizvajalca avtomobilov, ki je vodilno podjetje pri postavljanju najvišjih standardov kakovosti in 
varnostnih karakteristik vozil. 
Seveda so za nas ves čas pomembna tudi druga avtomobilska podjetja, s katerimi enako intenzivno 
sodelujemo pri razvoju novih produktov in izboljševanju fizikalnih karakteristik naših izdelkov. 
Zahteve so po najvišji kakovosti in največji možni varnosti izdelkov, tako z vidika uporabnika kot z 
vidika kvalitete izdelka. 
Tudi na ostalih segmentih je bilo v letu 2014 zelo pestro. Na čistilnih gobicah smo predstavili nove 
produkte, ki so bili s strani kupcev potrjeni. Skladno s tem smo začeli pripravljati prve testne 
odpreme, ki obetajo količinsko rast na tem segmentu. Na segmentu oblikovanih izdelkov iz rezane 
pene, ki delijo usodo nižje kupne moči potrošnikov, smo uspeli negativne trende obrniti navzgor. Leto 
smo tu zaključili z optimizmom in dobro osnovo za večjo rast v naslednjem letu.  
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KADRI 
 

V letu 2014 je bilo v podjetju v povprečju 192 zaposlenih. V primerjavi z letom 2013 je bilo povprečno 
število zaposlenih višje za 2 % predvsem na račun spremenjenega asortimana izdelkov, ki je med 
letom zahtevalo dodatne zaposlitve za določen čas.  
 

Gibanje zaposlenih po letih 

Zaposleni 2010 2011 2012 2013 2014 

Povprečno število  231 219 197 188 192 

Po delovnih urah 221 212 193 186 187 

Na dan 31.12. 223 207 190 187 185 

Povprečna starost  42,7 43,8 43,4 43,9 44,0 

 
Izobrazbena struktura 
 

na dan 31.12./v % 
osnovna 

šola 
nižja 

poklicna poklicna srednja višja 
univerz., 

visoka 
magisterij 
znanosti 

2013 16,0 7,5 29,9 28,3 5,3 11,2 1,6 

2014 15,1 7,6 28,1 29,2 5,4 13,0 1,6 

 
 
V družbi si prizadevamo, da zaposlenim zagotavljamo spodbudno delovno okolje, varno delo v 
zdravem okolju in pozitivnih medsebojnih odnosih.  
Zaposlenim družba višjo socialno varnost zagotavlja z vključitvijo zaposlenih v dodatno prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje.  
Za utrjevanje dobrih medsebojnih odnosov se zaposleni v prednovoletnem času družijo na 
prednovoletnem srečanju zaposlenih.  
Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih in preventiva sta pomembni tako za družbo kot za 
zaposlene, zato smo v družbi izvajali redne aktivnosti namenjene varovanju zdravja, kot so 
zdravstveni pregledi ter ukrepi določeni v oceni tveganja.  
V okviru realiziranega usposabljanja zaposlenih, je bila največja pozornost namenjena razvoju znanj 
in spretnosti, ki jih morajo zaposleni obvladati za uspešno delo na delovnem mestu.     
 
 

NALOŽBE 
 

Za naložbe v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo v letu 2014 namenili 

1.443 tisoč  EUR, kar predstavlja 5,2 % poslovnih prihodkov. 

Naložbe so namenjene odpravljanju ozkih grl, povečanju proizvodnih kapacitet in izboljšanju pogojev 
dela. Večje med njimi so: 
 

- Zaključena investicija v regalni sistem  se nanaša na posodobitev in povečanje kapacitet 
regalov; začetek investicije - november 2013; 

- Linija za pakiranje paketov; 
- Nadgradnja video nadzora; 
- Nadgradnja požarnega sistema; 
- Druge naložbe ali posodobitve. 
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ANALIZA POSLOVANJA V LETU 2014 
 

P O S L O V N I  P R I H O D K I 
 

V letu 2014 smo realizirali 36.331 tisoč EUR poslovnih prihodkov. V primerjavi z letom 2013 so se 
povečali za 3%. Prodaja na tujih trgih se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 8 odstotkov, na 
domačem trgu pa se je  znižala za 13 odstotkov. 
 
 

P O S L O V N I  O D H O D K I 
 

Poslovni odhodki za leto 2014 so v višini 33.837 tisoč EUR. V primerjavi z letom 2013 so se povečali za 
4 %. 
Največji delež, 69,2 % v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala. V primerjavi s 
preteklim letom so se povečali za 5 %.  
Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 9,0 % in so v primerjavi z letom 2013 za 11 % višji. 
Odpisi vrednosti so v višini 4,0 % poslovnih odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so za 11 % nižji. 
Stroški dela v poslovnih odhodkih predstavljajo 16,5 %. V primerjavi z letom 2013 so skoraj enaki.  

 
 

P O S L O V N I  I Z I D  I Z  P O S L O V A N J A 
 
Poslovni izid iz poslovanja za leto 2014 znaša 2.719 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom je za 3 % 
višji. Dobičkonosnost prodaje iz poslovanja za leto 2014 znaša 7,4 %. 
 

 

Kazalniki poslovanja 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Koeficient gospodarnosti 1,054 1,061 1,048 1,081 1,080 

Stopnja rasti prodaje (verižni indeks) +5% +8% -4% +3% +3% 

Donosnost prodaje iz poslovanja 5,2% 5,8% 4,6% 7,5% 7,4% 

Čista dobičkonosnost prodaje ROS 4,9% 5,2% 3,9% 6,8% 9,8% 

Prihodki od prodaje/zap v tisoč  EUR 150,1 168,3 177,4 189,6 193,3 

DV/zaposlenega v tisoč  EUR 41,1 44,5 44,6 52,0 51,3 

 
 

F I N A N Č N I  I Z I D 
 
Finančni izid iz financiranja znaša 1.287 tisoč EUR. Vključuje prihodek od prodaje finančne naložbe 
Termoplasti-Plama d.o.o. v višini 1,149 tisoč EUR. Ostali finančni prihodki se nanašajo na finančne 
prihodke iz deleža finančnih naložb, na obresti od danih kreditov in na plačane obresti kupcev. 
Finančni odhodki pa se nanašajo predvsem na bančne obresti od najetih kreditov in na tečajne 
razlike. 
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Č I S T I  P O S L O V N I  I Z I D 
 
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo za leto 2014 je v višini 4.071 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim 
letom se je zvišal za 44 %. Čisti poslovni izid družbe, po obračunu davka iz dobička pa znaša 3.585 
tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom je za 49 % višji. Čista dobičkonosnost prodaje za 
obravnavano leto znaša 9,8 %.  
 

S R E D S T V A  I N  V I R I  S R E D S T E V 
 

 
 
Kazalniki donosnosti 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Donosnost kapitala 10,6% 11,4% 7,6% 13,6% 22,2% 
Donosnost sredstev 6,8% 7,5% 5,6% 9,9% 14,9% 
 

Kazalniki stanja financiranja, investiranja in pokritosti kratkoročnih obveznosti 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Stopnja lastniškosti financiranja kapital / viri sredstev 0,67 0,73 0,81 0,75 0,80 

Stopnja dolgoročnosti investiranja dolgor.sred./sredstva 0,53 0,51 0,49 0,46 0,46 

Kapitalska pokritost OS  kapital / osnovna sredstva  1,39 1,54 1,82 1,77 1,89 

 
 
Kazalniki likvidnosti 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Kratkoročna pokritost krat.sredstva / krat. obveznosti 1,65 1,98 2,92 2,39 3,08 
Stopnja dolžniškosti financiranja dolgovi/obvez. do virov 
sred. 

0,33 0,27 0,19 0,25 0,20 
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
V družbi smo prepoznali poslovna in finančna tveganja. V nadaljevanju so izpostavljena tveganja, ki 
lahko pomembnejše vplivajo na poslovanje družbe. 
 

 

P O S L O V N A  T V E G A N J A 
 

 Opis Upravljanje 
Prodajna tveganja Tveganje izgube kupca Z razpršenostjo trgov, tržnih 

segmentov. 

Nabavna tveganja 
 

Rast cen strateških materialov, 
oskrba z materiali. 

Z izbiro dobaviteljev, s 
terminskimi nakupi. 

Premoženjska tveganja Izpostavljenost požarnemu 
tveganju, strojelomnemu 
tveganju, tveganju nesreč 
zaposlenih pri delu. 

Premoženjsko zavarovanje, video 
nadzor poslovnih prostorov, z 
organizirano gasilsko službo.  

Tveganje informacijske 
tehnologije 

Težave z delovanjem 
informacijskega sistema 

Z rednim vzdrževanjem 
programske in strojne opreme, z 
izobraževanjem. 

Kadrovska tveganja 
 

Izguba ključnih kadrov Z razgovori  in informiranjem 
zaposlenih 

Tveganja varstva okolja 
 

Tveganje za nesreče z 
nevarnimi snovmi. 

Izdelana je okoljska 
dokumentacija in organizacijski 
predpis Ukrepanje v primeru 
izrednih dogodkov in razmer. 

Proizvodna tveganja 
 

Vzdrževanje proizvodnih 
procesov 

S preventivnim servisom, z 
vlaganjem v razvoj, z 
izobraževanjem zaposlenih. 

 
 

F I N A N Č N A  T V E G A N JA 
 

 Opis Upravljanje  
Tveganje likvidnosti 
 

Plačilna sposobnost podjetja.  S stalnim spremljanjem 
likvidnosti in z načrtovanjem 
denarnih tokov.  

Kreditno tveganje 
 

Nanaša se na slabšo likvidnost 
kupcev.  

Nadziramo spoštovanje limitov 
zapadlih terjatev, in s 
spremljanjem bonitet kupcev, 
terjatve so zavarovane. 
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POSLOVANJE S POVEZANIMI DRUŽBAMI 
 
Družba Plama-pur d.d. Podgrad posluje s povezanimi osebami pod običajnimi tržnimi pogoji.  
 
Družba Plama Invest d.o.o., je v 100 % lasti družbe Plama-pur d.d. Podgrad. Osnovna dejavnost 
podjetja je oddajanje opreme v najem. 
Družba Plama-pur BH d.o.o., je v 50 % lasti družbe Plama-pur d.d.Podgrad. Dejavnost podjetja je 
proizvodnja in predelava mehke poliuretanske pene. 
 
Promet s pridruženimi družbami: 
 

v EUR promet terjatev promet obveznosti 

Plama Invest d.o.o. Kakanj 76.462 0 

Plama-pur BH d.o.o. Kakanj 627.947 8.407 

 

Promet z lastniki:  

 

v EUR promet terjatev promet obveznosti 

TermopIasti-Plama d.o.o., Podgrad 77.378 560.087 

 

Z drugimi povezanimi osebami v letu 2014 ni bolo prometa. 

 

VARSTVO OKOLJA 
 

V družbi se zavedamo pomembnosti varovanja okolja. Kot obrat večjega tveganja smo v letu 2014 za 
Agencijo RS za okolje pripravil nove dopolnitve dokumentacije potrebne za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja SEVESO II. zavezancev (direktiva Evropskega Sveta o obvladovanju večjih nesreč, ki lahko 
nastanejo zaradi nevarnih snovi). Izvedli smo vse zahteve agencije in uspešno prestali inšpekcijski 
pregled. Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pričakujemo v začetku naslednjega leta. 
Na osnovi novega Zakona o vodah smo na ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) pridobili 
Vodno dovoljenje za rabo vode iz javnega vodovoda. 
Med letom se redno izvajajo z zakonodajo predpisane meritve emisij iz vseh tehnoloških procesov. 
Ravno tako smo ponovno izvedli predpisani monitoring emisij iz kurilne naprave za ogrevanje. Vsi 
rezultati meritev emisijskih koncentracij iz nepremičnih virov onesnaženja so v dovoljenih mejah.  
 
V letu 2013 oblikovana skupina za okolje je nadaljevala svoje delo. S pomočjo GZS smo angažirali 
svetovalca za okolje – pristop k projektu WE-EEN. Skupaj smo pregledali vplive družbe na okolje in 
vse spremembe zakonodaje v zvezi z okoljem. Na osnovi zaključkov je načrt celovitega obvladovanja 
odpadkov v zaključni fazi. Investicijski posegi, ki jih predvideva zakonodajalec, tako, da bomo v 
podjetju delovali v skladu z novo okoljsko zakonodajo, so skoraj zaključeni. Ekološki otok za ločeno 
sortiranje komunalnih odpadkov bo v uporabi v začetku naslednjega leta. 
V okviru odgovornega ravnanja z odpadno embalažo imamo sklenjeno pogodbo z družbo 
pooblaščenko. Skrbimo za ločeno zbiranje komunalnih, nekomunalnih in nevarnih odpadkov z oddajo 
le teh pooblaščenim zbiralcem odpada.  
 
  



Plama-pur d.d. Podgrad   Letno poročilo 2014 

23 
 

Konec leta 2013 smo na GZS preko združenja kemijske industrije pridobili certifikat POR. Govorimo o 
programu odgovornega ravnanja do okolja in naši zavezi k trajnostnemu razvoju. Podjetje izpolnjuje 
zaveze iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja – POR, ki ga v Sloveniji vodi GZS - 
združenje kemijske industrije pod okriljem Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA) in Sveta 
evropske kemijske industrije (CEFIC). Certifikat POR se podeljuje za vsako leto posebej. V letu 2014 
smo ponovno potrdili našo zavezo odgovornega ravnanja do okolja in ponovno pridobili ta certifikat. 
 
 

DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
Družba se že vrsto let vključuje v življenje lokalne skupnosti predvsem z donatorskimi in sponzorskimi 
prispevki športnih, kulturnih in drugih projektov, v katerih je vključeno čim večje število ljudi, 
predvsem mladih. Družba podpira tudi humanitarno dejavnost oziroma humanitarne in prostovoljne 
organizacije. Med večjo tovrstno akcijo velja omeniti podporo prizadetim v poplavah v Bosni in 
Hercegovini ter v Srbiji, katerim je družba namenila ležišča ter čistilne gobice. 
 

 

NAČRTI ZA LETO 2015 
 
Ocenjujemo, da bo poslovno okolje tudi v letu 2015 nepredvidljivo. Položaj v Sloveniji bo še vedno 
neugoden, ocenjujemo, da se bo domače povpraševanje še nadalje krčilo, zato bomo še krepili 
prodajo na tuje trge. Načrtovan delež prodaje na tuje trge je 83 %. 
 
V letu 2014 so ključni cilji podjetja:  

• krepitev tržnega položaja s pridobitvijo novih kupcev in rastjo prodaje pri obstoječih kupcih, 

• zniževanje materialnih stroškov,  

• tržna diverzifikacija s poudarkom na krepitvi prodaje ležišč in novih projektov z oblikovanimi 
izdelki v avtomobilski industriji, 

• nove investicije, katerih glavni cilj so rast prodaje in novi izdelki.  
 
Za leto 2015 načrtujemo 2,87 mio EUR poslovnega izida iz poslovanja, kar je 6 % več kot v letu 2014, 
ki ga lahko ocenimo kot uspešnega. Poleg rasti je za podjetje bistvenega pomena tudi ohranitev 
plačilne sposobnosti in finančne stabilnosti.   
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RAČUNOVODSKO 

POROČILO 
RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 
Računovodski izkazi družbe Plama-pur d.d. Podgrad so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
Računovodske izkaze kot celoto sestavljajo: 
 

• Bilanca stanja 

• Izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

• Izkaz denarnih tokov 

• Izkaz gibanja kapitala in bilančni dobiček 

• Razčlenitve in pojasnila 
 
Revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. je revidirala izkaze ter pripravila revizorjevo poročilo, ki je 
vključeno v ta sklop. 
 
 

BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje 
sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta, za katero se sestavlja in ima obliko 
dvostranske uravnotežene bilance stanja.  
 
Neopredmetena sredstva 
 
Neopredmeteno sredstvo se ob začetem pripoznanju vrednoti po nabavni vrednosti. Knjigovodska 
vrednost neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Po začetnem pripoznanju se 
vodijo po modelu nabavne vrednosti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno 
časovno obračunano amortizacijo. Po začetnem pripoznanju se vodijo po modelu nabavne vrednosti. 
 
V nabavni vrednosti osnovnega sredstva je vključena nakupna cena in stroški usposobitve osnovnega 
sredstva za uporabo. V primeru, če pozneje nastali stroški povezani z osnovnim sredstvom povečujejo  
njegove bodoče koristi, se poveča nabavna vrednost sredstva. 
 
Odtujena osnovna sredstva, od katerih ni pričakovati več koristi, so predmet odpisa. Njihova sedanja 
vrednost se evidentira med prevrednotovalne poslovne odhodke. Izkupiček pri prodaji osnovnih 
sredstev pa se evidentira med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki ali odhodki. 
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Amortizacija 
 
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se začne amortizirati prvi dan 
naslednjega meseca potem, ko je pripravljeno za uporabo. Pri amortiziranju se uporablja metoda 
enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se pripozna kot strošek oziroma poslovni 
odhodek obdobja. 
 

Amortizacijske stopnje    

zgradbe 3,0 - 5,0%   

proizvajalna oprema 10,0- 12,5%   

prevozna sredstva 12,5-15,5%   

druga oprema 3,5-20,0%   

računalniška in programska oprema  33,3%   

 
 
Finančne naložbe 
 
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v deleže pridruženih podjetij in druge delnice in deleže. 
Glede na namen njihove pridobitve se obravnavajo kot razpoložljive za prodajo. Izkazujejo se po 
nabavni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku. Delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, so usklajene 
s tržno vrednostjo na dan bilance stanja.  
Med finančnimi naložbami podjetje izkazuje dolgoročno in kratkoročno dana posojila ter kratkoročne 
depozite pri bankah. Oslabitve posojil se oblikujejo glede na presojo izterljivosti posameznega 
posojila. Knjigovodska vrednost dolgoročno danih posojil je enaka njihovi izvirni vrednosti zmanjšani 
za prenose med kratkoročne finančne naložbe. 
 
 
Odložene terjatve za davek 
 
Odložene terjatve za davek so oblikovane zaradi oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnin ob upokojitvi. 
 
Zaloge 
 
Zaloge surovin in materiala se vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in 
druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Zaloge materiala se razbremenjuje 
po metodi povprečnih cen. 
Zaloge nedokončane proizvodnje  in proizvodov se vrednotijo po proizvajalnih stroških, ki vključujejo 
neposredne stroške materiala, neposredne stroške dela, neposredne stroške amortizacije. Zaloge  
nedokončane proizvodnje in proizvodov se usklajuje z rastjo cen materiala. 
Zaloge trgovskega blaga se vrednotijo po nabavnih cenah. 
Oslabitve zalog se opravijo na podlagi kvalitetne presoje in na podlagi starosti. Zaloge izdelkov brez 
gibanja nad 3 mesece se slabijo v višini 40% cene izdelka na zalogi, brez gibanja nad 6 mesecev pa v 
višini 90 % cene izdelka na zalogi. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na 
prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 
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Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani predujmi za 
opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za 
zaloge materiala pa v isti skupini kot zaloge. 
Terjatve iz poslovanja, ki so izražene v tujih valutah so preračunane v domačo valuto po srednjem 
tečaju Banke Slovenije na dan bilance. 
Terjatve, za katere se je začel sodni postopek, se šteje za sporne terjatve in je zanje oblikovan 
popravek vrednosti, v primeru neuspešnega sodnega postopka oziroma neizterljivosti se terjatve 
odpiše v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih. 
 
Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva so gotovina v blagajni in razpoložljiva denarna sredstva na transakcijskih računih pri 
bankah ter denarna sredstva vezana na odpoklic.  
Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju. 
 
Kapital 
 
Kapital podjetja je v računovodskem pomenu opredeljen kot obveznost do lastnikov. Kapital 
sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, 
preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. Sestavine in gibanje kapitala so 
podrobneje razkrite v izkazu gibanja kapitala. 
 
Rezervacije 
 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so oblikovane za sedanje obveze, ki 
izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v prihodnjih 
obdobjih.  
 
Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne obveznosti se izkazujejo ločeno kot kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne 
poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne 
obveznosti so obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, prejeti predujmi, obveznosti do delavcev, 
obveznosti do državnih institucij in druge kratkoročne obveznosti. 
 
Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Časovne razmejitve zajemajo vnaprej zaračunane stroške (odhodke). Vnaprej vračunani stroški so 
pričakovani stroški, ki se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. 
 

  



Plama-pur d.d. Podgrad   Letno poročilo 2014 

27 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazani 
ustvarjeni prihodki in odhodki ter poslovni izid v tekočem letu. Za izdelavo izkaza uspeha je izbrana 
različica I, kjer se poslovni izid ugotavlja stopenjsko. Stroški so prikazani po naravnih vrstah. 
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso 
pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. 
 
Prihodki 
 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.  
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni 
že ob nastanku. 
 
Poslovni prihodki 
 
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, 
navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje. 
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se 
merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev, ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede 
na stopnjo njihove dokončnosti. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev. Drugi 
prihodki, povezani s poslovnimi učinki vključujejo subvencije in regrese.  
 
Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in v zvezi 
s poslovnimi terjatvami. 
Finančni prihodki iz deležev so finančni prihodki od prodaje finančnih naložb in dividend. 
Finančni prihodki iz danih posojil se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na 
neodplačani del glavnice in veljavno obrestno mero.  
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev se pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne 
obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. 
 
Drugi prihodki 
 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Nanašajo se na izterjane odpisane terjatve in na 
prejete odškodnine. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 
 
Pripoznavanje odhodkov 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Poslovni odhodki 
 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. 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 
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zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna 
vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.  
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne 
glede na njihov vpliv na poslovni izid. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi zaradi 
njihove oslabitve. Takšno naravo ima pri osnovnih sredstvih primanjkljaj njihove prodajne cene v 
primerjavi s knjigovodsko vrednostjo. Pojavljajo se tudi v zvezi s popravkom vrednosti obratnih 
sredstev. 
 
 
Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki so odhodki iz finančnih obveznosti in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti. 
Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 
 
Drugi odhodki 
 
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. 
 
Davek od dobička 
 
Davek od dobička je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb v višini 17 % 
od ugotovljene davčne osnove. Osnova za obračun je celotni poslovni izid povečan za davčno 
nepriznane odhodke in zmanjšan za zakonsko dovoljene davčne olajšave. 
 
Odloženi davki 
 
Odloženi davki se pojavljajo kot odložene terjatve za davek. Pri obračunavanju odloženih davkov smo 
uporabili metodo obveznosti po bilanci stanja. 
 

 

IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 

Izkaz denarnih tokov, v katerem so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto, 
za katero se sestavlja, je sestavljen po posredni metodi - različica II in ima obliko zaporednega izkaza. 
 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 
V izkazu gibanja kapitala so resnično in pošteno prikazane spremembe vseh sestavin kapitala, tudi 
razdelitev čistega dobička za poslovno leto.  
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BILANCA STANJA 
 

v EUR 31.12.2014 31.12.2013 INDEKS 

SREDSTVA 23.887.119 24.230.658 99 
DOLGOROČNA SREDSTVA 10.994.779 11.153.373 99 
Neopredmetena sredstva 59.838 96.506 62 
Opredmetena osnovna sredstva 10.142.775 10.122.104 100 
Zemljišča   766.360 766.360 100 
Zgradbe 4.613.401 4.344.240 106 
Proizvajalne naprave in stroji 4.725.265 4.545.801 104 
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi 34.203 362.206 9 
Predujmi za pridobitev opredm.OS 3.546 103.497 3 
Dolgoročne finančne naložbe 737.569 883.222 84 
Delnice in deleži v pridruženih družbah 197.870 197.870 100 
Druge delnice in deleži 250.759 325.555 77 
Dolgoročna posojila 288.940 359.797 80 
Odložene terjatve za davek 54.597 51.541 106 
KRATKOROČNA SREDSTVA 12.852.989 13.063.893 98 
Zaloge 4.985.974 4.242.953 118 
Material  3.068.549 2.483.570 124 
Nedokončana proizvodnja 1.044.960 1.009.732 103 
Proizvodi in trgovsko blago 872.465 749.577 116 
Predujmi za zaloge 0 74 0 
Kratkoročne finančne naložbe 76.762 1.070.857 7 
Kratkoročna posojila in depoziti 76.762 1.070.857 7 
Kratkoročne poslovne terjatve 7.684.404 7.338.354 105 
Kratkor. poslov. terjatve do kupcev  6.978.068 7.194.019 97 
Kratkor. poslovne terjatve do drugih 706.336 144.335 489 
Denarna sredstva 105.849 411.729 26 
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE 39.351 13.392 294 
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV 23.887.119 24.230.658 99 
KAPITAL 19.195.782 18.289.477 105 
Vpoklicani kapital 2.865.957 2.865.957 100 
Kapitalske rezerve 4.446.217 4.446.217 100 
Rezerve iz dobička 5.162.342 5.162.342 100 
Zakonske rezerve 725.964 725.964 100 
Druge rezerve iz dobička 4.436.378 4.436.378 100 
Presežek iz prevrednotenja -39.237 23.200 

 
Preneseni čisti poslovni izid 3.175.061 3.388.985 94 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.585.442 2.402.776 149 
REZERVACIJE 428.250 303.182 141 
Rezervacije za jub.nagrade in odprav. 428.250 303.182 141 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.168.813 5.471.590 76 
Kratkor. finančne obveznosti 1.503.465 2.501.688 60 
Krat.finan.obveznosti do bank 1.500.000 1.000.000 150 
Krat.finan.obv.do drugih 3.465 1.501.688 0 
Kratkor.poslovne obveznosti 2.665.348 2.969.902 90 
Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev 2.065.736 2.239.451 92 
Kratkor. obv.na podlagi predujmov 6.924 29.971 23 
Druge kratkoročne obveznosti 592.688 700.480 85 
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE 94.274 166.409 57 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

V EUR 2014 2013 INDEKS 

Čisti prihodki od prodaje 36.331.089 35.263.948 103 
Sprememba vrednosti zalog  157.211 -250.132 -63 
Drugi poslovni prihodki  67.514 46.451 145 
Kosmati donos iz poslovanja 36.555.814 35.060.267 104 
Stroški blaga, materiala in storitev 26.846.485 25.297.822 106 
NV. prod. blaga in mat.ter stroški mat. 23.795.919 22.547.892 106 
Stroški storitev 3.050.566 2.749.930 111 
Stroški dela 5.576.124 5.553.492 100 
Stroški plač 3.941.224 3.956.695 100 
Stroški pokojninskih zavarovanj 546.302 552.403 99 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 287.216 291.500 99 
Drugi stroški dela 801.382 752.894 106 
Odpisi vrednosti 1.359.960 1.519.816 89 
Amortizacija 1.347.371 1.479.637 91 
Prevred. poslov.odhodki pri osnov. sred. 5.355 3.733 143 
Prevred. poslov.odhodki pri obrat.sred. 7.234 36.446 20 
Drugi poslovni odhodki 54.549 57.756 94 
Poslovni izid iz poslovanja 2.718.696 2.631.381 103 
Finančni prihodki iz deležev in drugih fin.naložb 1.276.222 102.129 1.250 
Finančni prihodki iz danih posojil 32.767 32.825 100 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 33.635 47.102 71 
Finančni odhodki iz finan. obveznosti 40.728 40.066 102 
Finančni odhodki iz posl.obveznosti 15.351 61.732 25 
Poslovni izid iz financiranja 1.286.545 80.258 1.603 
Poslovni izid iz rednega delovanja 4.005.241 2.711.639 148 
Drugi prihodki 66.778 117.731 57 
Drugi odhodki  1.116 2.278 49 
Poslovni izid zunaj rednega delovanja 65.662 115.453 57 
Celotni poslovni izid 4.070.903 2.827.092 144 
Davek iz dobička  488.518 421.284 116 
Odloženi davki -3.056 3.032 

 
Čisti poslovni izid obrač. obdobja 3.585.442 2.402.776 149 
 
 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 

 V EUR 2014 2013 INDEKS 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.585.442 2.402.776 149 
Sprem. pres. iz prevred. finan.sred. razp. za prodajo 26.680 14.500 184 
Druge sestavine vseobs.donosa (aktuarski dob./izg.) -89.117 0 

 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  3.523.005 2.417.276 146 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 

V EUR 2014 2013 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU  
 

Postavke izkaza poslovnega izida 3.664.552 3.787.525 

Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 36.499.016 35.475.232 

Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez. 32.349.003 31.263.392 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 485.462 424.315 

Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja -833.822 253.820 

Začetne manj končne poslovne terjatve 278.949 -549.559 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -25.958 -2.988 

Začetne manj končne odložene terjatve za davek -3.056 3.032 

Začetne manj končne zaloge -743.020 491.058 

Končni manj začetni poslovni dolgovi -304.554 206.808 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -36.182 105.469 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 2.830.730 4.041.344 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU  
 

Prejemki pri naložbenju 2.361.622 1.706.005 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 160.465 134.954 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 11.205 4.042 

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 689.952 64.952 

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 1.500.000 1.502.056 

Izdatki pri naložbenju 1.842.579 2.967.838 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred. 12.421 81.223 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 1.330.158 886.166 

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 0 

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 500.000 2.000.449 

Prebitek prejemkov ali  izdatkov pri naložbenju 519.043 -1.261.833 

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU  
 

Prejemki pri financiranju 3.450.000 3.900.000 

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.450.000 3.900.000 

Izdatki pri financiranju 7.105.652 6.430.573 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  40.728 40.066 

Izdatki za vračila kapitala 0 0 

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 300.000 

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 2.950.000 4.030.000 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 4.114.924 2.060.507 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju -3.655.652 -2.530.573 

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 105.849 411.729 

Denarni izid v obdobju  -305.879 248.938 

Začetno stanje denarnih sredstev  411.729 162.791 
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 IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
v EUR Vpoklicani  

kapital 
Kapitalske  

rezerve 
Zakonske  
rezerve 

Druge rezerve iz  
dobička 

Presežek  
iz prevred 

Preneseni  
čisti posl. izid 

Čisti poslovni  
izid  leta 

Kapital 
skupaj 

Stanje 1.1.2014 2.865.957 4.446.217 725.964 4.436.378 23.200 5.791.761 0 18.289.477 

Spremembe last. kapitala  
     

2.616.700 
 

2.616.700 

Izplačilo dividend 
     

2.616.700 
 

2.616.700 

Celotni vseobsegajoči donos  
    

-62.437 
 

3.585.442 3.523.005 

Vnos čistega poslovnega izida  
      

3.585.442 3.585.442 

Sprem.presežka iz prev.finan.naložb 
    

26.680 
  

26.680 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
    

-89.117 
  

-89.117 

Spremembe v kapitalu 
       

0 

Stanje 31.12.2014 2.865.957 4.446.217 725.964 4.436.378 -39.237 3.175.061 3.585.442 19.195.782 

 

 

v EUR Vpoklicani  
kapital 

Kapitalske  
rezerve 

Zakonske  
rezerve 

Druge rezerve iz  
dobička 

Presežek  
iz prevred 

Preneseni  
čisti posl. izid 

Čisti poslovni  
izid  leta 

Kapital 
skupaj 

Stanje 1.1.2013 2.865.957 
 

4.446.217 725.964 4.436.378 8.700 6.946.599 0 19.429.815 

Spremembe last. kapitala  
     

3.557.614 
 

3.557.614 

Izplačilo dividend 
     

3.557.614 
 

3.557.614 

Celotni vseobsegajoči donos  
    

14.500 
 

2.402.476 2.417.276 

Vnos čistega poslovnega izida  
      

2.402.776 2.402.776 

Sprem.presežka iz prev.finan.naložb 
    

14.500 
  

14.500 

Spremembe v kapitalu 
       

0 

Stanje 31.12.2013 2.865.957 4.446.217 725.964 4.436.379 23.200 3.388.985 2.402.776 18.289.477 
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RAZČLENITVE IN POJASNILA 
 

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredsteva   

 

Nabavna vrednost  

NEOPREDM. 
SREDSTVA 

ZEMLJIŠČA ZGRADBE OPREMA 
INVESTICIJE 

V TEKU 
SKUPAJ 

Stanje 1.1.2014 380.642 766.360 17.141.039 28.443.013 362.206 47.093.259 

Povečanje iz investicij 627.278 688.780 1.316.058 

Direktna povečanja 12.421 55.078 386.974 988.055 1.442.530 

Prenosi investicij 1.316.058 1.316.058 

Zmanjšanja  0 

Odpisi       216.490   216.490 

Stanje 31.12.2014 393.063 766.360 17.823.395 29.302.278 34.203 48.319.300 

Popravek vrednosti 

Stanje 1.1.2014 284.136 12.796.799 23.897.212 36.978.147 

Amortizacija 49.089 413.196 885.086 1.347.370 

Prenosi, odpisi  205.285 205.285 

Povečanja 0 

Stanje 31.12.2014 333.225 0 13.209.995 24.577.013 0 38.120.232 

Sedanja vrednost 

1.1.2014 96.506 766.360 4.344.240 4.545.801 362.206 10.115.113 

31.12.2014 59.838 766.360 4.613.401 4.725.265 34.203 10.199.067 

 

Naložbe v osnovna sredstva so financirane z lastnimi sredstvi. Na dan 31.12.2014 je izkazana 

obveznost za nakup opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 139.178 EUR. Osnovna sredstva niso 

obremenjena s hipoteko. 

 

Spremembe neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2014 

 

v eur 
 Nove naložbe 1.442.530 

Amortizacija  1.347.370 

Odtujitve  11.205 

Povečanje 83.954 

 

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2014 so izkazani v 

višini 3.546 EUR. Na dan 31.12.2013 so znašali 103.947 EUR. V preglednici gibanja opredmetenih 

osnovnih sredstev niso zajeti. 
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Dolgoročne finančne naložbe 

 

Deleži  

v EUR 
Udeležba v 

kapitalu 
Število delnic, 

obveznic  

  

31.12.2014 

Naložbe v deleže pridruženih podjetij 
   Plama-pur BH d.o.o.Kakanj, BIH 50,00% 

 
196.847 

Plama invest d.o.o. Kakanj, BIH 100,00% 
 

1.023 

Naložbe v druge delnice in deleže 
   Skupna pokoj.družba d.d. Ljubljana 
 

241 55.258 
Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana 

 
5.800 136.880 

Ipil, invalidsko podjetje Il. Bistrica d.o.o. 23% 
 

35.106 
AG d.d. Ljubljana   22 23.515 

 

Plama-pur d.d. Podgrad podjetja Plama Invest d.o.o. Kakanj ne bo vključila v konsolidacijo, ker ni 
pomembno za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in 
gibanja kapitala v skladu z 8. točko 56. člena ZGD-1. 
 

v  EUR 

Naložbe v 
deleže 

pridruženih 

Druge delnice 
in deleži 

Dolgoročno 
dana posojila  

Skupaj 

Nabavna vrednost 
    Stanje 1.1.2014 197.870 325.555 359.797 883.222 

Povečanje 
 

26.680 
 

26.680 
Zmanjšanje 

 
101.476 70.857 172.333 

Stanje 31.12.2014 197.870 250.759 288.940 737.569 
Popravek vrednosti 

    Stanje 1.1.2014 
    Povečanje 
    Zmanjšanje 
    Stanje 31.12.2014 
    Čista vrednost 1.1.2014 197.870 325.555 359.797 883.222 

Čista vrednost 31.12.2014 197.870 250.759 288.940 737.569 
 

Povečanje drugih delnic in deležev se nanaša na prevrednotenje delnic Zavarovalnice Triglav d.d. na 
borzno vrednost na dan 31.12.2014 v višini 26.680 EUR. 
Zmanjšanje drugih delnic in deležev se nanaša na prodajo 19,85 % deleža v podjetju Termoplasti-
Plama d.o.o. Podgrad. 
Dolgoročno dana posojila drugim so dana podjetju Plama Invest d.o.o., Kakanj. Posojila so dana po 
tržnih obrestnih merah in se odplačujejo skladno z amortizacijskimi načrti. Del dolgoročnih posojil, ki 
zapadejo v plačilo v naslednjem letu v višini 70.857 EUR, je prenesenih med kratkoročne finančne 
naložbe. Posojila niso zavarovana. 
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Odložene terjatve za davke 

 

Odložene terjatve za davek so oblikovane iz rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne 
nagrade zaposlenih. 
 

v EUR 2013 

Odložene terjatve za davek na dan 31.12.2013 51.541 

Terjatve za odložen davek za odpravnine 2.318 

Terjatve za odložen davek za jubilejne nagrade 738 

Odložene terjatve za davek na dan 31.12.2014 54.597 

 

Zaloge  

Zaloge so v primerjavi s preteklim letom v povprečju za 18 odstotkov višje. Pri letnem popisu zalog 

materiala so bili ugotovljeni odpisi v znesku 20.720 EUR, kalo v višini 4.302 EUR in presežki v višini 

7.733 EUR. 

 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Material 3.068.549 2.483.570 124 
Nedokončana proizvodnja 1.044.960 1.009.732 103 
Proizvodi in trgovsko blago 872.465 749.577 116 
Predujmi za zaloge 0 74 0 
Zaloge  4.985.974 4.242.953 118 
 

 

Kratkoročne finančne naložbe 
 
v EUR 2014 2013 Indeks 

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 0 1.000.000 0 
Kratkoročni del dolgoročnih posojil 76.762 70.857 108 
Kratkoročne finančne naložbe 76.762 1.070.857 7 
 
Kratkoročni del dolgoročnih posojil se nanaša na dana posojila podjetju Plama Invest d.o.o. Kakanj. 
 

v  EUR 

Kratkoročna posojila  
in kratkoročni depoziti 

Kratkoročni del 
dolgoročnih posojil 

Skupaj 

Nabavna vrednost 
 

 
 Stanje 1.1.2014 1.000.000 70.857 1.070.857 

Povečanje 500.000 70.857 570.857 
Zmanjšanje 1.500.000 64.952 1.564.952 
Stanje 31.12.2014 0 76.762 76.762 
Popravek vrednosti 

 
 

 Stanje 1.1.2014 
 

 
 Povečanje 

 
 

 Zmanjšanje 
 

 
 Stanje 31.12.2014 

 
 

 Čista vrednost 1.1.2014 1.000.000 70.857 1.070.857 
Čista vrednost 31.12.2014 0 76.762 76.762 
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Kratkoročne poslovne terjatve 

 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Kratkoročne  terjatve do kupcev v državi 1.632.112 1.694.602 96 
Kratkoročne  terjatve do kupcev v tujini 5.152.073 5.389.262 96 
Kratkoročne terjatve do pridruženih pod.v tujini 193.883 110.155 176 
Kratkoročne  terjatve do kupcev 6.978.068 7.194.019 97 
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 4.913 0 
Druge kratkoročne finančne terjatve 706.336 139.422 507 
Kratkoročne poslovne terjatve 7.684.404 7.338.354 105 
 
Na dan 31.12.2014 je bilo zapadlih kratkoročnih terjatev do kupcev 1.757.550 EUR, ki so zapadle: 
 

� v roku do 30 dni 1.093.902 EUR 
� v roku od 31 do 60 dni 153.369 EUR 
� v roku nad 61 dni 510.279 EUR 

 
Na dan 30.3.2015 je odprtih še 376.104 EUR terjatev, ki so zapadle na dan 31.12.2014. 
 
Podjetje je oblikovalo popravke vrednosti terjatev v znesku 3.318 EUR zaradi nesolventnosti kupcev, 
prijave v stečaj, v prisilno poravnavo oziroma likvidacijo. Kratkoročne terjatve do kupcev so 
zavarovane pri zavarovalnici. 
Druge kratkoročne finančne terjatve v znesku 625.000 EUR so iz naslova prodaje deleža finančne 

naložbe Termoplasti-Plama d.o.o. Podgrad. 

 

Tabela gibanja popravka vrednosti terjatev 

 

 
v EUR 

Stanje 1.1.2014 173.924 
Povečanje  3.318 
Zmanšanje  43.922 
Stanje 31.12.2014 133.321 
 

 

Denarna sredstva 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Denarna sredstva v blagajni 48 118 41 
Denarna sredstva na računih  105.301 411.111 26 
Depoziti  na odpoklic 500 500 100 
Denarna sredstva 105.849 411.729 26 
 

 

Aktivne časovne razmejitve  

 
Aktivne časovne razmejitve v višini EUR 39.351 se nanašajo na odložene stroške storitev. 
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Kapital 

 
Osnovni kapital sestavlja 686.798 navadnih kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 
31.12.2014 znaša 27,9 EUR za delnico. Vrednost kapitala se je v letu 2014 povečala za 5 odstotkov.  
Kapitalske rezerve zajemajo splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 4.446.217 EUR. 
Družba ima oblikovane zakonske rezerve v višini 25 odstotkov od osnovnega kapitala.  
Povečanje presežka iz prevrednotenja v znesku 49.880 EUR se nanaša na prevrednotenje dolgoročnih 
finančnih naložb. Aktuarska izguba v višini 89.117 EUR se nanaša na rezervacije za odpravnine ob 
upokojitvi. Čisti poslovni izid za leto 2014 znaša 3.585.442 EUR.  
  

v EUR 2014 2013 Indeks 

Vpoklicani kapital 2.865.957 2.865.957 100 

Kapitalske rezerve 4.446.217 4.446.217 100 

Rezerve iz dobička 5.162.342 5.162.342 100 

Zakonske rezerve 725.964 725.964 100 

Druge rezerve iz dobička 4.436.378 4.436.378 100 

Presežek iz prevred.dolg.fin.naložb  49.880 23.200 215 

Aktuarski dobički/izgube -89.117 0 
 

Preneseni čisti poslovni izid 3.175.061 3.388.985 94 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.585.442 2.402.776 149 

Kapital 19.195.782 18.289.477 105 

 

v EUR 2014 2013 
Čisti dobiček poslovnega leta 3.585.442 2.402.776 

Preneseni čisti dobiček 3.175.061 3.388.985 

Bilančni dobiček 6.760.503 5.791.761 

 
V EUR Presežek iz 

prev.finan.nal. 
Aktuarski 

dobički 
Skupaj 

Stanje na dan 1.1.2014 23.200 0 23.200 

Sprememba med letom 26.680 -89.117 -62.437 

Presežek iz prevrednotenja 49.880 -89.117 -39.237 

 
Rezervacije 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Rezervacije za jubilejne nagrade 90.777 82.091 111 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 337.473 221.091 153 

Rezervacije 428.250 303.182 141 

 

V skladu z zakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo je družba zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad 
zaposlencem in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. 
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, 
diskontirane na konec poročevalskega obdobja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da 
upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do 
upokojitve. Višina je izračunana na podlagi aktuarskega izračuna. 
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Kratkoročne finančne obveznosti 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 

Kratkoročna posojila dobljena pri bankah  1.500.000 1.000.000 150 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.465 1.501.688 
 

Kratkoročne finančne obveznosti 1.503.465 2.501.688 60 

 

Na dan 31.12.2014 znašajo posojila pri bankah 1,5 mio EUR. Posojilo je zavarovano z menicami. 
Obrestna mera za posojilo je primerljiva z veljavnimi tržnimi obrestnimi merami. 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.200.075 1.618.877 74 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 865.661 620.574 139 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.065.736 2.239.451 92 
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov  6.924 29.971 23 
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 272.699 273.145 100 
Obveznosti do državnih in drugih inštitucij 303.072 408.698 74 
Druge kratkoročne obveznosti 16.917 18.637 91 
Kratkoročne poslovne obveznosti 2.665.348 2.969.902 90 
 

Na dan 31.12.2014 je bilo zapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 80.471 EUR, ki so 
zapadle: 

� v roku do 30 dni 80.344 EUR 

� v roku od 31 do 60 dni 127 EUR 

� v roku nad 61 dni  0 EUR 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, obveznosti do državnih institucij in druge kratkoročne 
obveznosti zapadejo v plačilo v roku 30 dni.  
 

 

Pasivne časovne razmejitve 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Vnaprej vračunani stroški 94.274 166.409 57 

Pasivne časovne raznejitve 94.274 166.409 57 

 
 
Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 znašajo 94.274 EUR. V primerjavi z letom 2013 so se 
zmanjšale za 43 odstotkov. Zajemajo vračunane količinske popuste kupcem, vračunane stroške 
reklamacij in vkalkulirane stroške storitev. 
 

 

Zunajbilančna evidenca 
 
V zunajbilančni evidenci v znesku 110.016 EUR se izkazujejo osebne zadolžitve delavcev. 
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Poslovni prihodki 
 
Čisti prihodki od prodaje izdelkov in storitev so se v primerjavi z letom 2013 povečali za 3 odstotke. 
81 odstotkov vseh prihodkov od prodaje izdelkov in storitev je bilo realiziranih na tujih trgih. Prodaja 
na tujih trgih se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 8 odstotkov, na domačem trgu pa se je  
znižala za 13 odstotkov. 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Čisti prihodki od prodaje 36.331.089 35.263.948 103 
Čisti prihodki od prodaje proiz. in storitev na domačem trgu  6.317.761 7.406.628 85 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu  731.555 708.539 103 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu EU  23.236.658 20.526.381 113 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu EU  24.063 17.920 134 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu izven EU  5.718.632 6.363.207 90 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu izven EU  302.420 241.273 125 
Sprem. vred. zalog ned. proizvodnje in gotovih proizvodov 157.211 -250.132 

 
Drugi poslovni prihodki 67.514 46.451 145 
Kosmati donos iz poslovanja 36.555.814 35.060.267 104 
 

 

Poslovni odhodki 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 29.493.043 27.420.178 108 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 394.572 356.398 111 
Stroški prodajanja 756.971 664.147 114 
Stroški splošnih dejavnosti (nabava in uprava) 3.179.943 3.947.983 81 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 12.589 40.180 31 
Poslovni odhodki 33.837.118 32.428.886 104 
 

 

Stroški blaga, materiala in storitev 
 
 

Stroški materiala 
 
V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala 69,5 odstotkov. V primerjavi z enakim 
obdobjem lani so se povečali za 5 odstotkov. 

 
 
Stroški storitev 
 
Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 9,1 odstotkov. Njihova skupna vrednost se je v 
primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 11 odstotkov.  
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v EUR 2014 2013 Indeks 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 394.572 356.398 111 
Stroški porabljenega materiala  23.401.347 22.191.494 105 
Stroški materiala 22.523.674 21.378.914 105 
Stroški energije 448.286 500.341 90 
Drugi stroški materiala 429.387 312.239 138 
Stroški storitev  3.050.566 2.749.930 111 
Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov 599.147 594.588 101 
Stroški prevoznih storitev 1.252.129 1.171.215 107 
Stroški storitev v zvezi z vzdržev. opredm. OS 268.594 234.649 114 
Najemnine 6.625 6.951 95 
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 26.349 22.642 116 
Stroški zavarovalnih premij in plač. prometa  326.367 320.024 102 
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 53.486 45.256 118 
Stroški sejmov, reklame in propagande 33.996 53.293 64 
Stroški storitev fizičnih oseb 78.180 50.360 155 
Stroški drugih storitev 405.693 250.952 162 
Stroški blaga materiala in storitev 26.846.485 25.297.822 106 
 
 
Stroški dela 
 
Stroški dela v vseh poslovnih odhodkih predstavljajo 16,6 %. V primerjavi preteklim letom so za 0,4 % 
višji. Povprečno število zaposlenih v podjetju po delovnih urah v letu 2014 je 188 oseb. V primerjavi z 
letom 2013 se je število zaposlenih v povprečju povečalo za 2 sodelavca ali za odstotek. Družba 
izplačuje plače v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo. 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Stroški plač 3.941.224 3.956.695 100 
Stroški pokojninskih zavarovanj 546.302 552.403 99 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 287.216 291.500 99 
Drugi stroški dela 801.382 752.894 106 
Stroški dela   5.576.124 5.553.492 100 
 
 

Odpisi vrednosti 
 
Odpisi vrednosti predstavljajo 4,0 odstotke v poslovnih odhodkih. V primerjavi s preteklim letom so 
za 11 odstotkov nižji. Amortizacija je v primerjavi s preteklim letom za 9 odstotkov nižja. 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Amortizacija  1.347.371 1.479.637 91 
Prevred. poslov.odhodki pri osnov.sred. 5.355 3.733 143 
Prevred. poslov.odhodki pri obrat. sred. 7.234 36.446 20 
Odpisi vrednosti 1.359.960 1.519.816 89 
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Drugi poslovni odhodki 
 
Drugi poslovni odhodki so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški za varstvo 
človekovega okolja, sodni stroški, takse. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 6 % nižji. 
  

v EUR 2014 2013 Indeks 
Drugi stroški 54.549 57.756 94 

Drugi poslovni odhodki 54.549 57.756 94 

 
 

Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki so se v primerjavi s preteklim letom bistveno povečali.  
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah se nanašajo na prejeti dobiček podjetja Plama-pur 
BH d.o.o. Kakanj po sklepu skupščine o delitvi dobička za leto 2013. Finančni prihodki iz deležev v 
drugih družbah so prejete dividende ter finančni prihodki od prodaje finančne naložbe Termoplasti-
Plama d.o.o. Podgrad.  
Finančni prihodki iz danih posojil so obresti od depozitov. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so 
prejete obresti kupcev in pozitivne tečajne razlike. 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah  107.807 78.905 137 
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 1.168.415 22.819 

 
Finančni prihodki iz finančnih naložb 0 405 0 
Finančni prihodki iz danih posojil 32.767 32.825 100 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 33.635 47.102 71 
Finančni prihodki 1.342.624 182.056 737 
 
 
Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so obresti od posojil prejetih od bank. Finančni odhodki od 
poslovnih obveznosti  so negativne tečajne razlike. Finančni odhodki so v primerjavi s preteklim 
letom za 57 odstotkov nižji. 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   40.728 40.066 101 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   15.351 61.732 25 
Finančni odhodki  56.079 101.798 55 
 
 
Drugi prihodki in odhodki 
 

v EUR 2014 2013 Indeks 
Drugi prihodki   66.778 117.731 57 

Drugi odhodki   1.116 2.278 49 

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 65.662 115.453 57 
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Davek iz dobička 
 

Osnova za davek iz dobička  za leto 2014 je povečana za davčno nepriznane odhodke v znesku 35.876 
EUR in zmanjšana za davčno priznane olajšave v znesku 729.311  EUR in znaša 2.907.017 EUR. 
Končni obračunan davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2014 znaša 488.518 EUR. 
 

v EUR 2014 2013 
Davek iz dobička 488.518 421.284 
Odloženi davki -3.056 3.032 
Davki 485.462 424.316 
 

 

Prikaz efektivnih stopenj davka od dohodka pravnih oseb 

v EUR 2014 

Davčna 
stopnja v 

% 2013 

Davčna 
stopnja v 

% 
Celoten poslovni izid pred davki 4.070.903  2.827.092  
Obračunan davek splošna stopnja 692.054 17,0 480.606 17,0 
Prilagoditve davčne osnove 206.592  56.290  
Davek iz dobička 485.462 11,9 424.316 15,0 
 

 

Čisti poslovni izid po preračunu kapitala  

v EUR 
Znesek 
kapitala 

%  
rasti 

Izračunan 
učinek 

Zmanjšan 
poslovni 

izid 

Kapital brez tekočega dobička  15.610.340 0,2 31.221 3.554.220 
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SPLOŠNA IN DRUGA RAZKRITJA 
 

UPRAVNI ODBOR 

 
dr. Aleš Musar  predsednik UO 
Marjanca Drame namestnica predsednika UO  
Marko Konič  član UO in izvršni direktor družbe 
Bojana Vinkovič  članica UO  
 
V letu 2014 so za opravljanje funkcij UO prejeli: 
 

 V EUR 

dr. Aleš Musar 2.820 

Marjanca Drame 2.500 

Marko Konič 2.800 

Bojana Vinkovič 2.500 

 

 

GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR  mag. Uroš Barba 

 
V letu 2014 je za opravljanje funkcije prejel: 
 

 

Plača 
Variabilni 
del plače 

Regres 
Materialni 

stroški 
Zavarov. 

PDPZ 
Skupaj 

v EUR  90.000 58.537 1.081 10.240 2.819 162.677 

 

IZVRŠNI DIREKTOR    Marko Konič 
 
V letu 2014 je za opravljanje funkcije prejel: 

       

 
Plača 

v EUR 12.000 

 

 

PRIDRUŽENA PODJETJA 
 
Plama Invest d.o.o.  
Plama-pur d.d. Podgrad je v letu 2008 ustanovila podjetje Plama Invest d.o.o. Bjelavići bb, Kakanj BIH. 
Namen ustanovitve je ohranitev lastništva na opremi za proizvodnjo mehke poliuretanske pene. 
Opremo je začasno uvozilo podjetje Plama-pur BH d.o.o. Kakanj, ki je v 50 % lasti Plame-pur d.d. 
Podgrad, v letu 2008 pa je bil narejen prenos na podjetje Plama Invest d.o.o. Kakanj, ki je v 100 % 
lasti Plame-pur d.d. Podgrad. Plama - pur d.d. Podgrad podjetja Plama Invest d.o.o. Kakanj ne bo 
vključila v konsolidacijo, ker ni pomembno za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, 
poslovnega izida,  denarnih tokov in gibanja kapitala v skladu z 8.točko 56. člena ZGD-1. 
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Plama-pur BH d.o.o. 
Plama-pur  d.d. Podgrad je 50 % lastnik podjetja Plama-pur BH d.o.o. Kakanj, vendar  nima 
prevladujočega vpliva, zato ne sestavlja skupinskih računovodskih izkazov. Glavni izvršni direktor od 
pridruženih podjetij ne prejema nobenih prejemkov. 
 
 

STROŠEK REVIDIRANJA 
 
Strošek storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2014 znaša 10.900 EUR. 
 
 

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
Po datumu bilance stanja 31.12.2014 se niso zgodili pomembni dogodki, ki bi vplivali na 

računovodske izkaze na dan 31.12.2014. 

 
Podgrad, 23.4.2015 

       predsednik upravnega odbora 

       dr. Aleš Musar 

 

       namestnica predsednika upravnega odbora 

       Marjanca Drame 

        

član upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       članica upravnega odbora 

       Bojana Vinkovič 

 

 


