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UVOD 
PREDSTAVITEV 
Osnovna dejavnost podjetja Plama-pur d.d. Podgrad  je proizvodnja in predelava mehke 
poliuretanske pene. Z izdelki različnih formatov 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.  
 
Proizvodni programi so organizirani v obliki profitnih centrov (PC): PC Role, PC Čistilne gobice, PC 
Oblikovani izdelki, PC Razvoj in proizvodnja  blokov in PE Kosmit.  
 
 

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 Radoš Gregorčič 

 

Plama-pur d.d. Podgrad je na dan 31.12.2012 v 50 % lastništvu nadrejene družbe AG d.d., Kavčičeva 

ulica 66, Ljubljana, ki izdeluje konsolidirane računovodske izkaze. 

 

 

VIZIJA, POSLANSTVO 
Cilj naše družbe je uvrstitev med najbolj priznane proizvajalce mehke  poliuretanske pene v Evropi. 

Z izpolnjevanjem potreb naših kupcev in končnih porabnikov ter z utrjevanjem dolgoročnega 

partnerstva zagotavljamo rast in razvoj podjetja, zadovoljstvo lastnikov in zaposlenih. 

Vsestransko smo odgovorni do okolja, v katerem delujemo. 
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USPEŠNOSTI POSLOVANJA

 

 

 

34,2

2011 2012

mio EUR

3,22

2011 2012

EUR

2008 2009 2010

tuji trg/ v %

2008 2009 2010

DV/zap. v 000

2008 2009 2010

celotni prihodki /sredstva

0,19

2011 2012

dolgovi/obvez. do virov sred.

 Letno poročilo 2012 

POSLOVANJA 

 

71%

2011 2012

/ v %

44,6

2011 2012

000 EUR

1,44

2011 2012

celotni prihodki /sredstva
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POROČILO GLAVNEGA IZVRŠNEGA 
DIREKTORJA 

 

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji, zaposleni! 

 

Poslovno leto, ki je za nami, je bilo leto poglabljanja gospodarske krize in negativnih trendov za 

celotno gospodarstvo. Če lahko rečemo, da smo se tem negativnim trendom v prvi polovici leta 

uspešno izogibali, so se v drugi polovici leta dotaknili tudi našega poslovanja.  

Glavne aktivnosti so bile usmerjenje v ohranjanje tržnega deleža, iskanje novih kupcev in ohranjanje 

ugodne likvidnostne situacije. 

Prihodki od prodaje so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižali za 4 % na 34,2 milijona evrov in 

tudi ostali kazalniki poslovanja so se nekoliko poslabšali. Na drugi strani veselijo zelo dobri kazalniki  

likvidnosti in nekoliko višja dodana vrednost na zaposlenega.  

V drugem četrtletju smo bili priča visokim dvigom cen surovin, kar smo le deloma uspeli prenesti na 

prodajne cene. V drugi polovici leta je začelo pešati povpraševanje, kar se je pokazalo v nižjih 

mesečnih realizacijah. Negativnim tržnim trendom so se pridružile težave s kvaliteto, ki so vplivale na 

končni izid poslovanja.   

Stanje na našem glavnem trgu t.j. evropska avtomobilska industrija se je v letu 2012 poslabšalo, 

zaradi tega smo toliko bolj veseli prodora na nekatere izven evropske trge in ohranjanje položaja na 

tistih, kjer smo bili že prisotni. Trženje na področju ležišč še ni dalo pravih rezultatov, prodaja pen za 

pohištveno industrijo pa deli usodo panoge v Evropi t.j. padec povpraševanja, nelikvidnost kupcev in 

velike težave s plačili.  Segment gospodinjstva oz. čistilnih gobic se je nekoliko zmanjšal, vendar nas 

pravi tržni izzivi na tem področju čakajo v letu 2013. 

Investicije v letu 2012 so bile nižje od načrtovanih in so se v glavnem prenesle na leto 2013. Razlog  je 

v splošni zahtevnosti glavne investicije v regalni sistem in temu primernemu iskanju najboljših 

rešitev. Največja investicija v letu 2012 je bila tako naložba v sodoben laboratorij, ki bo zaključena v 

letu 2013. 

Nadaljevali smo z racionalizacijo stroškov dela, manj uspešni pa smo bili pri materialnih stroških, kar 

se kaže tudi v višjem deležu materiala v  prihodkih.  

Zagotavljali smo ustrezne pogoje za zaposlene, ki so nad povprečjem panoge v kateri delujemo in tudi 

nad republiškim povprečjem.  

 

Ocenjujem, da je bilo poslovanje v letu 2012 uspešno in predstavlja dobro osnovo za uspešno 

poslovanje in razvoj podjetja v prihodnje. V letu 2013, za katerega so napovedi o gospodarski rasti 

slabe, načrtujemo ohranitev prihodkov, vendar višji poslovni izid, ki ga bomo poskušali doseči z 

boljšim obvladovanjem stroškov.   

glavni izvršni direktor  
Radoš Gregorčič 
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PODPIS LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012 IN 
NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV 

 
 
 
 
 
Glavni izvršni družbe Plama-pur d.d. Podgrad, sem seznanjen z vsebino sestavnih delov letnega 
poročila družbe za leto 2012 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom družbe za leto 2012. 
 
Z njim se strinjam in potrjujem s svojim podpisom. 
 
 
 
Podgrad, 14.3.2013 
 
 
 

glavni izvršni direktor 
Radoš Gregorčič 
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POMEMBNEJŠI
 

Čisti prihodki od prodaje  v 000 EUR

Poslovni izid iz posl. v 000 EUR 

EBITDA v 000 EUR 

Celotni poslovni izid v 000 EUR 

Čisti poslovni izid v 000 EUR 

Čista dobičkonosnost  prodaje (ROS)

Dodana vrednost /zaposlenega 000 

Donosnost kapitala (ROE)  

Donosnost sredstev (ROA) 

Naložbe v OS 000 EUR 

Povp. število zaposlenih po del. urah

 

 
Kapital v 000 EUR 

Sredstva v 000 EUR 

 

LASTNIŠKA
 
 

Lastniki na dan 31.12.2012 

AG d.d., LJUBLJANA 
PLASTA d.o.o., ŠENTRUPERT 
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., PODGRAD
ZVEZA BANK REG. Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS

 
 

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 

 

  

2008 2009 2010 2011

Knjigovodska vrednost delnice 
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POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU

 
2012 

EUR 34.235 35.686
1.584 2.076
3.220 3.586
1.629 2.288
1.358 1.859

(ROS) 4,6% 

Dodana vrednost /zaposlenega 000 EUR 44,6 

7,6% 11,4%
5,6% 

845 1.

urah 193 

 

31.12.2012 31.12.201

19.430 17.835
23.992 24.571

LASTNIŠKA STRUKTURA 

, PODGRAD 
ZVEZA BANK REG. Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS, KLAGENFURT (A) 

 
Lastne delnice  
 
V letu 2012 je družba prodala 12.104 lastnih delnic.
Na dan 31.12.2012 nima lastnih delnic.
 
Obveščanje  
 
Delnice Plame-pur z oznako POPG 

Ljubljanski borzi v Vstopni kotaciji, zato družba objavlja informacije za delničarje in javnost v sistemu 
onskega obveščanja Ljubljanske borze SEONet  in na spletni strani družbe www.plama

 

 

28,3
EUR

2011 2012

vrednost delnice 

 Letno poročilo 2012 

POSLOVANJU 

2011 INDEKS  

35.686 96 

2.076 76 

3.586 90 

2.288 71 

1.859 73 

5,2% 
 

44,5 100 

11,4% 
 

7,5% 
 

1.078 78 

212 91 

 
 

31.12.2011 Indeks  

17.835 109 

24.571 98 

DELEŽI 

50,00 % 
24,99 % 
24,98 % 

0,03 % 

2012 je družba prodala 12.104 lastnih delnic. 
Na dan 31.12.2012 nima lastnih delnic. 

z oznako POPG kotirajo na 
Ljubljanski borzi v Vstopni kotaciji, zato družba objavlja informacije za delničarje in javnost v sistemu 

www.plama-pur.si.  
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POSLOVNI DOGODKI V LETU 2012 
 

Januar  

Uprava družbe dne 6.1.2012 prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izvedeni 

prevzemni ponudbi.  

 

April 
Na 17. skupščini delničarji potrdijo spremembe in dopolnitve statuta. Uveden je enotirni sistem 
upravljanja, razrešen je nadzorni svet in imenovan upravni odbor. Dosedanji direktor družbe 
nadaljuje delo kot glavni izvršni direktor. Sprejeta je tudi odločitev o prenosu delnic manjšinskih 
delničarjev na glavnega delničarja. 
 
Junij 

Z dnem vpisa sprememb in dopolnitev statuta v sodni register, t.j. 1.6.2012, se na konstitutivni seji 
sestane upravni odbor. Za predsednika upravnega odbora je imenoval dr. Aleša Musarja, za 
namestnika predsednika upravnega odbora Franca Freliha, Marka Koniča pa za izvršnega direktorja. 
Predstavnik delavcev v upravnem odboru, ki ga imenuje svet delavcev, je Marijan Dekleva. 
 
Avgust 
Dne 21. 8.2012 se na 18. seji skupščine delničarji seznanijo z Letnim poročilom in Poročilom 
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011. Skupščina sprejme 
sklep, da se bilančni dobiček ne razporedi ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Na 
podlagi predlaganih sprememb statuta upravni odbor po novem šteje pet članov. Imenovanje Jožeta 
Ceglarja za člana upravnega odbora stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. 
 

 

 

DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA 
 
 
Januar 2013 
Na 19. skupščini družbe dne 22.1.2013 je sprejet sklep o izplačilu dividend v višini 3,0 EUR bruto na 
delnico. 
G. Marijan Dekleva dne 25.1.2013 odstopi kot član Upravnega odbora predstavnik delavcev. 

 
Marec 2013 
Dne 15. 3. 2013 poteče mandat glavnemu izvršnemu direktorju Radošu Gregorčiču. Za vršilca 
dolžnosti glavnega izvršnega direktorja je za obdobje treh mesecev imenovan Uroš Barba. 
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IZJAVA VODSTVA O SKLADNOSTI 
 

s 545 in 546. členom ZGD-1 

 

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

podjetja AG d.d. izjavlja, da v poslovnem letu 2012 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, 30.4.2013 

       predsednik Upravnega odbora 

       Dr. Aleš Musar 

 

       namestnik predsednika Upravnega odbora 

       Franc Frelih 

        

član Upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       član Upravnega odbora 

       Jože Ceglar 
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IZJAVA VODSTVA O POMEMBNIH DOGODKIH 
 

po datumu bilance 

 

Po datumu bilance stanja 31.12.2012 so niso zgodili pomembni dogodki, ki bi zahtevali posebno 

razkritje v računovodskih izkazih. 

 

Podgrad, 30.4.2013  

       predsednik Upravnega odbora 

       Dr. Aleš Musar 

 

       namestnik predsednika Upravnega odbora 

       Franc Frelih 

        

član Upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       član Upravnega odbora 

       Jože Ceglar 
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IZJAVA VODSTVA O ODGOVORNOSTI ZA 

LETNO POROČILO 

 

Upravni odbor družbe odobrava računovodske izkaze družbe Plama-pur d.d. za leto 2012, 
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, 30.4.2013  

       predsednik Upravnega odbora 

       dr. Aleš Musar 

 

       namestnik predsednika Upravnega odbora 

       Franc Frelih 

        

član Upravnega odbora in izvršni direktor 

       Marko Konič 

 

       član Upravnega odbora 

       Jože Ceglar 
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POROČILO UPRAVNEGA ODBORA 
 

 

Upravnemu odboru družbe je glavni izvršni direktor v zakonskem roku predložil letno 
poročilo. 
 
Na osnovi sprememb statuta, sprejetih na skupščini družbe dne 6.4.2012 ter imenovanja 
članov upravnega odbora, se je junija 2012 konstituiral štiričlanski upravni odbor družbe, ki 
je bil s spremembo statuta, sprejeto na skupščini družbe 21.8.2012, razširjen v petčlanskega. 
Pred tem je družbo nadziral nadzorni svet družbe.  
 
Upravni odbor, pred tem pa nadzorni svet, 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 2012 se je nadzorni svet sestal na eni seji, upravni 
odbor pa na štirih rednih sejah, izmed katerih je bila ena izvedena dopisno. Sejam upravnega 
odbora je kot član prisostvoval glavni izvršni direktor družbe ali njegov namestnik, na seje pa 
je upravni odbor vabil druge odgovorne osebe v skladu s potrebami. 
 
Letno poročilo za leto 2012 je upravni odbor obravnaval na dopisni seji dne 30.4.2013, ter ga 
sprejel. Člani upravnega odbora so ugotovili, da na vsebino predloženega letnega poročila 
nimajo pripomb. 
 
Na osnovi ugotovljenih dejstev ter v skladu s 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 2012 v obliki in vsebini, kot mu je bilo 
predloženo. 
 

 

 

Podgrad, 30.4.2012      predsednik Upravnega odbora 

        dr. Aleš Musar 
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UPRAVLJANJE DRUŽBE 
 

 

V letu 2012 je prišlo do spremembe sistema upravljanja. Na aprilski seji skupščine delničarjev je bil  
sprejet nov statut družbe in odločitev o uvedbi enotirnega sistema upravljanja.  Zaradi spremembe 
sistema upravljanja so bili v letu 2012 organi družbe: 
 

• do 31.5.2012 skupščina, nadzorni svet in uprava 

• od 1.6.2012 dalje pa skupščina in upravni odbor. 
 
 
Skupščina je v letu 2012 zasedala dvakrat.  
 
Na seji, ki je bila 6.4.2012 so delničarji družbe sprejeli odločitev o prehodu na enotirni sistem 
upravljanja ter sprejeli spremembe in dopolnitve statuta. Delničarji so razrešili člane nadzornega 
sveta; imenovali člane upravnega odbora in potrdili nadaljevanje dela direktorja družbe kot glavnega 
izvršnega direktorja. Sprejeli  so odločitev o prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega 
delničarja. 
 
Na seji dne 21.8.2012 so se  delničarji seznanili z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta za 
leto 2011, potrdili predlog o uporabi bilančnega dobička, podelili razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu ter imenovali revizorja za poslovno leto 2012.  
Delničarji so sprejeli spremembe in dopolnitve statuta med katerimi je bilo povečanje števila članov 
upravnega odbora, zato so tudi imenovali novega člana upravnega odbora. Delničarji so še določili 
višino sejnin članom upravnega odbora in se seznanili s članom upravnega odbora - predstavnikom 
delavcev. 
 
 
Nadzorni svet  je do 31.5.2012 imel pet članov, od katerih sta bila dva predstavnika delavcev. Deloval 
je v skladu z določili zakonov, statuta družbe in poslovnika o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet v 
sestavi Igor Bratina, dr. Andreja Cirman, Marjanca Urbič, Marijan Dekleva in Andrej Muha se je v letu 
2012 enkrat sestal. 
 
 
Upravni odbor je od 1.6. do 10.9.2012 deloval v sestavi: dr. Aleš Musar – predsednik UO,  Franc Frelih 
– namestnik predsednika UO, Marko Konič – izvršni direktor in Marijan Dekleva – predstavnik 
delavcev.  
Od 11.9.2012 dalje pa je v upravnem odboru še en član in sicer Jože Ceglar. 
 
S poslovnikom o delu upravnega odbora, je upravni odbor določil medsebojne pristojnosti izvršnih in 
neizvršnih članov upravnega odbora ter glavnega izvršnega direktorja, na katerega je prenesel 
vodenje tekočih poslov.  
Naloge glavnega izvršnega direktorja opravlja Radoš Gregorčič, ki je pred spremembo sistema 
upravljanja opravljal naloge uprave. 
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POSLOVNO POROČILO
ANALIZA

 

S prodajo izdelkov in storitev smo v letu 2012 realizirali 34,2 milijonov EUR poslovnih prihodkov, kar 
je 4 % manj kot v preteklem letu.
Od tega je 29 % poslovnih prihodkov 
nelikvidnosti kupcev, vrednost prodaje
Na tujih trgih smo v letu 2012 uspeli obdržati obstoječe kupce in prodrli na nekatere izven  evropske 
trge.  Dosegli smo 51 % delež prodaje na trge EU, kjer je vrednost proda
letom enaka. Največji delež prodaje je bil dosežen v Italiji, 20 %, in v Nemčiji, 18 %.
Na ostalih tujih trgih je dosežen 20 % delež vrednosti prodaje, kar je 7 % manj kot v preteklem letu. 

 
 

Po tržnih segmentih se je prodaja 
in sicer za 15 %, medtem ko se je 
prodaje v primerjavi s preteklim letom, glede na delež p
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POSLOVNO POROČILO
ANALIZA PRODAJE 

TRGI 
 

S prodajo izdelkov in storitev smo v letu 2012 realizirali 34,2 milijonov EUR poslovnih prihodkov, kar 
4 % manj kot v preteklem letu.  

e 29 % poslovnih prihodkov realiziranih na domačem trgu, kjer se je v večji meri zaradi 
vrednost prodaje v primerjavi z letom 2011 znižala za 8 %.  

v letu 2012 uspeli obdržati obstoječe kupce in prodrli na nekatere izven  evropske 
trge.  Dosegli smo 51 % delež prodaje na trge EU, kjer je vrednost prodaje v primerjavi s preteklim 

lež prodaje je bil dosežen v Italiji, 20 %, in v Nemčiji, 18 %.
Na ostalih tujih trgih je dosežen 20 % delež vrednosti prodaje, kar je 7 % manj kot v preteklem letu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRŽNI SEGMENTI 
 

prodaja v letu 2012 glede na preteklo leto povečala  le 
je prodaja na vseh ostalih tržnih segmentih znižala.

prodaje v primerjavi s preteklim letom, glede na delež prodaje, smo zabeležili na pohištvu.
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S prodajo izdelkov in storitev smo v letu 2012 realizirali 34,2 milijonov EUR poslovnih prihodkov, kar 

je v večji meri zaradi 
 

v letu 2012 uspeli obdržati obstoječe kupce in prodrli na nekatere izven  evropske 
je v primerjavi s preteklim 

lež prodaje je bil dosežen v Italiji, 20 %, in v Nemčiji, 18 %. 
Na ostalih tujih trgih je dosežen 20 % delež vrednosti prodaje, kar je 7 % manj kot v preteklem letu.  

le na programu spanje 
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smo zabeležili na pohištvu. 
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PROIZVODNI PROGRAMI, 
 

Proizvodni programi so v družbi organizirani v profitne centre: PC Role, PC Čistilne gobice, PC razvoj 
in proizvodnja blokov, PC Oblikovani izdelk
V letu 2012 je dosežena rast prodaje pri kratkih blokih
kosmitu za italijanski trg, kjer dosegamo le 1 % delež prodaje.
Na ostalih proizvodnih programih je prodaja v primerjavi s preteklim letom nižja.
zabeležen na PC Oblikovani izdelki za segment pohištva in ležišč.
 

 

 
 

 
V družbi imamo pridobljenih več certifikatov kakovosti
 

• Standard ISO 9001 in ISO TS 16949, 
skladni s tema standardoma. 

• Certifikat Öko-tex stopnja 1, 
možen direkten stik z dojenčkovo kožo.

• Certifikat certi pur, kjer dokazujemo, da vgrajeni materiali ne izločajo zdravju škodljive snovi.
 
Konec leta 2012 je zaznamovalo ponovno pridobivanje certifikatov ISO 9001 in ISO TS 16949. 
Certifikata, s katerima zagotavljamo kupcem, da so naši proizvodi proizvedeni v okolju in po 
postopkih, ki zagotavljajo kakovost izdelkov, se podeljujeta za 3 leta. Vmes so vsako leto kont
presoje. V letu 2012 se je to triletno obdobje izteklo. Presojevalci so po obsežni presoji v novembru 
ugotovili, da  sistem kakovosti v 
posebnim zahtevam kupcev iz avtomobilske industrije in po
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PROIZVODNI PROGRAMI, PROFITNI CENTRI 

Proizvodni programi so v družbi organizirani v profitne centre: PC Role, PC Čistilne gobice, PC razvoj 
blikovani izdelki in PE Kosmit. 

rast prodaje pri kratkih blokih, na programu spanje za italijanski trg
kosmitu za italijanski trg, kjer dosegamo le 1 % delež prodaje.  
Na ostalih proizvodnih programih je prodaja v primerjavi s preteklim letom nižja.

ežen na PC Oblikovani izdelki za segment pohištva in ležišč. 

KAKOVOST 

pridobljenih več certifikatov kakovosti: 

Standard ISO 9001 in ISO TS 16949, kar pomeni, da so vsi izdelki narejeni v pro
skladni s tema standardoma.  

tex stopnja 1, to je, da so vsi vgrajeni materiali neoporečni do te mere, da je 
možen direkten stik z dojenčkovo kožo. 

Certifikat certi pur, kjer dokazujemo, da vgrajeni materiali ne izločajo zdravju škodljive snovi.

amovalo ponovno pridobivanje certifikatov ISO 9001 in ISO TS 16949. 
katerima zagotavljamo kupcem, da so naši proizvodi proizvedeni v okolju in po 

postopkih, ki zagotavljajo kakovost izdelkov, se podeljujeta za 3 leta. Vmes so vsako leto kont
presoje. V letu 2012 se je to triletno obdobje izteklo. Presojevalci so po obsežni presoji v novembru 

sistem kakovosti v družbi Plama-pur ustreza zahtevam standardov in dodatnim 
posebnim zahtevam kupcev iz avtomobilske industrije in ponovno podelili omenjena certifikata. 
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Proizvodni programi so v družbi organizirani v profitne centre: PC Role, PC Čistilne gobice, PC razvoj 

spanje za italijanski trg in na 

Na ostalih proizvodnih programih je prodaja v primerjavi s preteklim letom nižja. Največji izpad je 

, da so vsi izdelki narejeni v procesih, ki so 

, da so vsi vgrajeni materiali neoporečni do te mere, da je 

Certifikat certi pur, kjer dokazujemo, da vgrajeni materiali ne izločajo zdravju škodljive snovi. 

amovalo ponovno pridobivanje certifikatov ISO 9001 in ISO TS 16949. 
katerima zagotavljamo kupcem, da so naši proizvodi proizvedeni v okolju in po 

postopkih, ki zagotavljajo kakovost izdelkov, se podeljujeta za 3 leta. Vmes so vsako leto kontrolne 
presoje. V letu 2012 se je to triletno obdobje izteklo. Presojevalci so po obsežni presoji v novembru 

pur ustreza zahtevam standardov in dodatnim 
novno podelili omenjena certifikata.  
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RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 

Razvojne aktivnosti so v letu 2012 zaznamovali inovativni in tehnološko-tržni projekti. Njihovo 
izvajanje je bilo odvisno od prioritet trga. Najpomembnejši med njimi so bili: 

• Razvoj tesnilnih pen, ki so bile razvite za avtomobilsko industrijo, kjer se za določene 
aplikacije zahtevajo zračno nepropustne pene. 

• Specialne etrske pene, ki zadovoljujejo visoke standarde vezane na emisije in vzdržljivosti 
materialov na ekstremne zunanje pogoje. 

• Zaključen je projekt etrskih headlinerjev, ki se uspešno vzorčijo pri končnih kupcih. 

• Kar nekaj projektov je vezanih na nove tipe pen za ležišča in za čistilce. Govorimo o etrskih 
penah tipa marena visokih gostot, večbarni peni in peni na osnovi bio poliolov za ležišča ter 
estrski mareni za čistilni program. 

Pri razvoju veliko pozornosti namenjamo uvajanju okolju prijaznejših tehnologij in postopkov, ter 
izboljševanju obstoječih tehnologij s ciljem zmanjšanega vpliva na zaposlene in na okolje. V ta namen 
redno izvajamo monitoring delovnega okolja, ter sledimo vsem zahtevanim okoljskim in varnostnim 
standardom.  
Poleg razvoja znotraj podjetja si pomagamo tudi s sodelovanjem in povezovanjem z zunanjimi 
razvojnimi centri in z razvojnimi oddelki dobaviteljev surovin oziroma z razvojnimi oddelki 
dobaviteljev tehnološke opreme. Redno se udeležujemo ciljnih konferenc in tehnoloških srečanj z 
namenom slediti tržnim trendom in delovanju konkurence. 

 
 

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA 
 

Za naložbe v osnovna sredstva smo v letu 2012 namenili 845 tisoč EUR oziroma 2,5 % poslovnih 
prihodkov.  
 

1. Zaključene naložbe so namenjene posodobitvi: 

• opreme za predelavo mehke poliuretanske pene,  

• objektov oziroma zunanje ureditve, 

• tehničnega sektorja, 

• voznega parka, 

• računalniške opreme. 

2. Investicije v teku: 

• kemijski laboratorij 

• dokumentni sistem in e- arhiv. 

 
Kemijski laboratorij, ki je največja naložba v letu 2012, sodeluje v celotnem poslovnem procesu, od 
vhoda surovin za proizvodnjo, nadzora kemijskih procesov v proizvodnji, testiranja končnih izdelkov, 
do razvoja novih produktov. Občasno izvaja tudi testiranja  za zunanje naročnike. Zaključen bo v 
začetku leta 2013. 
Dokumentni sistem, ki smo ga začeli že v letu 2011 se je uvajal med letom  po področjih postopoma. 
Končni cilj investicije je preiti na brezpapirno poslovanje. Uvedba e-arhiva in dokumentnega sistema 
pomeni prenos poslovne dokumentacije iz papirne oblike v elektronsko in potovanje dokumentacije v 
elektronski obliki.  
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KADRI 
 

V letu 2012 je bilo v družbi povprečno 197 zaposlenih. Število zaposlenih  se je glede na preteklo leto 
zmanjšalo za 18 sodelavcev. Zmanjšanje zaposlenih je zaradi prenosa zaposlenih  na storitveno 
dejavnost ter zaradi  izvajanja optimizacije poslovnih procesov.  Družba je zaradi izvajanja optimizacij  
zmanjševala število zaposlenih predvsem z naravnimi odlivi, t.j. upokojitvami. 
 

Gibanje zaposlenih po letih 

Zaposleni 2008 2009 2010 2011 2012 

Povprečno število  246 229 231 219 197 

Po delovnih urah 236 220 221 212 193 

Na dan 31.12. 223 240 223 207 190 

Povprečna starost  42,4 42,6 42,7 43,8 43,4 

 
Izobrazbena struktura 

 
Usposabljanje zaposlenih 
 
Preko formalnih in neformalnih oblik usposabljanja so zaposleni pridobivali potrebna znanja za 
učinkovito opravljanje svojega dela. Zaradi izvajanja optimizacij  poslovnih procesov je bil največji 
poudarek na usposabljanju za opravljanje delovnih nalog v okviru drugih delovnih mest. 
 
Varstvo pri delu 
 
Za zagotavljanje varnosti in zdravja se izvajajo aktivnosti namenjene varovanju zdravja in 
izboljševanju delovnih pogojev. V sodelovanju s strokovnimi službami in pooblaščenim izvajalcem 
medicine dela smo skrbeli za razporejanje zaposlenih v skladu z njihovo zdravstveno zmožnostjo in 
usposobljenostjo. Zaposlenim smo zagotavljali osebno varovalno opremo v skladu z oceno tveganja 
delovnih mest ter izvajali periodnične preglede delovne opreme in meritve ekoloških pogojev dela. 
 
Komuniciranje 
 
Interno komuniciranje  z zaposlenimi poteka z uporabo različnih orodij komuniciranja, kot so 
informiranje preko biltena, elektronske pošte, neposredno informiranje zaposlenih preko vodij ter 
preko sveta delavcev in sindikatov. 
 
 
  

na dan 31.12./v % 2011 2012 

VIII-mag. 1,4 1,6 

VII-univ., visoka 10,6 11,1 

VI-višja 5,3 5,3 

V-srednja 27,5 29,5 

IV-poklicna 30,0 28,4 

II,III-nižja 7,2 7,9 

I-osnovnošolska 17,9 16,3 
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ANALIZA POSLOVANJA V LETU 2012 
 

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

V letu 2012 smo realizirali 34.235 tisoč EUR poslovnih prihodkov. V primerjavi z letom 2011 so se 
znižali za 4 %.  
Prodaja na domačem trgu v višini 10.009 tisoč EUR se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 8 %. 
Prodaja na tuje trge v višini 24.226 tisoč EUR pa se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 2 %.  
 

 
 

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

Poslovni odhodki za leto 2012 so v višini 32.974 tisoč EUR. V primerjavi z letom 2011 so se znižali za 2 
%. 
Največji delež, 68,5 % v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala. V primerjavi s 
preteklim letom so se znižali za 2 %. Od tega so se zaradi nižjega obsega prodaje stroški osnovnega 
materiala znižali za 3 %, medtem ko so se povečali stroški energije in drugi stroški materiala, ki se 
med drugimi nanašajo na  stroške nadomestnih delov in režijske stroške materiala. 
Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 8,2 % in so v primerjavi z letom 2011 za 3 % višji. 
Rast stroškov storitev beležimo pri stroških storitev pri proizvajanju proizvodov, pri stroških storitev 
intelektualnih in osebnih storitev in pri stroških drugih storitev.  
Odpisi vrednosti so v višini 5,4 % V primerjavi s preteklim letom so za 13 % višji. Rast se nanaša na 
višje stroške amortizacije ter na višje popravke vrednosti terjatev in prodaje osnovnih sredstev. 
Stroški dela v poslovnih odhodkih predstavljajo 16,3 %. V primerjavi z letom 2011 so za 8 % nižji. 
Število zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 9 %. Stroški dela v strukturi dodane 
vrednosti v letu 2012 predstavljajo 62,6 %.  

 

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 2012 znaša 1.584 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom je za 24 
% nižji. Dobičkonosnost prodaje iz poslovanja za leto 2012 znaša 4,6 %. 
 

Kazalniki poslovanja 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Stopnja rasti prodaje (verižni indeks) +4% -21% +5% +8% -4% 

Donosnost prodaje iz poslovanja 5,1% 7,4% 5,2% 5,8% 4,6% 

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

Prihodki od prodaje/zap v tisoč  EUR 170,2 144,1 150,1 168,3 177,4 

DV/zaposlenega v tisoč  EUR 41,6 43,9 41,1 44,5 44,6 

 

Deleži /% 2008 2009 2010 2011 2012

Domači trg 48 40 36 30 29

Tuji trg 52 60 64 70 71
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F I N A N Č N I  I Z I D 
 
Finančni izid iz financiranja znaša 30 tisoč EUR. Finančni prihodki se nanašajo na finančne prihodke iz 
deleža finančnih naložb, na obresti od danih kreditiv in na plačane obresti kupcev. Finančni odhodki 
pa se nanašajo predvsem na bančne obresti od najetih kreditov in na tečajne razlike.  
Skonti kupcem in dobaviteljev za predčasna plačila, ki so  se v preteklem letu izkazovali med 
finančnimi so zajeti v poslovnem delu izkaza poslovnega izida. 

 

Č I S T I  P O S L O V N I  I Z I D 
 
Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo za leto 2012 je v višini 1.629 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim 
letom se je znižal za 29 %. Čisti poslovni izid družbe, po obračunu davka iz dobička pa znaša 1.358 
tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom je za 27 % nižji. Čista dobičkonosnost prodaje za 
obravnavano leto znaša 3,9 %.  

 
 

S R E D S T V A  I N  V I R I  S R E D S T E V 
 
 
Sredstva družbe na dan 31.12.2012 znašajo 24,0 mio EUR. V primerjavi s preteklim letom so se 
znižala za 2 %. 
 
Ddolgoročna sredstva predstavljajo 48,9 % vseh sredstev. V primerjavi s preteklim letom so se znižala 
za 7 %. Za naložbe v osnovna sredstva smo namenili 845 tisoč EUR sredstev, kar je manj od letnega 
odpisa vrednosti osnovnih sredstev.  
 
Kratkoročna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 2 %.  Od tega so se zaloge v 
primerjavi s preteklim letom povečale za 12 %, kratkoročne finančne naložbe so se povečale za 196 
%, medtem ko so kratkoročne poslovne terjatve znižale za 9 %.  
 
Kapital družbe na dan 31.12.2012 znaša 19,4 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 je za 
9 % višji. Sredstva družbe so financirana z lastniškim kapitalom v višini 80,7 %.  
 
Kratkoročne finančne obveznosti so se v primerjavi s preteklim letom znižale kar za 43 %, kratkoročne 
poslovne obveznosti pa so se znižale za 22 %. Skupaj so se kratkoročne obveznosti znižale za 31 %. 
 

Kazalniki donosnosti, obračanja sredstev in obveznosti 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Donosnost kapitala 10,7% 13,9% 10,6% 11,4% 7,6% 

Donosnost sredstev 5,2% 7,8% 6,8% 7,5% 5,6% 

Dnevi obračanja zalog 39 44 42 43 48 

Dnevi obračanja terjatev 76 85 73 72 76 

Dnevi obračanja obveznosti 81 67 69 59 45 
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Kazalniki stanja financiranja, investiranja in pokritosti kratkoročnih obveznosti 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Stopnja lastniškosti financiranja kapital / viri sredstev 0,54 0,68 0,67 0,73 0,81 

Stopnja osnovnosti investiranja osnov.sredstva / sredstva 0,45 0,47 0,48 0,47 0,45 

Stopnja dolgoročnosti investiranja dolgor.sred./sredstva 0,49 0,52 0,53 0,51 0,49 

Kapitalska pokritost OS  kapital / osnovna sredstva  1,2 1,45 1,39 1,54 1,82 

 
Kazalniki likvidnosti 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Pospešena pokritost  likvid. sred. + krat.ter./ krat.obvez. 0,75 0,99 1,02 1,25 1,66 

Kratkoročna pokritost krat.sredstva / krat. obveznosti 1,14 1,56 1,65 1,98 2,92 

Stopnja dolžniškosti financiranja dolgovi/obvez. do virov 
sred. 

0,46 0,32 0,33 0,27 0,19 

 

 

POSLOVANJE S POVEZANIMI DRUŽBAMI 
 
Družba Plama-pur d.d. Podgrad posluje s povezanimi osebami pod običajnimi tržnimi pogoji. 
Povezane osebe so Plama Invest d.o.o., Kakanj, BIH in Plama-pur BH d.o.o., Kakanj , BIH. 
 
Družba Plama Invest d.o.o., je v 100 % lasti družbe Plama-pur d.d. Podgrad. Osnovna dejavnost 
podjetja je oddajanje opreme v najem. 
 

v EUR 2012 2011 INDEKS 
Prihodki 112.881 100.003 113 
Odhodki 109.739 96.605 114 
Čisti dobiček 2.822 3.058 92 
Kapital 8.616 5.794 149 
Zaposleni 1 1 1 
 
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. 
 

v EUR 2012 2011 INDEKS 
Prihodki 4.520.214 4.596.093 98 
Odhodki 4.303.004 4.293.097 100 
Čisti dobiček 186.327 302.996 61 
Kapital 972.103 1.010.744 96 
Zaposleni 5 5 100 
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 

V družbi izvajamo nadzore pri tveganjih, ki lahko pomembneje vplivajo na vrednost družbe. 
Prepoznali smo poslovna in finančna tveganja. V nadaljevanju so izpostavljena tista, ki lahko 
pomembnejše vplivajo na poslovanje družbe. 
 

P O S L O V N A  T V E G A N J A, ki imajo lahko večji vpliv na poslovanje družbe so: 
 

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

segmentov, kontrolo kakovosti in 
z razvojem izdelkov. 

Nabavna tveganja 
 

Rast cen strateških materialov, 
oskrba z materiali 

Z izborom dobaviteljev in s 
terminskimi nakupi.  
 
 

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

Premoženjsko zavarovanje, video 
nadzor poslovnih prostorov, 
organizirana gasilska služba.  

Tveganje informacijske 
tehnologije 

Težave z delovanjem 
informacijskega sistema 

Z rednim vzdrževanjem 
programske in strojne opreme in 
z izobraževanjem. 

Kadrovska tveganja 
 

Izguba ključnih kadrov Z razgovori  in informiranjem 
zaposlenih 

Tveganja varstva okolja 
 

Tveganje za nesreče z 
nevarnivmi snovmi 

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

Proizvodna tveganja 
 

Vzdrževanje proizvodnih 
procesov 

S preventivnim servisom, z 
novimi naložbami in z 
izobraževanjem zaposlenih. 

 

F I N A N Č N A  T V E G A N JA 
 
Pri finančnih tveganjih, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje družbe smo prepoznali:  
 

 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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VARSTVO OKOLJA 
 
Skrb za varstvo okolja se izvaja na več segmentih: 
 

• Izvajajo se predpisani monitoringi emisij zraka iz tehnoloških postopkov in iz kurilne naprave 
za ogrevanje. Meritve emisijskih koncentracij vpliva na onesnaževanje zraka so znatno pod 
dovoljeno vrednostjo. 

• Za ravnanje z odpadno embalažo imamo sklenjeno pogodbo z družbo pooblaščenko. Na ta 
način poskrbimo za odgovorno ravnanje z odpadno embalažo, ki je nastala ob lastnem uvozu 
surovin in ob posredovanju izdelkov na slovenski trg. 

• Skrbimo za ločeno zbiranje komunalnih, nekomunalnih in nevarnih odpadkov z oddajo 
pooblaščenim zbiralcem odpada. Družba ima zastavljen cilj postavitve ekološkega otoka za 
ločeno sortiranje komunalnih odpadkov. 

• Obremenitve okolja z emisijami hrupa so v okviru predpisanih normativov ter v skladu s 
pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem za emisije hrupa v okolje. 

• Družba je v letu 2012 preko GZS – ZKI angažirala svetovalca za okolje – pristop k projektu  
WE-EEN, ki bo pregledal okoljske vplive na okolje in družbi svetoval pri obvladovanju 
okoljskih vplivov. 

• Družba je v pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja - Seveso zavezanec, ker je obrat 
večjega vira tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi. 

 
 

DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
 
Družba že vrsto let pomaga uresničiti različne športne, kulturne, humanitarne in druge projekte z 
donatorskimi in sponzorskimi sredstvi  različnim organizacijam in društvom iz lokalnega okolja. 
 
Že 17 let je družba generalni sponzor Košarkarskega kluba Plama-pur iz Ilirske Bistrice. Košarkarski 
klub ima  bogato tradicijo, saj so se v najboljših letih uspeli prebiti celo v prvo zvezno ligo. Leto 1996, 
ko je se je klub tudi preimenoval v KK Plama-pur, pomeni nov uspešen zagon kluba, ki v zadnjih letih 
uspešno tekmuje v 3. SKL zahod.  
Velika dodana vrednost kluba pa je tudi v številčnem podmladku, ki dosega že lepe uspehe. 
 
 

NAČRTI ZA LETO 2013 
 
Poslovna politika temelji na iskanju optimalne proizvodno tržne strukture dejavnikov, s katerimi 
izboljšujemo konkurenčnost družbe. 
Izhodišča so v povečanju deleža prodaje na tuje trge in v zniževanju stroškov poslovanja. 
 

Najpomembnejši cilji  za leto 2013 so: 

• Ohraniti tržni položaj družbe,  obdržati obstoječe “stabilne” kupce in pridobiti nove kupce  

• Znižati stroške poslovanja s poudarkom na materialnih stroških 

• Obvladovati poslovna in finančna tveganja. 
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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.  
 
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. 
 
Neopredmetena sredstva 
 
Neopredmeteno sredstvo se ob začetem pripoznanju vrednoti po nabavni vrednosti. Knjigovodska 
vrednost neopredmetenega sredstva se zmanšuje z amortiziranjem. Po začetnem pripoznanju se 
vodijo po modelu nabavne vrednosti. 
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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 oprema in program 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. 
 
Odložene terjatve za davek 
 
Odložene terjatve za davek so oblikovane zaradi oblikovanih rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnine. 
 
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. Preračuni rezervacij se naredijo v kolikor pride do pomembnih odstopanj v skladu s 
pravilnikom o računovodstvu. 
 
Dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti. Ob začetnem pripoznanju 
se ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Knjigovodska vrednost dolgoročnih 
obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti zmanjšani za prenose med kratkoročne obveznosti. 
 
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 
 
Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej zaračunane stroške (odhodke). Vnaprej vračunani 
stroški, so pričakovani stroški, ki se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. 
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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 regres.  
 
Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in v zvezi 
s poslovnimi terjatvami. 
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. 
Finančni prihodki iz deležev se upoštevajo, ko so izplačani. 
 
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 in 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 18 % 
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.  
Poseben dodatek izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega dobička. 
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REVIZORJEVO POROČILO 
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BILANCA STANJA 
 

v EUR 31.12.2012 31.12.2011 indeks 

SREDSTVA 23.991.612 24.571.468 98 
DOLGOROČNA SREDSTVA 11.729.052 12.576.437 93 
Neopredmetena sredstva 47.796 2.859 1.672 
Opredmetena osnovna sredstva 10.687.104 11.570.178 92 
Zemljišča   766.360 766.360 100 
Zgradbe 4.469.530 4.817.449 93 
Proizvajalne naprave in stroji 5.154.613 5.920.668 87 
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi 270.293 64.123 422 
Predujmi za pridobitev opredm.OS 26.308 1.578 1.667 
Dolgoročne finančne naložbe 939.579 942.763 100 
Delnice in deleži v pridruženih družbah 197.870 197.870 100 
Druge delnice in deleži 311.055 243.382 128 
Dolgoročna posojila 430.654 501.511 86 
Odložene terjatve za davek 54.573 60.637 90 
KRATKOROČNA SREDSTVA 12.252.156 11.995.031 102 
Zaloge 4.734.011 4.229.062 112 
Material  2.704.187 2.495.580 108 
Nedokončana proizvodnja 1.186.402 1.016.748 117 
Proizvodi in trgovsko blago 831.009 715.358 116 
Predujmi za zaloge 12.413 1.376 902 
Kratkoročne finančne naložbe 566.559 191.630 296 
Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 501.607 0 
Kratkoročna posojila in depoziti 64.952 191.630 34 
Kratkoročne poslovne terjatve 6.788.795 7.501.209 91 
Kratkor. poslov. terjatve do kupcev  6.496.911 7.445.618 87 
Kratkor. poslovne terjatve do drugih 291.884 55.591 525 
Denarna sredstva 162.791 73.130 223 
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE 10.404 0 
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV 23.991.612 24.571.468 98 
KAPITAL 19.429.815 17.834.964 109 
Vpoklicani kapital 2.865.957 2.865.957 100 
Kapitalske rezerve 4.446.217 4.393.678 101 
Rezerve iz dobička 5.162.342 5.162.342 100 
Zakonske rezerve 725.964 725.964 100 
Rezerve za lastne delnice 0 153.229 0 
Lastne delnice (kot odbitna postavka) 0 -153.229 0 
Druge rezerve iz dobička 4.436.378 4.436.378 100 
Presežek iz prevrednotenja 8.700 -22.341 -39 
Preneseni čisti poslovni izid 5.588.557 4.505.790 124 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.358.042 929.538 146 
REZERVACIJE 303.182 303.182 100 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 300.000 0 
Dolgoročne finančne obveznosti 0 300.000 0 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 4.197.676 6.056.934 69 
Kratkor. finančne obveznosti 1.430.000 2.520.000 57 
Krat.finan.obveznosti do bank 1.430.000 2.520.000 57 
Kratkor.poslovne obveznosti 2.767.676 3.536.934 78 
Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev 2.266.660 2.753.592 82 
Kratkor. obv.na podlagi predujmov 1.245 16.356 8 
Druge kratkoročne obveznosti 499.771 766.986 65 
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE 60.939 76.388 80 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
 

V EUR 2012 2011 INDEKS 

Čisti prihodki od prodaje 34.234.716 35.686.425 96 
Sprememba vrednosti zalog  279.946 -41.033 
Drugi poslovni prihodki  27.796 55.168 50 
Kosmati donos iz poslovanja 34.542.458 35.700.560 97 
Stroški blaga, materiala in storitev 25.689.129 26.138.506 98 
NV. prod. blaga in mat.ter stroški mat. 22.985.310 23.507.917 98 
Stroški storitev 2.703.819 2.630.589 103 
Stroški dela 5.388.701 5.857.401 92 
Stroški plač 3.777.529 4.124.898 92 
Stroški pokojninskih zavarovanj 538.220 578.901 93 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 278.016 300.611 92 
Drugi stroški dela 794.936 852.991 93 
Odpisi vrednosti 1.794.633 1.594.544 113 
Amortizacija 1.636.001 1.509.724 108 
Prevred. poslov.odhodki pri osnov. sred. 54.678 11.267 487 
Prevred. poslov.odhodki pri obrat.sred. 103.954 73.553 141 
Drugi poslovni odhodki 85.952 34.299 251 
Poslovni izid iz poslovanja 1.584.043 2.075.810 76 
Finančni prihodki iz deležev in drugih fin.naložb 143.251 75.179 191 
Finančni prihodki iz danih posojil 26.132 30.554 86 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 110.813 351.068 32 
Finančni odhodki iz oslabitve in odp.finan.nal. 135.508 0 
Finančni odhodki iz finan. obveznosti 65.420 124.345 53 
Finančni odhodki iz posl.obveznosti 49.129 156.829 31 
Poslovni izid iz financiranja 30.139 175.627 17 
Poslovni izid iz rednega delovanja 1.614.182 2.251.437 72 
Drugi prihodki 17.390 39.120 44 
Drugi odhodki  2.310 2.423 95 
Poslovni izid zunaj rednega delovanja 15.080 36.697 41 
Celotni poslovni izid 1.629.262 2.288.134 71 
Davek iz dobička  265.157 429.058 62 
Odloženi davki 6.063  
Čisti poslovni izid obrač. obdobja 1.358.042 1.859.076 73 

 
 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 

 V EUR 2012 2011 INDEKS 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.358.042 1.859.076 73 

Sprem. presežka iz prevred. finančnih sred., razpoložljivih za prodajo 31.041 -52.232 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  1.389.083 1.806.844 77 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 

 

V EUR 2012 2011 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU  

Postavke izkaza poslovnega izida 3.025.588 3.387.500 

Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 34.390.716 36.131.780 

Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez. 31.093.907 32.315.222 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 271.221 429.058 

Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja -596.643 -1.986.621 

Začetne manj končne poslovne terjatve 696.980 -592.189 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -10.404 0 

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 6.064 0 

Začetne manj končne zaloge -504.949 -2.600 

Končni manj začetni poslovni dolgovi -768.885 -1.421.119 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -15.449 29.287 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 2.428.945 1.400.879 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU  

Prejemki pri naložbenju 367.902 199.827 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 169.383 105.734 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 93.535 12.087 

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 104.984 82.006 

Izdatki pri naložbenju 1.450.502 1.107.866 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred. 59.011 25.556 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 832.387 1.062.430 

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 57.497 19.880 

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 501.607 0 

Prebitek prejemkov ali  izdatkov pri naložbenju -1.082.600 -908.039 

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU  

Prejemki pri financiranju 4.620.768 3.830.000 

Prejemki od vplačanega kapitala 205.768 0 

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 4.415.000 3.830.000 

Izdatki pri financiranju 5.877.452 4.570.381 

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  65.420 124.434 

Izdatki za vračila kapitala 6.659 0 

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 400.000  

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 5.405.000 3.840.000 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 373 605.947 

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju -1.256.684 -740.381 

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 162.791 73.130 

Denarni izid v obdobju  89.661 -247.541 

Začetno stanje denarnih sredstev  73.130 320.671 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
v EUR Vpoklicani 

kapital 
Kapitalske 

rezerve 
Zakonske 
rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice 

Lastne 
delnice 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Presežek iz 
prevred 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti 
poslovni izid  

leta 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1.1.2012 2.865.957 4.393.678 725.964 153.229 -153.229 4.436.378 -22.341 5.435.328 0 17.834.964 

Spremembe lastniškega kapitala  
 

52.539 
  

153.229 
    

205.768 

Odtujitev lastnih delnic  
 

52.539 
  

153.229 
    

205.768 

Celotni vseobsegajoči donos  
      

31.041 
 

1.358.042 1.389.083 

Vnos čistega poslovnega izida  
        

1.358.042 1.358.042 

Sprem.presežka iz prev.finan.naložb 
      

31.041 
  

31.041 

Spremembe v kapitalu 
   

-153.229 
   

153.229 
 

0 

Sprostitev  rezerv za lastne delnice 
   

-153.229 
   

153.229 
 

0 

Stanje 31.12.2012 2.865.957 4.446.217 725.964 0 0 4.436.378 8.700 5.588.557 1.358.042 19.429.815 

 
 

v EUR Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice 

Lastne 
delnice 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Presežek iz 
prevred 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti 
poslovni izid  

leta 
Kapital 
skupaj 

Stanje 1.1.2011 2.865.957 4.393.678 725.964 153.229 -153.229 3.506.840 29.891 5.113.014 
 

16.635.344 

Spremembe lastniškega kapitala  
       

-607.224 
 

-607.224 

Izplačilo dividend 
       

-607.224 
 

-607.224 

Celotni vseobsegajoči donos  
      

-52.232 
 

1.859.076 1.806.844 

Vnos čistega poslovnega izida  
        

1.859.076 1.859.076 

Sprem.presežka iz prev.finan.naložb 
      

-52.232 
  

-52.232 

Spremembe v kapitalu 
     

929.538 
  

-929.538 0 

Razpored. dela ČD po sklepu uprave 
     

929.538 
  

-929.538 0 

Stanje 31.12.2011 2.865.957 4.393.678 725.964 153.229 -153.229 4.436.378 -22.341 4.505.790 929.538 17.834.964 
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RAZČLENITVE IN POJASNILA 
 

 

Neopredmetena sredstva  

 
Neopredmetena sredstva se nanašajo na nabavljeno programsko opremo. V letu 2012 je bilo za to 
namenjenih 59.011 EUR. 
  

 

 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Za  naložbe v opredmetena osnovna sredstva smo v letu 2012 namenili 845 tisoč EUR. Naložbe se 
nanašajo na nove naložbe in na posodobitve v proizvodnji. Večje med njimi so: 
 

• Laboratorijska oprema 

• Posodobitev opreme za proizvodnjo in predelavo pene 

• Gasilsko vozilo 

• Službeno vozilo 

• Merilniki toplote 

• Posodobitev trafopostaje 

• Vrata in okna v proizvodnji 

• Posodobitev računalniške opreme. 

 

  

v EUR 
 Nabavna vrednost 
 Stanje 1.1.2012 240.408 

Direktna povečanja 59.011 
Stanje 31.12.2012 299.419 
Popravek vrednosti 

 Stanje 1.1.2012 237.548 
Amortizacija 14.075 
Stanje 31.12.2012 251.623 
Sedanja vrednost 

 1.1.2012 2.859 
31.12.2012 47.796 
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Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev   

 

v EUR ZEMLJIŠČA STANOVANJA ZGRADBE  OPREMA 

INVEST.  V 
TEKU 

G.OBJEKTI 

INVEST.  V 
TEKU 

OPREMA SKUPAJ 

Nabavna vrednost  

Stanje 1.1.2012 766.360 74.109 16.752.954 27.889.707 11.643 52.480 45.547.253 

Povečanje iz investicij  
 

9.893 168.979 
  

178.872 

Direktna povečanja  
 

68.011 354.605 193.415 228.507 844.538 

Prenosi investicij  
   

9.893 168.979 178.872 

Prenosi, zmanjšanja  
 

36.902 2.281 
 

36.880 76.063 

Odpisi  
 

2.570 267.636 
  

270.206 

Stanje 31.12.2012 766.360 74.109 16.791.386 28.143.374 195.165 75.128 46.045.522 

Popravek vrednosti  
      

Stanje 1.1.2012 0 35.452 11.974.162 21.969.040 0 0 33.978.654 

Amortizacija  3.613 385.502 1.232.811 
  

1.621.926 

Prenosi, odpisi   
 

258 117 
  

375 

Zmanjšanja 
(odtujitve) 

 
 

2.506 212.973 
  

215.479 

Stanje 31.12.2012 0 39.065 12.356.900 22.988.761 0 0 35.384.726 

Sedanja vrednost  
      

1.1.2012 766.360 38.657 4.778.792 5.920.667 11.643 52.480 11.568.599 

31.12.2012 766.360 35.044 4.434.486 5.154.613 195.165 75.128 10.660.796 

 

Naložbe v osnovna sredstva so financirane z lastnimi sredstvi.  Na dan 31.12.2012 je izkazana 

obveznost za nakup opredmetenih osnovnih sredstev  v znesku 167.587 EUR.  

 

Spremembe neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2012 

 

EUR 
OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 
NEOPREDMETENA  

SREDSTVA 
SKUPAJ 

 

Nove naložbe, prenosi 844.538 59.011 903.549 

Amortizacija  1.621.926 14.075 1.636.001 

Odtujitve  130.415 
 

130.415 

Zmanjšanje , povečanje -907.803 44.936 -862.867 

 

 

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2012 so izkazani v 

višini 26.308 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  

    

31.12.2012 

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 
    Termoplasti-Plama d.o.o. Podgrad 19,85% 

  
101.476 

Skupna pokoj.družba d.d. Ljubljana 
 

241 
 

55.258 
Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana 

 
5.800 

 
95.700 

Ipil d.o.o. invalidsko podjetje Il. Bistrica 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 

podjetij 

Druge delnice 
in deleži 

Dolgoročno dana 
posojila drugim 

Skupaj 

Nabavna vrednost 
    Stanje 1.1.2012 197.870 243.382 501.511 942.763 

Povečanje 
 

95.196 
 

95.196 
Zmanjšanje 

 
27.523 70.857 98.380 

Stanje 31.12.2012 197.870 311.055 430.654 939.579 
Popravek vrednosti 

    Stanje 1.1.2012 
    Povečanje 
    Zmanjšanje 
    Stanje 31.12.2012 
    Čista vrednost  1.1.2012 197.870 243.382 501.511 942.763 

Čista vrednost 31.12.2012 197.870 311.055 430.654 939.579 
 

Povečanje drugih delnic in deležev v višini 95.196 EUR se nanaša na krepitev delnic Zavarovalnice 
Triglav d.d. v višini 37.700 EUR, na odkup deleža v invalidskem podjetju IPIL d.o.o. v znesku 33.981 
EUR in na pridobljene obveznice AG d.d. v znesku 23.515 EUR.  
Zmanjšanje drugih delnic in deležev se nanaša na prodajo Posebnega vzajemnega sklada Modra 
kombinacija . 
 
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 preneseno 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 in jubilejne nagrade zaposlenih. 
 

v EUR 2012 zmanšanje 2011 

Odložene terjatve za davek 54.573 6.064 60.637 

 

Zaloge  

 

Pri letnem popisu zalog materiala so bili ugotovljeni presežki v višini 79 EUR, odpisi v znesku 2.529 
EUR in kalo v višini 27.797 EUR. 
 

v EUR 2012 2011 indeks 
Material 2.704.187 2.495.580 108 
Nedokončana proizvodnja 1.186.402 1.016.748 117 
Proizvodi  791.366 695.371 114 
Blago v prodajalni 39.643 19.987 198 
Predujmi za zaloge 12.413 1.376 902 
Zaloge  4.734.011 4.229.062 112 
 

 

Kratkoročne finančne naložbe 
 
v EUR 2012 2011 Indeks 

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil 501.607 0 
 

Kratkoročno dana posojila 0 120.074 
 

Kratkoročni  del dolgoročnih posojil 64.952 71.556 91 
Kratkoročne finančne naložbe 566.559 191.630 296 

 
Kratkoročne finančne naložbe so dana sredstva v upravljanje Alti-Invest d.d.. V letu 2012 je za dano 
kratkoročno posojilo podjetju Starčevič d.o.o Slavonski Brod, Hrvaška oblikovan popravek vrednosti. 
Kratkoročni del dolgoročnih posojil se nanaša na dana posojila podjetju Plama Invest d.o.o. Kakanj. 
 

v  EUR 

Kratkoročne 
finančne naložbe, 

razen posojil 

Kratkoročna 
posojila  in 

kratkoročni depoziti 

Kratkoročni del 
dolgoročnih 

posojil 

Skupaj 

Nabavna vrednost 
  

 
 Stanje 1.1.2012 0 120.074 71.556 191.630 

Povečanje 501.607 70.857 572.464 
Zmanjšanje 

  
77.461 77.461 

Stanje 31.12.2012 501.607 120.074 64.952 686.633 
Popravek vrednosti 

  
 

 Stanje 1.1.2012 
  

 
 Povečanje 

 
120.074  120.074 

Zmanjšanje 
  

 
 Stanje 31.12.2012 

 
120.074  120.074 

Čista vrednost  1.1.2012 0 120.074 71.556 191.630 
Čista vrednost 31.12.2012 501.607 0 64.592 566.559 
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Kratkoročne poslovne terjatve 

 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Kratkoročne  terjatve do kupcev v državi 2.178.746 3.165.311 69 
Kratkoročne  terjatve do kupcev v tujini 4.222.039 4.145.539 102 
Kratkoročne terjatve do pridruženih pod.v tujini 96.126 134.768 71 
Kratkoročne  terjatve do kupcev 6.496.911 7.445.618 87 
Kratkoročni dani predujmi in varščine 0 1.044 0 
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 16.883 0 
Druge kratkoročne finančne terjatve 291.884 37.664 775 
Kratkoročne poslovne terjatve 6.788.795 7.501.209 91 
 

Na dan 31.12.2012 je bilo zapadlih kratkoročnih terjatev do kupcev 1.959.327 EUR, ki so zapadle: 
 

� v roku do 30 dni 1.230.661 EUR 
� v roku od 31 do 60 dni 285.388 EUR 
� v roku nad 61 dni  443.278 EUR 

 
Na dan 28.2.2013 je odprtih še 630.898 EUR terjatev, ki so zapadle na dan 31.12.2012. 
 
Podjetje je oblikovalo popravke vrednosti terjatev v znesku 103.954 EUR zaradi nesolventnosti 
kupcev, prijave v stečaj, v prisilno poravnavo oziroma likvidacijo. Vse kratkoročne terjatve do kupcev 
so zavarovane pri zavarovalnici. 
Druge kratkoročne finančne terjatve se v večji meri nanašajo na preveč vplačane akontacije davka od 

dobička. 

 

Tabela gibanja popravka vrednosti terjatev 

 

v EUR 
 Stanje 1.1.2012 89.863 

Povečanje  89.236 
Zmanšanje  468 
Stanje 31.12.2012 173.098 
 

 

Denarna sredstva 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Denarna sredstva v blagajni 53 140 38 
Denarna sredstva na računih  162.238 72.490 224 
Depoziti  na odpoklic 500 500 100 
Denarna sredstva 162.791 73.130 223 
 

 

Aktivne časovne razmejitve  

 
Aktivne časovne razmejitve v višini 10.404 EUR se nanašajo na odložene stroške storitev za leto 2013. 
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Kapital 

 
Osnovni kapital sestavlja 686.798 navadnih kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 
31.12.2012 znaša 28,30 EUR za delnico. Vrednost kapitala se je v letu 2012 povečala za 9 odstotkov.  
Kapitalske rezerve zajemajo splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 4.393.678 EUR in 
presežek pri odtujitvi lastnih delnic v višini 52.539 EUR. V tekočem letu so se povečale zaradi prodaje 
lastnih delnic. 
Družba ima oblikovane zakonske rezerve v višini 25 odstotkov od osnovnega kapitala.  
Povečanje presežka iz prevrednotenja v znesku 31.041 EUR se nanaša na prevrednotenje dolgoročnih 
finančnih naložb. 
Čisti poslovni izid za leto 2012 znaša 1.358.042 EUR.  
 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Vpoklicani kapital 2.865.957 2.865.957 100 
Kapitalske rezerve 4.446.217 4.393.678 101 
Rezerve iz dobička 5.162.342 5.162.342 100 
Zakonske rezerve 725.964 725.964 100 
Rezerve za lastne delnice 0 153.229 0 
Lastne delnice (kot odbitna postavka) 0 -153.229 0 
Druge rezerve iz dobička 4.436.378 4.436.378 100 
Presežek iz prevrednotenja dolg.finan.naložb 8.700 -22.341 -39 
Preneseni čisti poslovni izid 5.588.557 4.505.790 124 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.358.042 929.538 146 
Kapital 19.429.815 17.834.964 109 
 

 

Rezervacije 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Rezervacije za jubilejne nagrade 82.091 82.091 100 
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 221.091 221.091 100 
Rezervacije 303.182 303.182 100 
 

V letu 2012 ni bilo pomembnih odstopanj glede na leto 2011. 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 
 
Del dolgoročnega posojila v znesku 300 tisoč EUR, ki zapade v plačilo v letu 2013, je izkazano med 
kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Posojilo je zavarovano s hipoteko na nepremičnini. 
 

v EUR 2012 2011 
 Dolgoročna posojila dobljena pri bankah  0 300.000 
 Dolgoročne finančne obveznosti 0 300.000 
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Kratkoročne finančne obveznosti 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 

Kratkoročna posojila dobljena pri bankah  1.130.000 2.120.000 53 

Kratkoročni del dolgoročnih posojil 300.000 400.000 75 

Kratkoročne finančne obveznosti 1.430.000 2.520.000 57 

 

V leto 2012 je  odplačanih za 720 tisoč EUR kratkoročnih posojil. Kratkoročni okvirni kredit (revolving) 
je koriščen v višini 130 tisoč EUR. 
Posojila so zavarovana z menicami. Obrestne mere za posojila so primerljive z veljavnimi tržnimi 
obrestnimi merami. 
 
 

Kratkoročne poslovne obveznosti 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.296.135 1.308.563 99 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 970.525 1.445.029 67 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.266.660 2.753.592 82 
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov  1.245 16.356 8 
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 218.925 320.614 68 
Obveznosti do državnih in drugih inštitucij 176.655 285.704 62 
Druge kratkoročne obveznosti 104.191 160.668 65 
Kratkoročne poslovne obveznosti 2.767.676 3.536.934 78 
 

Na dan 31.12.2012 je bilo zapadlih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za 70.413 EUR, ki so 
zapadle: 

� v roku do 30 dni  70.013 EUR 

� v roku od 31 do 60 dni 0 EUR 

� v roku nad 61 dni 400 EUR 

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

 

Pasivne časovne razmejitve 
 
Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 60.939 EUR. V primerjavi z letom 2011 so se 
znižale za 20 odstotkov. Zajemajo vračunane količinske popuste kupcem in vkalkulirane stroške 
storitev. 
 

 

Zunajbilančna evidenca 
 

V zunajbilančni evidenci v znesku 121.662 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 2011 znižali za 4 odstotke. 71 
odstotkov vseh prihodkov od prodaje izdelkov in storitev je bilo realiziranih na tujih trgih. Prodaja na 
domačem trgu se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 8 odstotkov, na tujih trgih pa za 2 
odstotka.  
 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Čisti prihodki od prodaje 34.234.716 35.686.425 96 
Čisti prihodki od prodaje proiz. in storitev na domačem trgu  9.255.458 10.037.951 92 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu  753.356 838.622 90 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu EU  17.052.499 17.092.936 100 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu EU  19.168 23.219 83 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu izven EU  6.883.160 7.449.528 92 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu izven EU  271.075 244.170 111 
Sprem. vred. zalog ned. proizvodnje in gotovih proizvodov 279.946 -41.033 

 Drugi poslovni prihodki 27.796 55.168 50 
Kosmati donos iz poslovanja 34.542.458 35.700.560 97 

 

 

Poslovni odhodki 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 28.251.398 28.870.640 98 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 398.190 371.970 107 
Stroški prodajanja 599.288 620.103 97 
Stroški splošnih dejavnosti (nabava in uprava) 3.550.907 3.677.217 97 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 158.632 84.820 205 
Poslovni odhodki 32.958.415 33.624.750 98 
 

 

Stroški blaga, materiala in storitev 
 
 

Stroški materiala 
 
V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala 68,5 odstotkov. V primerjavi z enakim 
obdobjem lani so se predvsem zaradi nižjega obsega prodaje znižali za 2 odstotka. 

 
 
Stroški storitev 
 
Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo več kot 8,2 odstotkov. Njihova skupna vrednost se 
je v primerjavi  z enakim obdobjem lani povečala za 3 odstotke.  
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v EUR 2012 2011 Indeks 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 398.190 371.970 107 
Stroški porabljenega materiala  22.587.120 23.135.947 98 
Stroški materiala 21.735.090 22.400.673 97 
Stroški energije 494.786 439.577 113 
Drugi stroški materiala 357.244 295.697 121 
Stroški storitev  2.703.819 2.630.589 103 
Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov 705.436 574.974 123 
Stroški prevoznih storitev 1.040.360 1.076.588 97 
Stroški storitev v zvezi z vzdržev. opredm. OS 171.868 196.700 87 
Najemnine 7.649 6.731 114 
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 32.855 32.527 101 
Stroški zavarovalnih premij in plač. prometa  320.089 341.964 94 
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 56.115 42.029 134 
Stroški reklame in propagande 56.621 58.068 98 
Stroški storitev fizičnih oseb 62.304 59.330 105 
Stroški drugih storitev 250.522 241.678 104 
Stroški blaga materiala in storitev 25.689.129 26.138.506 98 
 
 
Stroški dela 
 
Stroški dela v vseh poslovnih odhodkih predstavljajo 16,3 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani so 
nižji za 8 odstotkov. Povprečno število zaposlenih v podjetju po delovnih urah v letu 2012 je 193 
oseb. V primerjavi z letom 2011 se je število zaposlenih v povprečju znižalo za 19 sodelavcev ali za 9 
odstotkov. 
Družba izplačuje plače v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo. Povprečna bruto plača na 
zaposlenega v letu 2012 znaša 1.674 EUR. V primerjavi s povprečjem leta 2011 je za 2,8 odstotkov 
višja.  
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Stroški plač 3.777.529 4.124.898 92 
Stroški pokojninskih zavarovanj 538.220 578.901 93 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 278.016 300.611 92 
Drugi stroški dela 794.936 852.991 93 
Stroški dela   5.388.701 5.857.401 92 
 
 

Odpisi vrednosti 
 
Odpisi vrednosti predstavljajo 5,4 odstotkov v poslovnih odhodkih. V primerjavi s preteklim letom so 
za 13 odstotkov višji.  
Amortizacija je v primerjavi s preteklim letom zaradi novih naložb v osnovna sredstva v letu 2011 za 8 
odstotkov višja. 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Amortizacija  1.636.001 1.509.724 108 
Prevred. poslov.odhodki pri osnov.sred. 54.678 11.267 487 
Prevred. poslov.odhodki pri obrat. sred. 103.954 73.553 141 
Odpisi vrednosti 1.794.633 1.594.544 113 
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Drugi poslovni odhodki 
 
Drugi poslovni odhodki so stroški za varstvo človekovega okolja, sodni stroški, takse in nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z enakim obdobjem lani so višji za 151 odstotkov zaradi 
povečanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
  

v EUR 2012 2011 Indeks 
Drugi stroški 85.952 34.299 251 

Drugi poslovni odhodki 85.952 34.299 251 

 
 

Finančni prihodki 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah  106.811 72.859 147 
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 35.009 2.320 1.522 
Finančni prihodki iz finančnih naložb 1.431 0 

 Finančni prihodki iz danih posojil 26.132 30.554 86 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 110.813 351.068 32 
Finančni prihodki 280.196 456.801 61 
 
 
Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb se nanašajo na oblikovanje popravka 
danega posojila in obresti podjetju Starčevič d.o.o. Slavonski Brod. 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 135.508 0 

 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   65.420 124.345 53 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   49.129 156.829 31 
Finančni odhodki  250.057 281.174 89 
 
 
Drugi prihodki in odhodki 
 

v EUR 2012 2011 Indeks 
Drugi prihodki   17.390 39.120 44 
Drugi odhodki   2.310 2.423 95 
Poslovni izid zunaj rednega delovanja 15.080 36.697 41 
 

 

Davek iz dobička 
 

Osnova za davek iz dobička  za leto 2012 je povečana za davčno nepriznane odhodke v znesku 
463.212 EUR in zmanjšana za davčno priznane olajšave v znesku 462.191 EUR in znaša 1.504.340 
EUR. 
Obračunan davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 je v višini 270.781 EUR. Po odbitku tujega 
davka znaša davčna obveznost 265.157 EUR. 
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v EUR 2012 2011 Indeks 
Davek iz dobička 265.157 429.058 62 
Odloženi davki 6.063 0 

 Davek iz dobička 271.220 429.058 63 
 

 

Prikaz efektivnih stopenj davka od dohodka pravnih oseb 

v EUR 

Davčna 
stopnja v 

% 2012 

Davčna 
stopnja v 

% 2011 

Celoten poslovni izid pred davki 1.629.262   2.288.134 
Obračunan davek splošna stopnja 293.267 18 20 457.627 
Prilagoditve davčne osnove 22.047   28.569 
Davek iz dobička 271.220 16,6 17,9 429.058 
 

 

Čisti poslovni izid po preračunu kapitala  

v EUR 
Znesek 
kapitala 

%  
rasti 

Izračunan 
učinek 

Zmanjšan 
poslovni 

izid 

Kapital brez tekočega dobička  18.071.773 2,7 487.938 870.104 
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SPLOŠNA IN DRUGA RAZKRITJA 
 

UPRAVNI ODBOR/ OD 1.6.2012 

 
Dr.Aleš Musar  predsednik UO 
Franc Frelih  namestnik predsednika UO 
Marko Konič  član UO in izvršni direktor družbe 
Jože Ceglar  član UO 
Marjan Dekleva  član UO predstavnik delavcev/ izstopil 25.1.2013 
 
V letu 2012 so za opravljanje funkcij prejeli: 

 
V EUR Mesečna plačila Sejnine  Skupaj 

Dr.Aleš Musar 1.200 80 1.280 

Franc Frelih 1.200 80 1.280 

Marko Konič 1.200 60 1.260 

Jože Ceglar 533 20 553 

Marjan Dekleva 1.200 60 1.260 

 
 
GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR  Radoš Gregorčič (do 31.5.2012 UPRAVA DRUŽBE) 

 
 

POSLOVODNI KOLEGIJ  
 
Glavni izvršni direktor družbe Radoš Gregorčič 

Pomočnik direktorja družbe za ekonomiko in organizacijo Stojan Grilj 

Pomočnik direktorja družbe za trženje  Vladimir Jakovac 

Direktor PC Razvoj in proizvodnja blokov  Damijan Krt  

Direktor PC Oblikovani izdelki  Bojan Gorjanc 

Direktor PC Role  Uroš Barba 

Direktorica PC Čistilne gobice  Vesna Mikuletič Novak 

Vodja finančno računovodske službe Orjana Križman 

Kontroler Rihard Grlj 

 
 
V letu 2012 so za opravljanje funkcij prejeli 
 

v EUR 
Plača 

Variabilni 
del plače 

Regres Božičnica 
Materialni 

stroški 
Zavarov. 

PDPZ 
Skupaj 

Glavni izvršni direktor 143.672 24.000 800 261 4.397 2.296 175.426 

Individ.pog (6 zaposlenih) 364.238 16.271 4.400 1.566 34.293 13.508 434.276 
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NADZORNI SVET /do 31.5.2012 

 
Predstavniki kapitala 

 
Predstavniki zaposlenih 

 Marjanca Urbič, predsednica NS  

 
Andrej Muha, član  

 Igor Bratina, namestnik predsednice  

 
Marjan Dekleva, član 

 dr. Andreja Cirman, članica 
 

 
 
V letu 2012 so za opravljanje funkcij prejeli  
 

v EUR 
Mesečna 

plačila Sejnine Skupaj 

Marjanca Urbič 4.200 808 5.008 

Igor Bratina 3.000 538 3.538 

dr. Andreja Cirman 3.000 538 3.538 

Andrej Muha 3.000 538 3.538 

Marjan Dekleva 3.000 538 3.538 

 
 

REVIZIJSKA KOMISIJA  / do 31.5.2012 

 
Andrej Muha  predsednik 
Marjanca Urbič  članica 
Janez Smolič  član 
 
V letu 2012 so za opravljanje funkcij prejeli 
 

v EUR Sejnine 

Andrej Muha 403 

Marjanca Urbič 269 

Janez Smolič 269 
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PRIDRUŽENA PODJETJA 
 
Plama Invest d.o.o.  
Plama-pur d.d. 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., 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. 
 
Plama-pur BH d.o.o. 
Plama-pur  d.d. je 50 % lastnik podjetja Plama-pur BH d.o.o. Kakanj, vendar  nima prevladujočega 
vpliva, zato ne sestavlja skupinskih računovodskih izkazov. Uprava družbe od pridruženih podjetij ne 
prejema nobenih prejemkov. 
 
 

STROŠEK REVIDIRANJA 
 
Strošek storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2012 znaša 10.900 EUR. 
 
 

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
Po datumu bilance stanja 31.12.2012 so niso zgodili pomembni dogodki, ki bi vplivali na 

računovodske izkaze na dan 31.12.2012. 

 
Podgrad, 30.4.2013 

       predsednik Upravnega odbora 
       dr. Aleš Musar 
 
 

namestnik predsednika Upravnega odbora 
       Franc Frelih 
 
 

član Upravnega odbora in izvršni direktor 
       Marko Konič 
 
 

član Upravnega odbora 
Jože Ceglar 


