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Po pričakovanjih se je v letu 2010 gospodarska kriza še dodatno zaostrila predvsem na
področju gradbeništva, kar je poleg zmanjšanja obsega del povzročilo dodatne cenovne
pritiske in povečana kreditna tveganja pri prodaji. Vrednost gradbenih del na stavbah se je v
Sloveniji v letu 2010 dodatno zmanjšala za 15% v primerjavi z letom 2009. Podoben trend se
kaže tudi pri izdanih gradbenih dovoljenjih. Poraba zidne opeke se je v letošnjem letu še
dodatno zmanjšala za 9%, tako, da je v primerjavi z letom 2008 nižja že za cca 40%. Podobni
trendi so prisotni tudi v Italiji in na Hrvaškem.
V podjetju smo si zato tudi v letu 2010 poglavitne naloge zadali na zagotavljanju likvidnosti
poslovanja in čim boljšega rezultata s povečevanjem kakovostne prodaje, nižanjem vseh
zalog, nižanjem stroškov ter omejevanjem naložb.
Z dosežki na področju prodaje smo lahko zelo zadovoljni, saj smo fizično prodajo uspeli
povečati na vseh programih in na vseh trgih v povprečju za 10%. Dobri prodajni dosežki so
vsekakor rezultat dobrega dela v prodaji, odlične kakovosti naših izdelkov ter tudi dejstva, da
na trgih nastopamo kot majhen in fleksibilen ponudnik in se lahko hitreje prilagajamo
spremenjenim okoliščinam.
Z zelo zahtevnimi nalogami smo se soočali v proizvodnji, kjer smo morali ob minimalnih
zalogah stalno zagotavljati celoten prodajni asortima ustrezne kakovosti. Danes lahko
ugotovimo, da je bila ta naloga uspešno izvedena. V celoti gledano smo v letu 2010 povečali
skupno proizvodnjo za preko 33% v primerjavi z letom 2009.

Z uspešno prodajo in učinkovitim obvladovanjem zalog in terjatev smo uspeli skozi celotno
leto zagotavljati zadovoljivo likvidnost. Poleg tega pa smo uspeli pri bankah znižati našo
zadolženost za več kot 350.000 €.
Poleg krize pa nam letos ni prizanašala tudi narava, saj smo spomladi utrpeli kar veliko škodo
zaradi viharja, v septembru pa doživeli najhujše poplave v zgodovini podjetja. Poplave na
srečo niso povzročile katastrofalnih posledic, je pa nastala velika materialna škoda.
Kljub vzpodbudnim rezultatom na posameznih področjih pa letošnje poslovno leto ponovno
zaključujemo z izgubo v višini 1.347.915 €, ki je sicer brez upoštevanja oblikovanih rezervacij
bistveno manjša od lanske. Na slabe rezultate vpliva predvsem nezasedenost proizvodnih
kapacitet, ki je bila kljub boljši prodaji še vedno samo nekaj nad 80% oziroma 10 mesecev
proizvodnje ter izrazita rast stroškov energentov (cena plina se je v lanskem letu povečala za
več kot 16%). Povečanih stroškov ni bilo mogoče preliti v prodajne cene, ki so se zaradi

zaostrene tržne situacije celo znižale za cca 1% napram 2009, v primerjavi z letom 2008 pa
so nižje kar za 12%.
Izzivi za prihodnje leto ostajajo enaki kot v letošnjem letu, saj ocenjujemo, da v prihodnjem
letu še ne bo prišlo do izboljšanja v gradbeništvu na nobenem od naših trgov. Kljub temu pa
bo, poleg zagotavljanja likvidnosti, najpomembnejša naloga prihodnjega leta doseganje
pozitivnega poslovnega rezultata. To je ključni pogoj nadaljnjega obstoja in razvoja podjetja.
Izboljšanje rentabilnosti prodaje, nadaljnje nižanje stroškov, zagotavljanje dodatnih prihodkov
ter obvladovanje plačilnih tveganj bodo ključni dejavniki pri doseganju zastavljenih ciljev.

Predsednik uprave
Jožef Stibilj
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Goriške opekarne, d.d. so javna delniška družba. Poglavitna dejavnost družbe je proizvodnja
in prodaja opečnih izdelkov. Vse dejavnosti se izvajajo na eni lokaciji v Renčah, Merljaki 7,
kjer ima družba locirana dva proizvodna obrata ter prodajno in upravno službo. Konec leta
2010 je imela družba zaposlenih 81 delavcev.
Osnovni podatki
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www.go-opekarne.si
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Okrožno sodišče v Novi Gorici
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I.4.1 BILANČNI REZULTATI
Leto 2010 je družba zaključila z izgubo v višini 1.347.915 €, kar je sicer za 16% manj kot v
letu 2009, hkrati pa bistveno več, kot smo načrtovali. Slabši rezultat od načrtovanega je
posledica v povprečju za 8,7% večjih stroškov od načrtovanih, formiranih nenačrtovanih
rezervacij iz naslova potencialnih obveznosti v višini 287.037 €, nenačrtovanih slabitev v višini
47.344 € ter nižjih prihodkov od prodaje trgovskega blaga in drugih poslovnih prihodkov ter
tudi nekoliko nižjih iztržljivih cen.
Višji stroški so posledica za 5% višje proizvodnje od načrtovane, nekoliko višjih stroškov dela
in storitev ter izrazite rasti cen energentov predvsem zemeljskega plina, ki se je v primerjavi z
letom 2009 podražil za 16%, v primerjavi s planom pa za 6%.
Čisti prihodki iz prodaje dosegajo višino 8.362.508 €, kar je za 3% več kot smo načrtovali ter
tudi za 5% več kot v letu prej. Od tega zneska smo 63% čistih prihodkov ustvarili na
domačem trgu, ostalo pa v izvozu. Relativno nižji odstotek preseganja glede na povečan
količinski obseg prodaje lastnih izdelkov je posledica za 0,6 % nižjih iztržjivih prodajnih cen od
načrtovanih ter predvsem za 54% nižje prodaje trgovskega blaga. Slednja je posledica
bistveno nižje prodaje gline in opečnega zdroba od načrtovane.
Drugi poslovni prihodki so bili realizirani le v višini 140.696 €, kar je bistveno manj od realnih
predvidevanj; vzrok za to je v nižjih prevrednotevalnih prihodkih.
Poslovni odhodki dosegajo višino 9.126.255 €, kar je za 17,8% več kot v preteklem letu in
hkrati tudi za 12,5% več, kot smo načrtovali. Glavni razlog za tolikšno preseganje glede na
preteklo leto je za 33% večja proizvodnja ter visoka rast cen energentov. Razlogi za
preseganje načrtovanih poslovnih odhodkov pa so v 9% višjih stroških blaga materiala in
storitev, za 13% višjih stroških dela, za 6% višjih odpisih in kar za 363% višjih drugih
poslovnih odhodkih.

Preseganje načrtovanih stroškov blaga in materiala v višini 7% je posledica za 5% večje
proizvodnje ter višjih cen energentov od načrtovanih. Povprečna cena plina je bila za 6% višja
od načrtovane ter za 16% višja od povprečne cene v 2009. Storitve za 13% presegajo
načrtovane, kar je posledica višjih prevoznih stroškov zaradi za 11% večje prodaje programa
zidno stropnih elementov v Sloveniji ter večjega obsega proizvodnih storitev in storitev
tekočega vzdrževanja zaradi večje proizvodnje.

Glavni razlog za 13% preseganje stroškov dela pa je predčasna ukinitev skrajšanega
delovnega časa zaradi povečane proizvodnje ter večji obseg odpravnin zaradi odpovedi
pogodb o zaposlitvi. Vseeno pa so stroški dela kljub kar 33% večjemu obsegu proizvodnje le
za 3% večji od lanskih.
Odpisi vrednosti so zaradi nižje obračunane amortizacije za 17% nižji od lanskih ter za 6%
večji od načrtovanih. Vzrok za to je v večjih popravkih terjatev in zalog gotovih proizvodov od
načrtovanih.
Družba je iz poslovanja ustvarila izgubo v višini 829.142 €, kar je za 23% manj kot v letu
2009 hkrati pa bistveno več, kot smo načrtovali. Dosežen EBITDA znaša 54.153 €, brez
oblikovanih rezervacij pa bi znašal 341.190 €, kar je bistveno bolje kot v letu prej, ko je bil
negativen.
Rezultat iz financiranja je predvsem zaradi nižjih finančnih obveznosti in nižjih odhodkih
obrestnega ščitenja za 2% boljši od doseženega v letu 2009 ter tudi za 3% boljši od
načrtovanega. Tako so skupni finančni odhodki za 4% nižji od odhodkov v letu 2009 in za 2%
nižji od načrtovanih.

I.4.2 LIKVIDNOSTNI IN FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE
Težke razmere v gradbeništvu in slaba plačila disciplina so botrovale, da je bil tudi v letu 2010
naš poglavitni cilj zagotavljanje finančne varnosti družbe. Glede na to, da smo morali v letu
2010 financirati za 33% večji obseg proizvodnje od dosežene v letu 2009 oziroma 5% večji od
načrtovane, nam je ta cilj tudi uspelo realizirati. Tako smo obseg skupne zadolženosti v
primerjavi s planom sicer povečali za 7%, glede na leto prej pa le za 2%, ob tem nam je
uspelo obseg čiste finančne zadolženosti glede na primerjalno leto znižati za 5,3% in glede na
plan za 1,2%.
Opisane rezultate nam je uspelo doseči z obvladovanjem rasti kratkoročnih sredstev, saj smo
tako terjatve kot tudi zaloge gotovih izdelkov uspeli realno obdržati na ravni predhodnega
leta. Nabavo osnovnih sredstev smo omejili le na najbolj nujni obseg.
Z izvedeno dokapitalizacijo v skupni višini 2.087.933 € pa smo zagotovili še boljšo kapitalsko
ustreznost družbe. Tako se je delež kapitala v virih financiranja povečal na 45%.
Sredstva družbe so skupaj znašala 17.188.270 €, kar je izključno zaradi izvedene
dokapitalizacije v obliki stvarnega vložka za 11% več kot lani ter tudi za 16% več, kot smo
načrtovali. Dolgoročna sredstva, ki skupaj znašajo 13.504.487 € so se iz istega razloga
povečala za 16% glede na primerjalno leto oziroma 21% glede na načrtovano.
Kratkoročna sredstva so dosegla višino 3.677.158 €, kar je enako kot lani ter le za 4,0% več,
kot smo načrtovali kljub financiranju povečanega obsega proizvodnje in prodaje.
V okviru kratkoročnih sredstev nam je, kljub zaostrenim finančnim razmeram in rasti čistih
prihodkov, uspelo obdržati terjatve realno na ravni leta 2009.
Zaloge, ki skupaj znašajo 2.519.627 €, so za 4% manjše kot v 2009 ter za 4% večje od
načrtovanih. Zaradi večjega obsega proizvodnje je prišlo do povečanja zalog surovin in
materiala. Zaloge gotovih proizvodov pa so realno nižje. Količinsko so tako za 19% nižje kot v
2009 ter za 1,8% nižje od načrtovanih. Toda zaradi višjih proizvajalnih stroškov so vrednostno
za 2% višje od načrtovanih in za 13% nižje od predhodnega leta.
Na strani virov sredstev je prišlo z izvedeno dokapitalizacijo v višini 2.087.933 € in
prevrednotenjem dela zemljišč kljub občutni izgubi do 21% oziroma 26% povečanja kapitala
glede na leto prej in glede na plan. Kapital tako znaša 7.604.775 €. Od tega je bil osnovni
kapital povečan za 300.425,64 €, kapitalske rezerve za 1.787.507 € in oblikovan je bil
presežek iz prevrednotenja v znesku 516.564 €.
V letu 2010 je prišlo zaradi rezervacij za potencialne obveznosti do znatnega povečanja
rezervacij, te sedaj skupno znašajo 451.147 €, kar je za več kot 164 % več, kot so znašale
leto prej in kot smo načrtovali.
Obveznosti družbe skupaj znašajo 9.094.427 €, kar je za 2% več kot v letu 2009 ter za 6%
več, kot smo načrtovali. Finančne obveznosti znašajo 7.309.657 €, kar je za 355.504 € manj
kot v predhodnem letu ter tudi za 37.792 € manj, kot smo načrtovali; brez upoštevanja

odhodkov obrestnega ščitenja pa to zmanjšanje realno znaša 402.848 €, oziroma 85.136 €.
Zaradi zagotovitve dodatne finančne varnosti smo 800.000 € kratkoročnih kreditov pretvorili v
dolgoročne, zato je tudi primerjava s planom in preteklim letom nekoliko otežena. Ob
upoštevanju tega pa lahko ugotovimo, da smo z rednim odplačevanjem zapadlih glavnic
dolgoročnih kreditov slednje znižali za 25%, kratkoročne finančne obveznosti pa so se zaradi
financiranja za 33% povečanega obsega proizvodnje povečale za 11%.
Kratkoročne poslovne obveznosti skupaj znašajo 1.784.770 €, kar je za 47% več kot v
predhodnem letu ter tudi z 50% več, kot smo načrtovali. Vzroki za tolikšno povečanje glede
na lansko leto in plan so predvsem v bistveno večjem obsegu financiranja proizvodnje, visoki
rasti stroškov ob nespremenjenih iztržljivih prodajnih cenah.
Doseženi nivo zadolženosti nam z izvedeno dokapitalizacijo družbe, načrtovano rastjo
prihodkov, izboljšanjem celotnega poslovanja družbe, nadaljnjim omejevanjem rasti
kratkoročnih sredstev in restriktivno politiko nabav osnovnih sredstev postavlja zdrave temelje
za nadaljnji razvoj družbe.

I.4.3 POGLAVITNA TVEGANJA PRI POSLOVANJU
Družba je izpostavljena tveganjem, katera se po našem mnenju glede na težke splošne
razmere gibajo v sprejemljivih mejah.
OBRESTNO TVEGANJE IN DANE ZASTAVE
Vsi krediti so zavarovani z vpisanimi hipotekami na nepremičnine in delno tudi premičnine, ki
zagotavljajo poplačilo bankam vsaj v višini najetih kreditov; poleg tega pa ima družba še
precej premoženja ne zastavljenega. Glede na to, da bankam ob zapadlosti redno
odplačujemo vse obresti in glavnice ocenjujemo, da je malo verjetno, da bi katera od bank
zahtevala predčasno vračilo kreditov; še posebej, če bo družba v letu 2011 dosegala
načrtovane poslovne rezultate.
Za zmanjšanje teh tveganj smo v letu 2010 800.000 € obstoječih kratkoročnih kreditov
pretvorili v dolgoročne z ugodnim terminskim odplačilom glavnice.
Kratkoročni krediti se tri mesečno, šest mesečno ali letno tekoče obnavljajo, glavnice
dolgoročnih kreditov pa se mesečno, tri mesečno ali šest mesečno ob zapadlosti redno
odplačujejo. Skupni obseg zastavljenih hipotek po tržnih cenitvah znaša 13.454.775 €. Od
tega zneska znaša vrednost zastavljenih nepremičnin 9.137.636 €.
Za zavarovanje pred obrestnimi nihanji ima družba sklenjen en posel z obrestno zamenjavo in
sicer obrestno zamenjavo IRS – s fiksno obrestno mero. Posel se nanaša na obrestno ščitenje
najetega dolgoročnega kredita v višini 2.500.000 €. Višina ščitenja je odvisna od trenutne
višine neplačane glavnice kredita. Ta po stanju 31.12.2010 znaša 1.749.926 €, nanaša pa se
na triletno obdobje 2009 do 2012. Glede na trenutno višino obrestnih mer (EURIBOR-ja) je
fiksacija obrestnih mer še vedno dokaj neugodna. Družba je na podlagi tržne vrednosti tega
finančnega instrumenta na dan 31.12.2010 oblikovala za 47.344 € odhodkov. Glede na
trenutna gibanja in napovedi nadaljnjega dviga EURIBOR-ja, pa bo končni učinek ščitenja po
oceni ugodnejši.
Obrestne mere so pri dolgoročnih kreditih vezane na mesečni, tri mesečni ali šest mesečni
EURIBOR, višina pribitka pa je odvisna od tržne situacije v letu, v katerem so se ti krediti
najemali. Pri kratkoročnih kreditih pa je večina obrestnih mer fiksnih in se gibljejo med 5,9%
in 6,45%.
Že v letu 2009 smo za podaljšanje koncesijske pravice za črpanje surovine na glinokopu
Okroglica v korist Ministrstva za gospodarstvo RS izdali garancijo v višini 57.064 € z
veljavnostjo do leta 2022. Garancija je zavarovana z zastavo nepremičnin, unovčena pa bi
lahko bila v primeru ne izvedene sanacije glinokopa. Glede na to, da se sanacija v obstoječem
glinokopu tekoče izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, ni nobene bojazni, da bi prišlo do
unovčenja garancije.

VALUTNO TVEGANJE
Ker ima družba vse terjatve v EUR, na tem področju ni večjih tveganj, razen posredno zaradi
pritiska na prodajne cene na določenem trgu v primeru padanja vrednosti lokalne valute.
Zaradi trenutno nestabilnega tečaja EUR posredno na naše poslovanje zelo vpliva gibanje
tečaja USD dolarja, ker to neposredno vpliva na oblikovanje cen energentov.
KREDITNO TVEGANJE
Ta tveganja obvladujemo z rednim spremljanjem bonitete obstoječih kupcev in določitvijo
limita dobav posameznim kupcem glede na njihove neplačane obveznosti in obseg njihovega
letnega prometa; pri nekaterih rizičnih kupcih pa tudi z vpisom hipoteke na njihove
nepremičnine.
Pri novih kupcih obvezno zavarujemo dobave z zahtevanimi predplačili, bančnimi garancijami
ali z avaliranimi menicami.
V letu 2010 smo proti vsem kupcem, s katerimi ni bil dosežen dogovor o načinu poplačila
zapadlega dolga in zamujajo s plačilom preko 6 mesecev, začeli postopke izvršbe. Delež
slednjih je v čistih prihodkih od prodaje znašal 0,5%.
PLAČILNO TVEGANJE
Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti, se giblje v normalnimi okvirih. Nepričakovane
izpade prilivov in sezonska nihanja prilivov, družba uravnava z urejenimi pogodbami za
okvirne kratkoročne kredite.
Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je pri normalnem poslovanju družbe relativno nizko.
Družba bo ob načrtovanem poslovanju lahko normalno poravnavala dolgoročne obveznosti
družbe, ki izhajajo iz najetih dolgoročnih kreditov. Ker večjih investicij v prihodnosti družba ne
načrtuje, se bodo le te lahko v celoti financirale z lastnimi sredstvi – iz obračunane
amortizacije.
OPERATIVNA TVEGANJA
Dejavnost družbe se izvaja v skladu z veljavno okoljsko regulativo. Družba je letu 2009
pridobila celovito okoljsko dovoljenje po zahtevah direktive IPPC.
Družba za svojo dejavnost pridobiva surovino na glinokopu Okroglica na podlagi koncesijske
pogodbe, ki velja do leta 2022. V letu 2009 smo uspeli podaljšati koncesijsko pogodbo tudi za
področje na skrajnem severnem pasu glinokopa, kjer je prvotna koncesija veljala do sredine
leta 2009. V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica potekajo postopki za razširitev
obstoječega prostora pridobivanja za cca 10 ha.

Proizvodni proces je urejen v skladu z zahtevami varstva pri delu, oprema je pregledana in
ustrezno vzdrževana, delavci so usposobljeni za delo in primerno zaščiteni, tako da je
možnost večjih nesreč pri delu minimalna.
Družba ima zavarovano vse svoje premoženje (razen zemljišč) za primere požara, poplav,
naravnih nesreč, kraje, strojelomov na opremi in avtomobilskega nezgodnega zavarovanja.
Zavarovani so vsi izdelki v tehnološkem procesu proizvodnje, direktna škoda pri daljšem
izpadu proizvodnje, nezgodno so zavarovani vsi delavci, prav tako pa tudi morebitni dodatni
odškodninski zahtevki iz tega naslova.
PRAVNA TVEGANJA
Goriške opekarne, d.d. nastopajo kot ena izmed toženih strank poleg investitorja, gradbinca in
trgovca z gradbenim materialom v zadevi reklamacije lastnikov stanovanj v Italiji zaradi
nekakovostne izgradnje. Lastniki tožijo za popravilo stanovanj in povzročeno škodo. Dejanski
znesek tožbe še ni znan in ocenjen s strani izvedencev. Ocenjujemo, da je lahko maksimalna
izpostavljenost družbe v tem primeru do 50.000 €.

I.4.4 PRODAJA
V letu 2010 je prišlo do nadaljnjega padanja gradbenih aktivnosti s tem do dodatnega
zaostrovanja na vseh naših trgih. Zaradi nižje porabe opeke so se povečali pritiski na prodajne
cene, poslabšala se je tudi plačilna disciplina.
V Goriških opekarnah smo zato vse aktivnosti na prodajnem področju usmerili v zagotavljanje
čimvečje prodaje ob še znosnem tveganju zaradi neplačil. Pri tem smo izkoriščali prednosti, ki
jih omogoča majhnost in fleksibilnost podjetja ter celovit prodajni program, ki ga lahko
ponudimo kupcem. Z domišljenimi prodajnimi akcijami, uspešnimi sejemskimi nastopi v
Sloveniji ter prvič tudi v Italiji smo uspeli dodatno utrditi naše pozicije na posameznih trgih.
V letu 2010 smo prodali za dobrih 110 mio NF enot opečnih izdelkov kar je 10% več kot v letu
2009 ter za 6% več od načrtov. Skupna prodaja se je približno enako povečala v Sloveniji in v
izvozu na trge EU in države bivše Jugoslavije. Prodajne cene so se v povprečju znižale v
primerjavi z letom 2009 za nekaj več kot 1%.
Vrednostna prodaja opečnih izdelkov po posameznih trgih
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ZIDNI IN STROPNI ELEMENTI (ZSE)
Fizična prodaja ZSE je v letu 2010 dosegla dobrih 64 mio NF, kar je
za 11% več kot v letu 2009. Kljub rasti pa je obseg prodaje še
vedno bistveno nižji kot v letih pred krizo, saj to pomeni le cca 80%
izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Največjo rast smo zabeležili na
Hrvaškem, kjer smo uspeli pridobiti nekatere nove prodajne kanale.
Zaostrene tržne razmere se najbolj kažejo pri cenovnih gibanjih, ki
so se na tem programu v letu 2010 v povprečju znižale za dobre
3% ter vedno večjih plačilnih tveganjih pri posameznih kupcih.
Največji cenovni pritiski so na klasičnih blokih, kjer je največ proizvajalcev, zato poskušamo
povečevati prodajo drugih skupin z višjo dodano vrednostjo kot so predvsem blagovne
znamke Go term in Go max.
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KRITINA
Kritina se kot gradbeni material uporablja pri novogradnjah in
rekonstrukcijah, zato je nekoliko manj občutljiv na sedanje trende
v gradbeništvu. Poleg tega pa uspevamo z dobrimi tržnimi prijemi
in novimi prodajnimi kanali stalno povečevati prodajo. Kljub
poznanim trendom v gradbeništvu naša prodaja predvsem v letu
2010 beleži kar znatno rast.
V letu 2010 smo skupno prodali za dobrih 46 mio NF enot oziroma za skoraj 617.000 m2
streh, kar je za 9% več kot v letu 2009. V Sloveniji je prodaja zrasla za 10% v izvozu pa za
8%. Tudi prodajne cene so se za razliko od zidnega programa v letu 2010 povišale za skoraj
2%.

Gibanje prodaje kritine po posameznih trgih
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2007

2008
SI

EU

2009

2010

TUJ

Gibanje prodaje kritine po posameznih skupinah
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2007

2008

2009

2010

KORCI

STREŠNIKI

BARVANI KORCI

DODATNI OPEČNI ELEMENTI

PRITRDILNI IN ZAPORNI ELEMENTI

I.4.6 PROIZVODNJA, INVESTICIJE IN RAZVOJ
V letu 2010 smo skupno proizvedli za 104.102.156 NF enot opečnih izdelkov, kar je za 5%
več do načrtov ter za 33% več kot smo proizvedli v letu 2009. Na obratu Renče 3 je bilo
proizvedeno za 59.422.097 NF enot programa ZSE, kar je enako kot smo načrtovali in za 3%
več kot leta 2009. Dosežena proizvodnja pomeni cca 73% izkoriščenost kapacitet oziroma
slabih 9 mesecev proizvodnje. Na obratu Renče je bilo proizvedeno za 44.680.059 NF enot
oziroma za 595.734 m2 kritine, kar je za 14% več kot smo načrtovali oziroma za 118% več
kot v letu 2009. Dosežena proizvodnja pomeni cca 80% izkoriščenost kapacitet oziroma 9,6
mesecev proizvodnje.
Obseg proizvodnje smo prilagajali potrebam prodaje, kar je omogočilo, da smo stalno
zagotavljali celotni prodajni nabor izdelkov, kar je v zaostrenih tržnih razmerah ključnega
pomena.
Poleg osnovnega programa
pa je bilo proizvedeno še cca
1.500 ton opečnega zdroba,
kar je omogočilo uspešen
začetek prodaje tega vedno
bolj
zanimivega
izdelka.
Poleg opečnega zdroba smo
v 2010 razvili in začeli
prodajati nov proizvod GM
29-50 PU, ki je namenjen
predvsem hitrejši gradnji
nosilnih zidov.
Investicije v osnovna sredstva so bila zaradi zaostrenih finančnih razmer omejena, tako, da
smo v letu 2010 zanje namenili skupno 182.369 €, od tega je bilo za opredmetena osnovna
sredstva porabljeno 158.788 €, za neopredmetena osnovna sredstva pa 23.581 €. Pri
opredmetenih osnovnih sredstvih je bilo za proizvajalno opremo namenjeno 67.723 €, za
zemljišča 18.370 €, za drugo opremo 33.069 € ter za gradbene objekte 38.003 €. V
proizvodnji je bil nabavljen nov pralni za ustnike, 2 vakuumski črpalki, ustnik za GM 29-50 PU.
Dvorišče je bilo dodatno urejeno z ograjo in avtomatskimi rampami. Izdelane so bile študije in
projekti za širitev glinokopa na Okroglici ter dopolnitev občinskega prostorskega načrta v
Renčah.

I.4.6 KADRI
Konec leta 2010 je bilo v družbi zaposlenih 81 delavcev, kar je 1 delavec več kot konec leta
2009. Za nedoločen čas je zaposlenih 75 delavcev, za določen čas pa 6 delavcev.
V letu 2010 je bilo potrebno prilagajati kadrovsko strukturo novim zahtevam, ki so predvsem
na prodajnem področju posledica intenzivnejših prodajnih aktivnosti ter povečevanja prodaje
na tuje trge, v proizvodnji pa predvsem novim zakonskim zahtevam za določene profile
delavcev. Tako je bila v letu 2010 odpovedana pogodba o zaposlitvi 4 delavcem, 1 delavec pa
se je redno upokojil. Na novo je bilo zaposlenih 5 delavcev v proizvodnji in 1 delavec v
prodaji. Vsi novo zaposleni so zaposleni za določen čas.
Goriške opekarne, d.d. so v začetku leta 2010 z IO Sindikata in Svetom delavcev sklenile
dogovor, s katerim smo tudi v letu 2010 nadaljevali s skrajšanim polnim delovnim časom 36
ur tedensko. Zaradi povečane prodaje in s tem večje proizvodnje je bil skrajšani delovni čas
za neposredno proizvodnjo ukinjen s 1.4.2010. Na podlagi zahtev IO Sindikata in Sveta
delavcev je bil skrajšani delovni čas za režijske delavce ukinjen s 1.10.2010. Delavcem,
zaposlenim po individualnih pogodbah so bile plače znižane v celem letu za dodatnih 10%
glede na leto 2009.
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I.4.7 EKOLOGIJA IN SISTEM KAKOVOSTI
OKOLJE
V sklopu zniževanja stroškov na področju varstva okolja smo na področju ravnanja z odpadno
embalažo na podlagi sklenitve nove pogodbe z družbo INTERSEROH znižali stroške
embalažnine (na podlagi nižjih cen embalažnine) za 35,1%. Nadaljujemo tudi z doslednim
ločevanjem odpadkov, ki nastanejo v podjetju ter s tem posledično zmanjševanjem mešanih
komunalnih odpadkov, ki so stroškovno najbolj obremenjujoči.
Zaradi dotrajanosti, smo v letu 2010, zamenjali dve oljni lamelni vakuum črpalki, ki ustvarjata
podtlak z odsesavanjem zraka iz komore vakuum stiskalnic. Z zamenjavo črpalk se je delež
porabe olja za črpalki ter s tem tudi nastanka odpadnega olja, v primerjavi z letom 2009,
zmanjšal za 86%.
Z vgradnjo novega maščobolovilca v začetku leta ter modifikacije dveh troprekatnih greznic v
mali biološki čistilni napravi, smo občutno zmanjšali tudi obremenjevanje voda. Obenem se je
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah s
sekundarnim (z mehansko-biološkim) čiščenjem, okoljska dajatev zmanjšala za 85 %.
Izvedene meritve ravni hrupa v letu 2010 tako za podjetje, kot za glinokop Okroglica niso
presegale predpisanih mejnih vrednosti. Prav tako izpusti toplogrednih plinov niso presegali
letne količine dodeljenih emisijskih kopunov.
SISTEM KAKOVOSTI
V letu 2010 smo popolnoma prenovili poslovnik vodenja kakovosti z obrazci, z namenom bolj
učinkovitega vzdrževanja in obvladovanja sistema kakovosti v skladu s standardom SIST EN
ISO 9001:2008. To je bilo tudi potrjeno z uspešno opravljeno kontrolno presojo sistema s
strani zunanje pooblaščene družbe.
S strani certifikacijske službe je bila izvedena zunanja presoja izvajanja notranje kontrole
proizvodnje po zahtevah produktnih standardov SIST EN 771-1:2004; SIST EN 7711:2004/A1:2005 in SIST EN 1304:2005. Ugotovitve so, je da je sistem kontrole ustrezno
vzdrževan ter da so implementirani elementi kakovosti skladni z zahtevami v tehnični
specifikaciji.

I.5.1 STRATEGIJA RAZVOJA GORIŠKIH OPEKARN, D.D.
Strategija razvoja družbe v obdobju 2008 – 2012 je bila sprejeta konec leta 2007. Strategija
predvideva poleg razvoja osnovnega programa, to je opečnih izdelkov za zid in streho, tudi
razvoj dopolnilnih dejavnosti, to je predvsem ponudbe dodatnih programov gline in opečnega
zdroba, storitev gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter gospodarjenja s prostorom.
Gospodarska kriza, ki je še posebej prizadela gradbeništvo in s tem posledično trg gradbenih
materialov, je narekovala, da smo morali vse aktivnosti usmeriti v zagotavljanje finančno
vzdržnega poslovanja in manj v razvoj novih dejavnosti.
Na področju osnovnih zidnih materialov smo uspeli oblikovati celovit program opečnih
izdelkov in sicer klasičnih blokov, blokov s povečano toplotno izolativnostjo pod blagovno
znamko Go term ter blokov večjih dimenzij in pregradnih elementov pod blagovno znamko Go
max. Poleg tega smo izbrane bloke razvili tudi v večjih dimenzijah z višino 238 mm, kar je še
posebej zanimivo na hrvaškem trgu. Pri kritini stalno dopolnjujemo nabor različnih barvnih
izvedb ter dodatnih elementov.
Uspešno smo razvili nov proizvod opečni zdrob, kjer smo izkoristili trenutno pomanjkanje na
trgu ter s tem omogočili rentabilno izrabo opečnih proizvodov, ki zaradi slabše kakovosti niso
primerni za prodajo.
Pri gospodarjenju z gradbenimi odpadki se srečujemo z velikimi administrativnimi ovirami pri
pridobivanju ustreznih dovoljenj, zato ta dejavnost še ni v celoti zaživela. Vsekakor pa to
ostaja ena od ključnih usmeritev za naprej.
V prihodnje želimo kupcem poleg osnovnih materialov ponuditi tudi celovite rešitve njihovih
stanovanjskih potreb z rešitvami, ki najboljše zaokrožujejo klasično tehnologijo zidanja s
sodobnimi rešitvami energetsko učinkovite in trajnostne gradnje ter zdravega in varnega
bivanjskega okolja. Poleg novih rešitev pa bomo v bodoče še večji poudarek namenili
izboljšanju naših prodajnih storitev ter celovitemu obvladovanju trgov. Pri glavnih
distribucijskih kanalih ne načrtujemo večjih sprememb, saj bo naša prodaja še vedno potekala
preko večjih trgovskih mrež. Bomo pa zato okrepili prisotnost našega strokovnega prodajnega
osebja pri vseh ključnih deležnikih na trgu.
Zaradi krize so se v poslovnem okolju zgodile znatne spremembe in s tem novi elementi, ki so
pomembni za nadaljnji razvoj in rast družbe v bodoče. Novi izzivi in priložnosti bodo
upoštevani pri oblikovanju nove strategije razvoja, ki bo predvidoma oblikovana v začetku leta
2012 in bo poleg že navedenih konkretnih usmeritev celovito umestila delovanje družbe v
bodoče.

I.5.2 GOSPODARSKI NAČRT ZA LETO 2011
POGOJI POSLOVANJA V LETU 2011
V letu 2011 realno še ni mogoče pričakovati izboljšanja razmer v gradbeništvu na naših
ključnih trgih. Pričakuje se nadaljnji padec gradbenih aktivnosti in dodatno zaostrovanje
plačilne discipline.
Kljub vsemu pa lahko v naslednjem letu pričakujemo nekatere pozitivne vzpodbude, ki bi
lahko pripomogle k vsaj delnemu izboljšanju gospodarskih razmer. Te imajo osnovo v dejstvu,
da smo v letu 2010 z agresivno prodajo utrdili in razširili naše pozicije na vseh trgih; poleg
tega pa se je občutno zmanjšala ponudba materialov zaradi zaustavitve in zapiranja kar nekaj
proizvodnih obratov v naši bližini. Izvedena dokapitalizacija bistveno izboljšuje finančno sliko
podjetja, kar je ključnega pomena pri pogajanju z bankami o servisiranju finančnih
obveznosti.
Na drugi strani pa se poleg zaostrovanja na trgih dodatno srečujemo še z izrazito rastjo cen
energentov in z njimi povezanih stroškov. Vsaj del povečanih stroškov bomo skušali pokriti z
rastjo prodajnih cen.
Ključna cilja za leto 2011 sta predvsem izboljšanje rezultata poslovanja, ki mora biti spet
pozitiven ter zagotavljanje tekoče likvidnosti družbe.
Na prodajni strani načrtujemo enako fizično prodajo, kot je bila dosežena v letu 2010, kar
pomeni cca 81% izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Zaradi nepopolne izkoriščenosti
kapacitet ter predvsem zaradi rasti cen energentov pa bo nujno potrebno povečati
rentabilnost prodaje na vseh trgih in programih. Ocenjujemo, da bo to realno možno, kajti
rast cen energentov pritiska na vse proizvajalce, poleg tega pa bi bile s tem želene cene še
vedno bistveno pod nivoji pred krizo.
Zaradi nizkih zalog in s tem oteženega zagotavljanja celovitega prodajnega asortimana se
načrtuje za cca 4% večjo proizvodnjo od prodaje, kar pomeni izkoriščenost kapacitet v višini
slabih 85%.
Zastavljen način poslovanja zagotavlja izboljšanje rentabilnosti poslovanja ter stalno
zagotavljanje zadovoljive likvidnosti. Glede na nezanesljive napovedi pa bomo vsekakor
poslovanje sproti prilagajali dejanskim razmeram na posameznih tržiščih.
GLAVNI CILJI LETA 2011
V letu 2011 načrtujemo količinsko prodajo na nivoju leta 2010; to je v višini 111 mio NF.
Pričakujemo, da bomo na domačem trgu realizirali 59% celotne prodaje, ostalo pa v izvozu –
od tega glavnino na Hrvaškem in v Italiji.
Posebno pozornost bomo namenili izboljšanju rentabilnosti prodaje, kjer bomo s
povečevanjem deleža prodaje izdelkov višjega cenovnega razreda ter korekcijo prodajnih cen
poskušali vsaj delno nevtralizirati negativne učinke povečanih stroškov energentov.

Zaradi znižanja zalog gotovih proizvodov na minimum načrtujemo, da bomo povečali obseg
proizvodnje za 10%; s čemer bomo dosegli 85% zasedenost proizvodnih kapacitet ter ohranili
obseg zalog na optimalnem nivoju.
Računamo, da bomo s povečanjem prihodkov iz osnovne in dopolnilne dejavnosti,
omejevanjem vseh stroškov, na katere imamo direktni vpliv ter ne nazadnje z večjo
zasedenostjo proizvodnih kapacitet in s tem z večjo količinsko proizvodnjo, uspeli doseči
načrtovani pozitivni rezultat.
Ker bomo morali financirati večji obseg obratnih sredstev (zaradi večjega obsega proizvodnje
in večje vrednostne prodaje) in nabavo nujnih osnovnih sredstev v proizvodnji, bo enaka skrb
usmerjena tudi k zagotavljanju finančne stabilnosti poslovanja, posledično tudi v letu 2011
načrtujemo nadaljnje zniževanje obveznosti družbe.

I.6.1 IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH
DELNIŠKIH DRUŽB

I.6.2 SISTEM NOTRANJIH KONTROL
Glede na velikost družbe in njeno enovitost - družba nima odvisnih družb; posebne notranje
revizije nimamo. Notranja kontrola se izvaja preko polletnega in letnega preverjanja sistema
kakovosti po zahtevah standarda kakovosti SIST ISO 9001 ter produktnih standardov
SIST EN 771 in SIST EN 1304, tedenskega in mesečnega preverjanja doseženih poslovnih
rezultatov s strani uprave ter mesečnega spremljanja in analiziranja doseženih bilančnih
rezultatov s strani pristojnih strokovnih služb. Te o doseženih rezultatih in ugotovitvah
najmanj mesečno poročajo upravi.

I.6.3 ORGANI VODENJA IN NADZORA TER NJIHOVE KOMISIJE
Upravljanje družbe Goriške opekarne, d.d. je dvotirno z upravo in nadzornim svetom.
Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, določilih Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb, internih aktih in pravilnikih. V družbi je vpeljano poslovanje po zahtevah
standarda kakovosti SIST ISO 9001.
V družbi imamo zagotovljeno soupravljanje delavcev, ki vzpostavljeno preko sveta delavcev
ter delavskih predstavnikov v nadzornem svetu. V družbi deluje tudi reprezentativni sindikat
pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
UPRAVA IN VODSTVO DRUŽBE
Upravo družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet. Uprava je enočlanska in imenovana za pet
letni mandat. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.
Predsednik uprave – direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe ter
uresničuje poslovno strategijo in gospodarske načrte družbe.
Predsednik uprave – direktor Jožef Stibilj je bil na to mesto imenovan s sklepom nadzornega
sveta dne 6.12.2007 za obdobje pet let od 9.12.2007 dalje.
Glavne poslovne funkcije družbe vodijo vodje posameznih področij:
Prodajno področje:
Vianej Višnjevec
Proizvodno tehnično področje:
Ugo Šavle
Finančno računovodsko področje:
Igor Cigoj
NADZORNI SVET
Nadzorni svet izvaja nadzor nad vodenjem poslov družbe v skladu z zakonom, statutom in
internimi akti v družbi. Sestavlja ga pet članov, od tega sta dva člana predstavnika delavcev,
ki ju izvoli svet delavcev. Predstavnike kapitala izvoli skupščina z navadno večino glasov
navzočih delničarjev. Vsi člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Način dela, sklicevanje sej, odločanje in druge zadeve so urejene v statutu družbe ter
poslovniku o delu nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnine
v višini 252,60 € bruto, predsednik pa 378,90 € bruto ter upravičene potne stroške.
Na 14. skupščini delničarjev, dne 20.07.2010, je bila z istim dnem odpoklicana predsednica
nadzornega sveta in predstavnica delničarjev Mojca M. Fink. Na isti skupščini je bil za člana
nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let od 21.07.2010
dalje izvoljen Črt Slokan.
Nadzorni svet je na svoji 26. redni seji, dne 25.8.2010 za predsednika nadzornega sveta izvolil
Črta Slokana.

Sestava nadzornega sveta:
Predsednik:
Namestnik:
Član, predstavnik kapitala:
Člana, predstavnika delavcev:

Mojca M. Fink
Črt Slokan
Borut Kuharič
Egon Fornazarič
Viljem Košuta
Dušan Pišot

do
od
do
do
do
do

20.07.2010
21.07.2010 do 20.07.2014
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

REVIZIJSKA KOMISIJA
Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah na seji 10.2.2009 s spremembo
poslovnika o delu nadzornega sveta ustanovil ter opredelil sestavo in pristojnosti revizijske
komisije. Komisijo sestavljajo dva člana nadzornega sveta ter zunanji neodvisni strokovnjak s
področja računovodske, revizorske ali finančne stroke. Naloge in pristojnosti revizijske
komisije so določene z zakonom.
Predsednik revizijske komisije prejema za svoje delo sejnino v višini 214,71 €, član, ki je
istočasno član nadzornega sveta 189,45 €, zunanji član pa 252,60 €. Vsi so upravičeni tudi do
povračila potnih stroškov.
Nadzorni svet je na 26. redni seji, dne 25.08.2010, za člana revizijske komisije namesto Mojce
M. Fink imenoval Črta Slokana. Na 27. redni seji, dne 29.09.2010, pa je namesto zunanje
članice Viktorije Vehovec imenoval Mojco Vrečar.
Sestava revizijske komisije:
Predsednik:
Borut Kuharič
Članica:
Mojca M. Fink
Član:
Črt Slokan
Članica:
Viktorija Vehovec
Članica:
Mojca Vrečar

do 20.07.2010
26.08.2010 dalje
do 29.09.2010
od 30.09.2010 dalje

SKUPŠČINA DELNIČARJEV
Na skupščini delničarjev delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo. Skupščina se
skliče kadar je to potrebno zaradi določil zakona ali statuta ter ko je to v korist družbe.
Skupščino skliče uprava družbe najmanj enkrat letno, sklic se objavi na spletni strani družbe,
na spletni strani Ljubljanske borze in v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevnem
časopisu, ki izhaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali s priporočenim pismom vsem
delničarjem oziroma na drug način, kadar zakon tako določa ter z vsebino, ki jo zahtevajo
predpisi.
Skupščina odloča o zadevah z večino oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata
drugače. S tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega kapitala pa skupščina odloča v
naslednjih primerih:




Spremembi statuta,
Zmanjšanju osnovnega kapitala,
Odobritvi povečanja osnovnega kapitala,






Statusnih spremembah in prenehanju družbe,
Izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
Predčasnemu odpoklicu članov nadzornega sveta,
Drugih primerih, če tako določa zakon ali statut.

O spremembah statuta odloča skupščina s tričetrtinsko večino. V primerih, ko gre za
uskladitev statuta z uveljavljenimi predpisi ali za uskladitev z veljavno sprejetimi sklepi
skupščine, lahko o takšnih spremembah statuta odloča tudi nadzorni svet.
Delovanje skupščine je podrobneje urejeno s poslovnikom, ki je dostopen na spletni strani
družbe (www.go-opekarne.si).
Dne 20.07.2010 je bila izvedena 14. redna seja skupščine delničarjev družbe Goriške
opekarne, d.d.. Na seji so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2009 s
poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, podelili so razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2009, odpoklicali so članico nadzornega sveta Mojco M.
Fink in za člana nadzornega sveta izvolili Črta Slokana, sprejeli so spremembe statuta, sprejeli
so nov poslovnik o delu skupščine, sprejeli so sklep o povečanju osnovnega kapitala iz
2.185.086,00 € na 2.485.511,64 € s stvarnim vložkom ter pooblastilom nadzornemu svetu za
uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine, za revizorja Goriških opekarn, d.d. za
leto 2010 so imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

I.6.4 OSTALE INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAKONOM O PREVZEMIH
Družba je zavezana k zakonu o prevzemih.
Struktura osnovnega kapitala družbe, z navedbo višine deleža največjih delničarjev, je
predstavljena v naslednjem poglavju.
Družba nima opredeljene delniške sheme za delavce.
Omejitve glasovalnih pravic na določen delež ali določeno število glasov ne obstajajo.
Omejitve glede imetništva delnic ne obstajajo, prav tako ni potrebno pridobiti dovoljenja
družbe ali drugih imetnikov delnic za prenos delnic.
Družbi niso poznani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih
papirjev ali glasovalnih pravic.
Družba nima izdanega pooblastila poslovodstvu za nakup lastnih delnic.
Dogovori, katerih stranka je družba, ki pričnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na
podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja
prevzeme, ne obstajajo.
V primeru odpoklica Predsednika uprave ali posameznih vodij področij iz poslovno ekonomskih
razlogov, med katere se šteje tudi pomembna sprememba v strukturi delničarjev jim pripada
odpravnina do maksimalno 50% njihove letne plače oziroma do šest njihovih mesečnih plač.

I.6.5 OSNOVNI
DELNIČARJI

KAPITAL

DRUŽBE,

DELNICA

IN

GLAVNI

Dne 9.12.2010 je družba Goriške opekarne, d.d. prejela Sklep Okrožnega sodišča v Novi
Gorici, na podlagi katerega je bila z dnem 3.12.2010 vpisana sprememba osnovnega kapitala
in števila delnic v sodni register. Na podlagi sklepov skupščine o povečanju osnovnega
kapitala in spremembah statuta družbe z dne 20.7.2010, je sodišče vpisalo povečanje
osnovnega kapitala družbe iz 2.185.086,00 € na 2.485.511,64 € in povečanje števila delnic iz
523.634 na 595.628. Družba je dne 28.12.2010 s strani KDD klirinško depotne družbe d.d.
Ljubljana prejela Odločbo, na podlagi katere je bila z dnem 29.12.2010 v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisana dodatna količina 71.994 kosovnih delnic z
oznako GORG, ISIN koda SI0031104993 v korist družbe D.S.U., d.o.o., Ljubljana. Izdane
delnice z dotedaj izdanimi delnicami tvorijo isti razred.
Dne 28.12.2010 je bila družba s strani Triglav naložbe d.d Ljubljana obveščena, da so na
podlagi določil 118. člena Zakona o trgu vrednostnih instrumentov in 7. člena Sklepa o
pomembnih deležih (Ur. L. št. 33/08) na osnovi sprejetega skupščinskega sklepa o povečanju
njihovega osnovnega kapitala, s strani Zavarovalnice Triglav, d.d. Ljubljana dne 27.12.2010
pridobili 78.493 delnic Goriških opekarn, d.d., kar predstavlja 14,99% vseh delnic Goriških
opekarn.
Osnovni kapital družbe na dan 31.12.2010 znaša 2.485.511,64 € in je razdeljen na 595.628
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Delnica imetniku zagotavlja:
 pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
 pravico do sorazmernega dela dobička (dividende),
 pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja ob likvidaciji ali stečaju družbe,
 prednostno pravico do vpisa delnic novih izdaj v primeru povečanja osnovnega
kapitala in v sorazmerju z obstoječo udeležbo v kapitalu.
Struktura delničarjev na dan 31.12.2010
Imetnik delnice
Triglav naložbe, d.d.
Vipa holding d.d.
D.S.U., d.o.o.
Delniški podsklad Triglav steber 1
ostali delničarji
skupaj

št. delnic
282.522
173.194
71.994
59.139
8.779
595.628

delež
47,43%
29,08%
12,09%
9,93%
1,47%
100,00%

Na dan 31.12.2010 je bilo v delniški knjigi pri KDD vpisanih 51 delničarjev.
Delnica z oznako GORG kotira v vstopni kotaciji na ljubljanski borzi.

I.6.6 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 2010
DSU, družba za upravljanje, d.o.o. Ljubljana nas je v februarju 2011 opozorila, da v postopek
povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, ki je bil izveden v letu 2010, ni bila
vključena parcela, ki v naravi predstavlja odprto skladišče. Glede na to, da je v zemljiški knjigi
kot lastnik parcele navedena družba Goriške opekarne, d.d. brez knjižene prepovedi
razpolaganja, smo to parcelo obravnavali kot našo lastnino in jo kot tako tudi evidentirali v
knjigi osnovnih sredstev družbe. Parcela ima knjigovodsko vrednost 415.360,00 €. Po
dokončni proučitvi zadeve se bomo z organi družbe in glavnimi delničarji dogovorili o rešitvi
zadeve, na katero nas je opozorila DSU.
Družba ima do družbe Merkur trgovina in storitve, d.d v postopku prisile poravnave ne
prerekane – priznane terjatve v višini 189.870 €. Ker verjamemo v ponovno rast in razvoj
Merkurja, smo se glede na sklep skupščine Merkur trgovina in storitve, d.d. z dne 25.2.2011
odločili, da v skladu z objavljenim pozivom sodišča, terjatve, v skladu z zakonodajo,
prenesemo na Merkur v zameno za novo izdane delnice.
Ostalih pomembnih poslovnih dogodkov v tem obdobju ni bilo.

I.6.7 OBSTOJ PODRUŽNIC
Goriške opekarne niso imele v letu 2010 nobenih podružnic ne v Sloveniji, ne v tujini.

I.6.8 IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI ZA SESTAVO
LETNEGA POROČILA
Predsednik uprave družbe Goriške opekarne, d.d. Jožef Stibilj in Vodja Finančno
računovodskega področja Igor Cigoj, odgovorni osebi za sestavo letnega poročila družbe
Goriške opekarne, d.d.,
IZJAVLJAVA
da je po najinem najboljšem vedenju:
Računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter
Slovenskimi računovodskimi standardi ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in
obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe.
Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja. V poslovno poročilo je vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja
družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je
družba v celoti izpostavljena.
Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani na podlagi predpostavk o nadaljnjem
poslovanju Družbe.
Predsednik uprave
Jožef Stibilj

Vodja Finančno računovodskega področja
Igor Cigoj

v EUR (brez centov)

SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razm.
1. Dolgoročne premoženjske pravice
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe

a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

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

31.12.2010

31.12.2009

17.188.270

15.433.338

13.504.488

11.681.731

316.768
38.346
189.075
89.347

387.167
40.468
216.670
130.029

13.003.404
7.175.960

11.271.901
4.831.365

4.822.406
2.353.554

2.360.842
2.470.523

5.543.164
278.537
5.743
5.743

0

6.149.200
285.746
5.590
5.590

0

184.316

22.663

IV. Dolgoročne finančne naložbe

0

0

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

VI. Odložene terjatve za davek

0

0

3.677.157

3.679.677

0

0

2.519.626
877.872
5.470
1.597.317
38.967

2.617.432
778.553
20.775
1.812.846
5.258

B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

1.123.425
943.899
179.526

1.056.531
918.614
137.917

34.106

5.714

6.625

71.930

v EUR (brez centov)
31.12.2010

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

31.12.2009

17.188.270

15.433.338

A. Kapital

7.604.775

6.348.193

I. Vpoklicani kapital

2.485.512

2.185.086

1. Osnovni kapital

2.485.512

2.185.086

4.567.788

3.351.679

0
0
0

776.518
776.518
0

IV. Presežek iz prevrednotenja

551.475

34.910

V. Preneseni čisti poslovni izid

0

0

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

0

451.147

170.956

405.857
45.290

110.991
59.965

3.348.761

3.393.874

3.348.761
3.315.947
32.814

3.393.874
3.313.927
79.947

0

0

0

0

5.745.666

5.487.372

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti

3.960.896
3.865.179
95.717

4.271.287
4.204.178
67.109

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1.784.770
1.549.237
235.533

1.216.085
999.645
216.440

37.921

32.943

II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
4. Druge rezerve iz dobička

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR (brez centov)

2010
1. Čisti prihodki od prodaje

2009

8.362.508

7.943.477

-221.490

-1.455.967

15.399

12.877

140.697

173.957

6.033.314

4.797.592

4.508.901

3.460.885

1.524.413

1.336.707

6. Stroški dela

1.732.970

1.683.116

a) Stroški plač

1.244.378

1.218.093

b) Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj

221.273

216.578

c) Drugi stroški dela

267.319

248.445

952.188

1.150.068

883.295

1.037.671

724

6.676

68.169

105.721

407.783

118.820

9. Finančni prihodki iz deležev

0

0

10. Finančni prihodki iz danih posojil

0

0

8.628

19.345

8.628

19.345

47.344

0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

476.101

541.131

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

455.822

518.886

20.279

22.245

6.471

8.101

6.471

8.101

15. Drugi prihodki

2.526

455

16. Drugi odhodki

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov
in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter
stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev

7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

12

38

17. Davek iz dobička

0

0

18. Odloženi davki

0

0

-1.347.915

-1.604.722

516.565

0

-831.350

-1.604.722

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
20. Sprememba presežka iz prevrednotenja
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
25. Celoten vseobsegajoči donos obračunskega
obdobja

v EUR (brez centov)

2010

2009

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

11.872

-40.176

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz
poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

8.514.026

8.087.017

-8.502.154
0

-8.156.478
29.285

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženi terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

1.001.962

1.354.104

-66.894
67.631
0
0
120.904
595.152
285.169
0

-58.204
87.480
0
0
1.783.986
-460.682
1.524
0

1.013.834

1.313.928

61.367

67.016

0
61.034
333
0
0
0

0
64.111
2.905
0
0
0

-2.276.670

-306.321

-23.581
-2.096.450
-156.639
0
0

-72.276
-234.045
0
0
0

-2.215.303

-239.305

7.907.733

7.413.543

2.087.933
800.000
5.019.800

0
1.800.644
5.612.899

-6.677.872

-8.484.460

-455.224
0
-721.848
-5.500.800
0

-496.702
0
-415.716
-7.572.006
-36

a) Postavke izkaza poslovnega izida

Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki
Prejemki
Prejemki
Prejemki
Prejemki
Prejemki

od
od
od
od
od
od

dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
odtujitev neopredmetenih sredstev
odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev
odtujitev naložbenih nepremičnin
odtujitev dolgoročnih finančnih naložb
odtujitev kratkoročnih finančnih naložb

b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki
Izdatki
Izdatki
Izdatki
Izdatki

za
za
za
za
za

pridobitev
pridobitev
pridobitev
pridobitev
pridobitev

neopredmetenih sredstev
opredmetenih osnovnih sredstev
naložbenih nepremičnin
dolgoročnih finančnih naložb
kratkoročnih finančnih naložb

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

b) Izdatki pri financiranju
Izdatki
Izdatki
Izdatki
Izdatki
Izdatki

za
za
za
za
za

dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
vračila kapitala
odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

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

1.229.861

-1.070.917

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

34.106

5.714

a) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)
b) Začetno stanje denarnih sredstev

28.392
5.714

3.706
2.008

a) leto 2010
v EUR (brez centov)

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Presežek
iz
prevrednotenja

Čisti
izguba
posl. leta

SKUPAJ
KAPITAL

I/1

II

III/1

IV

VI/2

VII

A. Stanje 31. decembra 2009

2.185.086

3.351.679

776.518

34.910

A2. Začeto stanje 1. januar 2010
B.1.Spremembe lastniškega kapitala –
transakcije z lastniki

2.185.086

3.351.679

776.517

34.910

0

6.348.192

300.426

1.787.507

0

0

0

2.087.933

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala

6.348.193

300.426

b) Vnos dodatnih vplačil kapitala
B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
c) Sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih osnovnih sredstev

0

1.787.507

0

0

516.565

1.347.915

-831.350

-1.347.915

-1.347.915

516.565

B.3. Spremembe v kapitalu
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine
kapitala
C. Stanje 31. decembra 2010

300.426
1.787.507

0

2.485.512

-571.398

-776.517

-571.398

-776.517

4.567.788

0

0

516.565
1.347.915

0

1.347.915

0

0

7.604.775

551.475

b) leto 2009
v EUR (brez centov)

A1. Stanje 31.
decembra 2009
A2. Začeto
stanje 1. januar
2009
B.1.Spremembe
lastniškega
kapitala –
transakcije z
lastniki
B.2. Celotni
vseobsegajoči
donos
poročevalskega
obdobja
a) Vnos čistega
poslovnega
izida
poročevalskega
obdobja
B.3.
Spremembe v
kapitalu
c) Poravnava
izgube kot
odbitne
sestavine
kapitala
C. Stanje 31.
decembra 2010

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Presežek
iz
prevrednotenja

Preneseni
čisti
dobiček

Čista
izguba
posl. leta

SKUPAJ
KAPITAL

I/1

II

III/1

III/5

IV

V/1

VI/2

VII

2.185.086

3.351.679

1.643.095

651.625

34.910

86.520

7.952.915

2.185.086

3.351.679

1.643.095

651.625

34.910

86.520

7.952.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.604.722

-1.604.722

-1.604.722

-1.604.722

-86.520

1.604.722

0

-86.520

1.604.722

0

0

0

6.348.193

0

2.185.086

0

3.351.679

-866.577

-651.625

-866.577

-651.625

776.518

0

0

34.910

III.5.1 POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV
Poročajoča družba je GORIŠKE OPEKARNE D.D., Merljaki 7, 5292 Renče, katere glavna
dejavnost je proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline. Zadnji
dan leta 2010 je bilo v družbi zaposlenih 81 ljudi.
PODLAGA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2006 in v
skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Pri tem sta upoštevani temeljni
računovodski predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov ter časovne
neomejenosti delovanja. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega
računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Izkaz stanja ima obliko dvostransko uravnotežene bilance stanja.
Izkaz vseobsegajočega donosa je sestavljen iz izkaza poslovnega izida, ki ima obliko
stopenjskega zaporednega izkaza poslovnega izida in iz postavk drugega vseobsegajočega
donosa, ki vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem
izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. Izkaz je sestavljen po različici I.
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po različici II (posredna metoda), v katerem so
resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
Izkaz gibanja kapitala, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe
sestavin kapitala, ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.
Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen sredstev
razpoložljivih za prodajo.
Uporaba ocen in presoj
Uporabljene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev
in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov je podalo poslovodstvo
in v poslovnem letu niso bile spreminjane.
Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Posli izraženi v tuji valuti se preračunajo v domačo valuto družbe po menjalnem tečaju na
dan posla. Sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja se
preračunajo v domačo valuto po takrat veljavnem referenčnem tečaju ECB, kot ga objavlja
Banka Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v
domači valuti na začetku obdobja, popravljeno plačila med obdobjem ter odplačno vrednostjo
v tuji valuti preračunano po tečaju na koncu obdobja.
Vsi podatki v letnem poročilu so prikazani v € brez centov.

RAČUNOVODSKE USMERITVE
Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo dolgoročne
premoženjske pravice (računalniški programi, emisijski kuponi), dolgoročno odložene stroške
razvijanja in druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve se zaradi
okrepitve ne prevrednotujejo.
Računalniški programi se amortizirajo s stopnjo 20%. Razmejeni stroški bremenijo poslovni
izid v dobi od 3 do 9 let.
Opredmetena osnovna sredstva
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi podjetje izkazuje zemljišča, gradbene objekte,
proizvajalno in drugo opremo ter drobni inventar z dobo uporabnosti, daljšo od enega leta.
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za
obračunano amortizacijo.
Nabavna vrednost z nakupom pridobljenih sredstev zajema nakupno ceno in nevračljive
nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za
nameravano uporabo, zlasti stroške dovoza in namestitve. Med nevračljive nakupne dajatve
se všteva tudi tisti DDV, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovski in drugi
popusti. Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva lahko sestavljajo tudi obresti
od posojil za pridobitev sredstva do njegove usposobitve za uporabo.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, nastalega v podjetju, tvorijo stroški,
ki jih povzročijo njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški njegove zgraditve ali
izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.
Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno
ocenjenimi.
Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del
opredmetenih osnovnih sredstev. Njegova nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti.
Amortizacija je obračunana posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Tipične letne amortizacijske stopnje po skupinah opredmetenih osnovnih sredstev so
naslednje:
Vrsta sredstva:
Tovarn. hale in drugi grad. objekti
Oprema sušilnic

v%
2,23-3,34
3-5

Elektro oprema
Druga oprema

6,67
10-20

Zemljišča se ne amortizirajo, saj se zanje predpostavlja neomejena življenjska doba. Ravno
tako se ne amortizirajo sredstva v pridobivanju; do takrat, ko so razpoložljiva za uporabo.
Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega
osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je prva večja od
druge, oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je druga večja od prve.
Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine predstavljajo tisti del sredstev družbe, ki se ne uporablja pri osnovni
dejavnosti, ampak jih ima družba v posesti, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala
vrednost naložbe. Te nepremičnine se izkazujejo ločeno. Vrednost naložbenih nepremičnin se
vrednoti po modelu nabavne vrednosti, tako se obračunava letna amortizacija v višini 2,23 %.
Zaloge
Zaloge surovin in materiala so ob začetnem pripoznanju ovrednotene po nabavnih cenah z
vsemi odvisnimi stroški nabave. Pri izkazovanju zalog materiala družba Goriške opekarne d.d.
uporablja povprečne cene. Pri obračunavanju porabe materiala se uporablja metoda drsečih
povprečnih cen.
Drobni inventar prenesemo v stroške, ko je dan v uporabo.
Zaloge nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov se vrednotijo po neposrednih
proizvodnih stroških. Pri izkazovanju zalog nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov
družba Goriške opekarne d.d. uporablja planske (stalne) cene. Mesečno se ugotavljajo odmiki
po skupinah zalog. Pri obračunavanju odmikov v prodaji upoštevamo tudi odmike izkazane ob
začetku poslovnega leta.
Količinske enote trgovskega blaga so ob začetnem pripoznanju ovrednotene po nabavnih
cenah z vsemi odvisnimi stroški nabave. Pri izkazovanju zalog trgovskega blaga družba
Goriške opekarne d.d. uporablja povprečne cene. Pri obračunavanju porabe trgovskega blaga
se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.
Popravki vrednosti zalog so oblikovani za zaloge materiala in drobnega inventarja.
Zalog zaradi okrepitve ne prevrednotujemo. Prevrednotujemo pa jih zaradi oslabitve in sicer
glede na leto zadnje nabave po naslednji metodi:
 če je bila zadnja nabava v letu, za katerega sestavljamo letni obračun se oslabitev
ne izvede (leto nabave 2010),
 zaloge, ki so imele zadnjo nabavo eno leto pred letom, za katero se sestavlja letni
obračun, se oslabi za 5% njihove knjigovodske vrednosti (leto nabave 2009)
 zaloge, ki so imele zadnjo nabavo dve leti pred letom, za katero se sestavlja letni
obračun, se oslabi za 10% njihove knjigovodske vrednosti (leto nabave 2008)





zaloge, ki so imele zadnjo nabavo tri leta in več let pred letom, za katero se sestavlja
letni obračun, se oslabi za 15% njihove knjigovodske vrednosti (leto nabave 2007 in
prej)
nekurantne zaloge se oslabi za 80% na skladišču 05 (rezervno skladišče) in za 99%
na skladišču 09 (skladišče nekurantnega materiala)

Zaloge nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov se zaradi oslabitve prevrednotujejo le v
primeru, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo vrednost.
Terjatve
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane. Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo
poslovne oziroma finančne prihodke oziroma odhodke. Vsa povečanja oziroma zmanjšanja pa
morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom.
Popravek vrednosti terjatev vključuje popravek vrednosti terjatev do kupcev doma in v tujini,
ki je oblikovan glede na rizično strukturo terjatev. Sklep o oblikovanju terjatev sprejme uprava
na podlagi izkušenj iz preteklih let.
Ko je odpis terjatev utemeljen z ustrezno listino, se pokrije v breme tako vzpostavljenega
popravka vrednosti terjatev.
Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno ne zaračunane prihodke, ki se izkazujejo
posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške
oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se
izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste.
Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v
blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev. Knjižni denar je denar na računih pri bankah,
ki se uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna sredstva.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti.
Kapital
Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni
čisti dobiček iz prejšnjih let, prevrednotovalni popravek kapitala in prehodno še nerazdeljeni
čisti dobiček poslovnega leta.
Kapital se vodi v domači valuti. Spremembe na kapitalu so razvidne iz tabele Izkaz gibanja
kapitala.

Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi
obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je
mogoče zanesljivo oceniti. Družba prodaja vse lastne proizvode z jamstvom, zato odloži 0,3%
prihodkov od prodaje kritine v okviru dolgoročnih rezervacij na 33 let in 0,1% prihodkov od
prodaje ostalih proizvodov na 10 let. Dolgoročne rezervacije se ne prevrednotujejo. Družba
ima oblikovane tudi rezervacije za kočljive pogodbe.
Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, glede na zapadlost pa kratkoročni in dolgoročni.
Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih
sredstev. Dolgovi so lahko finančni, ko posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali
poslovni, ko dobavitelji vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju
storitev. Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi posojilnih pogodb in dolgovi do
najemodajalcev za finančne najeme. Poslovni dolgovi so obveznosti za kupljeno blago ali
storitve, prejeti avansi od kupcev, , kratkoročne obveznosti do zaposlencev ter države.
Dolgoročne dolgove je treba vrniti oziroma poravnati v obdobju, daljšem od enega leta,
kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Obveznosti se zmanjšujejo za
odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročni
dolgovi se pozneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere
obstaja sporazum z upnikom. Obračunane obresti od dolgov so finančni odhodki. Tisti del
dolgoročnih dolgov, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni se izkazuje med
kratkoročnimi dolgovi. Za vsako vrsto pomembnih dolgov so razkrite informacije o njeni
pošteni vrednosti ali informacije o glavnih značilnostih posamezne vrste dolgov.
Prihodki
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne in druge prihodke.
Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki.
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala, ki se
merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na računih ali drugih listinah, zmanjšanih za
popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila, prihodki od prodaje
storitev, ki se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah
nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti, ter prevrednotovalni poslovni
prihodki, ki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in
kratkoročnimi finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane
obresti, pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. Obresti se obračunavajo v sorazmerju s
pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljavno obrestno mero.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu
povečujejo izid rednega poslovanja. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano s povečanjem sredstva 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.
Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne in druge odhodke. Poslovni odhodki in
finančni odhodki so redni odhodki.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom obračunskem obdobju, povečanim
za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter
zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane
proizvodnje. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi
njihove oslabitve. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti
zalog proizvodov, nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. V
poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
Prevrednotevalni poslovni odhodki se priznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prevrednotovalni
finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami
zaradi njihove oslabitve ter v zvezi z okrepitvijo dolgoročnih in kratkoročnih dolgov.
Pripoznavajo se po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu
zmanjšujejo izid rednega poslovanja. Izkazujejo se v dejansko nastalih zneskih.

III.5.2 RAZKRITJA POSTAVK V BILANCI STANJA
1.

NEOPREDMETENA
RAZMEJITVE

DOLGOROČNA

SREDSTVA

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve so se v letu
2010 glede na leto 2009 zmanjšala za 18,2%. V naslednji tabeli je prikazano gibanje
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev po
posameznih kategorijah:
v EUR (brez centov)
Dolgoročne
premoženjske
pravice
NABAVNA VREDNOST 1.1.2010

Dolgoročno
Druga
odloženi
neopredmetena
stroški
sredstva
razvijanja (emisijski kuponi)

Dolgoročne
aktivne
časovne
razmejitve

SKUPAJ

68.998

156.705

59.965

130.029

415.697

5.400

16.258

0

1.923

23.581

-213

-29.178

-14.675

-42.605

-86.671

0

0

0

0

0

NABAVNA VREDNOST 31.12.2010

74.185

143.785

45.290

89.347

352.607

POPRAVEK VREDNOSTI 1.1.2010

28.530

0

0

0

28.530

Povečanja
Zmanjšanja
Prevrednotenje

Povečanja

0

0

0

0

0

Zmanjšanja

-213

0

0

0

-213

Amortizacija

7.522

0

0

0

7.522

Prevrednotenje

0

0

0

0

0

POPRAVEK VREDNOSTI 31.12.2010

35.839

0

0

0

35.839

Neodpisana vrednost 1.1.2010

40.468

156.705

59.965

130.029

387.167

Neodpisana vrednost 31.12.2010

38.346

143.785

45.290

89.347

316.768

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja so stroški ureditve glinokopa Vogrsko (113.401 EUR)
in glinokopa Renče (26.999 EUR) ter stroški razvijanja novih artiklov. V letu 2010 smo
nadaljevali z zmanjševanjem stroškov ureditve glinokopa Vogrsko in s prenosom v strošek
gline. Prenos v stroške gline je v letu 2010 znašal 5.758 EUR. Predvidena doba prenosov
sovpada s trajanjem koncesije in znaša 12 let. V letu 2010 smo nadaljevali tudi s prenosom v
stroške tako glinokopa Renče (3.779 EUR), kot tudi odloženih stroškov razvijanja
(3.384 EUR). Predvidena doba prenosov je od 3 leta do 9 let.
V skupino drugih neopredmetenih sredstev spadajo emisijski kuponi, ki smo jih brezplačno
pridobili od države. Ovrednoteni so po ceni 1 EUR za posamezni kupon. V letu 2010 smo
porabili 14.675 emisijskih kuponov. Stanje neporabljenih emisijskih kuponov prejetih za
obdobje do leta 2012 znaša 45.290.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve sestavljajo dolgoročno razmejeni stroški. Na zadnji
dan poslovnega leta so to predvsem: stroški nakupa zemljišč v glinokopu Vogrsko, ki jih še ne
izkoriščamo v višini 51.901 EUR (sestavlja jih ocenjena vrednost gline, vrednost zemljišč je

izkazana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi) in odloženi stroški optimizacije poslovanja v
višini 23.841 EUR.
2.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Spremembe opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 prikazuje naslednja preglednica:
EUR (brez centov)
Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalne
naprave

Opredm.
OS v
gradnji

Druge
naprave

SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST 1.1.2010

2.360.842

8.631.447

16.541.585

832.031

5.590

28.371.496

Pridobitve z dokapitalizacijo

1.937.661

0

0

0

0

1.937.661

18.371

38.003

67.723

34.539

153

158.789

0

0

-302.116

-45.319

0

-347.435

505.532

0

0

0

0

505.532

NABAVNA VREDNOST 31.12.2010

4.822.406

8.669.450

16.307.192

821.251

5.743

30.626.043

POPRAVEK VREDNOSTI 1.1.2010

0

6.160.924

10.392.385

546.285

0

17.099.594

Amortizacija

0

154.972

673.759

41.024

0

869.755

Odtujitve

0

0

302.116

44.595

0

346.711

POPRAVEK VREDNOSTI
31.12.20010

0

6.315.896

10.764.028

542.714

0

17.622.638

2.360.842

2.470.523

6.149.200

285.746

5.590

11.271.901

4.822.406

2.353.554

5.543.164

278.537

5.743

13.003.404

Nove nabave
Odtujitve
Prevrednotenje

Neodpisana vrednost
1.1.20010
Neodpisana vrednost
31.12.20010

Zemljišča sestavljajo stavbna zemljišča (4.505.687 EUR) in zemljišča glinokopa.
V letu 2010 smo kot stvarni vložek novega delničarja pridobili 2/3 stavbnega zemljišča v Biljah
v vrednosti 1.937.661 EUR. Tretji del teh zemljišč smo predhodno že imeli v sredstvih družbe.
Na podlagi cenitve, po kateri se je vrednotil stvarni vložek, smo opravili prevrednotenje že
evidentirane tretjine istih sredstev. Prevrednotenje v višini 505.532 EUR se odraža v
povečanju prevrednotovalnega popravka kapitala.
V letu 2008 smo na novo preverili dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev
(proizvajalne in druge opreme ter drobnega inventarja), glede na to smo tudi nekatere
amortizacijske stopnje na novo preračunali. Odločili smo se tudi za odpravo preostale
vrednosti, ki so jo imela določena osnovna sredstva. Dokončna odprava preostale vrednosti v
letu 2010 je povečala amortizacijo za 34.536 EUR.
Zmanjšanje opreme predstavlja prodaja opreme med letom in odpis stare, že dokončno
amortizirane opreme ter pokvarjene oz. neuporabne opreme ob popisu konec leta.
Največji nakup opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 predstavlja pralni stroj za ustnike
v višini 18.450 EUR. Ostale večje nabave pa predstavljajo: dve vakuum črpalki Busch (30.180
EUR), ustnik za GM (9.400 EUR), dograditev kolodroba v višini 7.453 EUR.

Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom na dan
31.12.2010 znaša 215.446 EUR.
Na podlagi cenitev iz leta 2008 in 2009 znaša ocenjena tržna vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev, ki so zastavljena kot jamstvo za dolgove 13.643.544 EUR (4.317.339 EUR oprema
in 9.326.205 EUR zemljišča in zgradbe).
Vrednost še ne odplačanih finančnih obveznosti porabljenih za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2010 1.749.926 EUR.

3.

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Podjetje razpolaga z obratom v Biljah, v njem ne poteka več proizvodni proces, temveč se
oddaja v najem. Poleg obrata v Biljah imamo na naložbenih nepremičninah knjiženo tudi
zgradbo menze, ter tri manjša stanovanja v Biljah, ki jih oddajamo v najem,.
V letu 2010 smo kot predmet stvarnega vložka, ki ga je v družbo Goriške opekarne d.d. vložil
novi delničar pridobili tudi naložbene nepremičnine v višini 150.272 EUR, ki v naravi
predstavljajo zgradbe v obratih Bilje, ter stanovanja. Na podlogi ocenjene tržne vrednost
naložbenih nepremičnin smo opravili prevrednotenje za 1/3 obrata Bilje v višini 11.032 EUR.
V letu 2010 smo z naložbenimi nepremičninami ustvarili za 119.028 EUR prihodkov in imeli
51.351 EUR neposrednih odhodkov.
v EUR (brez centov)

Naložbene nepremičnine
NABAVNA VREDNOST 1.1.2010

841.412

Nove nabave
Pridobitve z dokapitalizacijo

6.367
150.271

Prevrednotenje

11.032

NABAVNA VREDNOST 31.12.2010

1.009.082

POPRAVEK VREDNOSTI 1.1.20010
Amortizacija

818.749
6.018

POPRAVEK VREDNOSTI 31.12.2010

824.767

Neodpisana vrednost 1.1.2010

22.663

Neodpisana vrednost 31.12.2010

184.315

4. ZALOGE
Zaloge so se v primerjavi s preteklim letom znižale tako količinsko kot tudi vrednostno.
Vrednostno so se zaloge znižale za 3,7%. Zaloge proizvodov, ki v strukturi zalog predstavljajo
61,7 %, so se znižale za 12,6%. Zaloge materiala, ki v strukturi zalog predstavljajo 34,8 %,
pa so se povečale za 12,8%.

V letu 2010 smo oslabili zaloge materiala glede na starost.
Zaloge nekurantnega materiala in nekurantnega drobnega inventarja so slabljene v višini 80%
vrednosti na skladišču 05 (rezervno skladišče),na skladišču 09 (skladišče nekurantnega
materiala) pa v višini 99%. Tako znaša skupni popravek vrednosti materiala in drobnega
inventarja na dan bilance stanja 173.228 EUR, kar predstavlja 16,5% zaloge materiala.
V letu 2010 podjetje ni imelo pomembnejših popisnih razlik.
Zaloge proizvodov smo v letu 2010 oslabili za 19.057 EUR, ker je bila iztržljiva vrednost
nekaterih proizvodov nižja od neposrednih proizvodnih stroškov.
Del zalog v skupni vrednosti 800.153 EUR je zastavljen kot sredstvo zavarovanja finančnih
obveznosti.
Knjigovodske vrednosti in čiste iztržljive vrednosti po skupinah zalog:
v EUR (brez centov)
2010
KNJIGOVOD.
VREDNOST
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi

2009

ČISTA IZTRŽLJIVA
VREDNOST

KNJIGOVOD.
VREDNOST

ČISTA IZTRŽLJIVA
VREDNOST

5.470

5.470

20.775

20.775

1.555.381

2.115.636

1.780.622

2.512.258

41.936

55.492

32.224

52.984

Trgovsko blago

Čista iztržljiva vrednost je izračunana, kot zmnožek količine končnih zalog in
povprečnih iztržljivih cen artiklov.
5. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Razčlenitev kratkoročnih poslovnih terjatev:
v EUR (brez centov)

2010

2009

943.899

918.614

KUPCI V DRŽAVI

328.956

258.640

KUPCI V TUJINI

614.943

659.974

179.526

137.917

TERJATVE DO DRŽAVE

172.280

86.209

TERJATVE DO DRUGIH

7.246

51.708

1.123.425

1.056.531

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUGIH

SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Terjatve do kupcev v državi sestavljajo predvsem terjatve do veleprodajnih podjetij, terjatve
do kupcev v tujini pa se nanašajo na kupce v Italiji in na Hrvaškem.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 179.526 EUR in se nanašajo pretežno na terjatve do
države in državnih institucij (od tega 170.386 EUR na terjatve iz naslova DDV).
Razčlenitev terjatev do kupcev po rokih zapadlost:
v EUR (brez centov)
Rok zapadlosti

Znesek

Nezapadle

0-90 dni

91-180 dni

181-360
dni

Nad 360
dni

SKUPAJ

363.430

362.762

175.743

75.164

125.379

1.102.478

V tabeli je izkazana bruto vrednost terjatev brez popravka vrednosti .
Skladno z računovodsko politiko in na podlagi sklepa uprave smo v letu 2010 oblikovali
popravke terjatev v višini 38.726 EUR in sicer za 3.701 EUR popravka terjatev za obresti, za
31.266 EUR popravka terjatev do kupcev v tujini ter za 3.759 EUR popravka terjatev do
kupcev na domačem trgu. Tako znaša konec leta 2010 popravek terjatev 158.579 EUR. Poleg
tega smo v letu 2010 odpisali terjatve do kupcev v višini 10.372 EUR.
Terjatve do kupcev na domačem trgu ter na tujih trgih skušamo zavarovati s sistemom
vnaprejšnjih plačil. Ta sistem uporabljamo predvsem pri kupcih, s katerimi še nismo trgovali
in jih še ne poznamo.
6. DENARNA SREDSTVA
Na dan 31.12.2010 je podjetje razpolagalo z 34.106 EUR denarnih sredstev v blagajni ter na
računih pri poslovnih bankah.
7. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Oblikujejo se predvsem za kratkoročno odložene stroške. Znesek odloženih stroškov znaša
6.625 EUR (od tega 2.326 EUR predstavljajo razmejeni stroški vzdrževanja osnovnih
sredstev).
8. KAPITAL
Osnovni kapital družbe sestavlja 595.628 navadnih delnic prve izdaje razreda G v skupni
vrednosti 2.485.512 EUR.
V letu 2010 je bil osnovni kapital družbe Goriške opekarne d.d. povečan za 300.426 EUR z
izdajo 71.994 navadnih delnic razreda G vplačanih s prenosom stvarnega vložka novega
delničarja D.S.U., d.o.o. Ljubljana.
Z dokapitalizacijo so bile povečane tudi kapitalske rezerve v višini 1.787.507 EUR, kar
predstavlja razliko med ocenjeno vrednostjo stvarnega vložka in emisijsko vrednostjo izdanih
delnic.

Podjetje je v leto 2010 zaključilo z 1.347.915 EUR izgube. Ustvarjeno izgubo smo pokrili z
naslednjimi postavkami kapitala:
 z zakonskimi rezervami (776.518 EUR),
 in s kapitalskimi rezervami (571.398 EUR).
Presežek iz prevrednotenja, ki na dan 31.12.2010 znaša 551.475 EUR, se nanaša na
prevrednotenje osnovnih sredstev v letu 2005 (zemljišč glinokopa Vogrsko)v višini 34.910
EUR in na prevrednotenje 1/3 obrata Bilje, ki smo ga opravili v letošnjem letu v višini
516.565 EUR.
Vrednost kapitala konec leta znaša 7.604.775 EUR.
9. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Podjetje je v letu 2010 oblikovalo dolgoročne rezervacije iz naslova garancij za svoje
proizvode v višini 15.021 EUR. Črpali pa smo 7.192 EUR oblikovanih rezervacij v preteklih
letih. Poleg rezervacij iz naslova garancij smo v letu 2010 oblikovali rezervacije v višini
287.037 EUR za druge potencialne obveznosti. Dolgoročne rezervacije oblikovane v letu 2010
ter dolgoročne rezervacije iz preteklih let, predstavljajo celotni znesek rezervacij v izkazu
stanja, ki znaša 405.857 EUR.
v EUR (brez centov)
REZERVACIJE
DANA JAMSTVA
KRITINA
OSTALI
PROIZVODI

SKUPAJ

KOČLJIVE POGODBE

STANJE 1.1.2010

76.890

34.101

0

110.991

POVEČANJE

10.130

4.891

287.037

302.058

ČRPANJE

-6.378

-814

0

-7.192

0

0

0

0

80.642

38.178

287.037

405.857

ODPRAVA
STANJE 31.12.2010

V dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah izkazujemo vrednost neporabljenih emisijskih
kuponov pridobljenih brezplačno od države v višini 45.290 EUR vrednotenih po 1 €.
v EUR (brez centov)
DOLGOROČNE
PASIVNE
ČASOVNE
RAZMEJITVE
EMISIJSKI
KUPONI
STANJE 1.1.2010
POVEČANJE
ČRPANJE
ODPRAVA
STANJE
31.12.2010

59.965
0
-14.675
0
45.290

10. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne dolgove v višini 3.348.761 EUR sestavljajo obveznosti do bank (3.315.947 EUR) in
leasingodajalcev (32.814 EUR).
Pri dolgoročnih kreditih je obrestna mera vezana na trimesečni in polletni EURIBOR, s
pribitkom v razponu 1,3-4,6 % tako kot velja za hipotekarno zavarovane kredite.
Podjetje ima najeta dolgoročna posojila pri različnih domačih bankah, ki jih redno odplačuje.
Tista posojila, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 so izkazana med kratkoročnimi obveznostmi.
Obveznosti do bank so zavarovane s hipotekami na nepremičnine, ter zastavo opreme in
zalog.
Obveznosti do leasingodajalcev pa so zavarovane z bianco menicami.
Preglednica dolgoročnih finančnih obveznosti:
v EUR (brez centov)
FINANČNI DOLGOVI
STANJE 1.1.2010
POVEČANJA
ZMANJŠANJA
PRENOS MED KRATKOROČNE DOLGOVE
PREVREDNOTENJE (tečajne razlike)

3.393.874
800.000
0
-846.054
941

STANJE 31.12.2010

3.348.761

Zapadlost dolgoročnih bančnih posojil:
Zapadlost v letu
Znesek v EUR (brez centov)

2011*
857.979

2012
1.965.979

2013
659.979

2014
409.989

2015
160.000

*znesek, ki zapade v plačilo v letu 2011 je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi
Zapadlost obveznosti za finančni najem:
Zapadlost v letu
Znesek v EUR (brez centov)

2011*
48.074

2012
25.451

2013
7.363

*znesek, ki zapade v plačilo v letu 2011 je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi

2016
120.000

11. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Preglednica kratkoročnih finančnih obveznosti:
v EUR (brez centov)

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti do bank
Druge finančne obveznosti

2010

2009

3.960.896

4.271.287

3.865.179

4.204.178

95.717

67.109

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank so izkazana kratkoročna posojila najeta
pri različnih bankah v Sloveniji in tudi tista dolgoročna posojila, ki zapadejo v plačilo v letu
2011. Poleg tega smo med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi prikazali tudi 180.000 EUR
dolgoročnega kredita.
V okviru drugih kratkoročnih finančnih obveznostih izkazujemo kratkoročni del leasingov v
višini 48.074 EUR, ter 47.344 EUR obveznosti do banke iz naslova poštene vrednosti pogodbe
o zamenjavi obrestnih mer.
12. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti:
v EUR (brez centov)

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti za predujme

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Obveznosti do zaposlenih
Obveznosti do države
Obveznosti do drugih

2010

2009

1.784.770

1.216.085

1.549.237
1.439.663
109.574
235.533
153.473
18.834
63.226

999.645
923.928
75.717
216.440
110.608
16.495
89.337

Obveznosti do dobaviteljev sestavljajo obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu v višini
1.301.263 EUR in obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 138.400 EUR.
Razčlenitev kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po rokih zapadlosti:
v EUR (brez centov)
Rok zapadlosti
Znesek

Nezapadle

0-90 dni

91-180 dni

181-360 dni

Nad 360 dni

SKUPAJ

633.098

780.288

22.452

3.567

258

1.439.663

13. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkoročne pasivne časovne razmejitve smo prikazali vnaprej vračunane odhodke in
druge odložene prihodke. Večji del predstavljajo vnaprej vračunani stroški loma trgovskega
blaga ter loma proizvodov. Glede na to, da opravljamo inventuro tega segmenta na dan 30.6.,
ostaja na teh kontih saldo konec leta, in sicer v višini 30.839 EUR.

III.5.3 RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU VSEOBSEGAJOČEGA
DONOSA
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala
ter od najemnin poslovnih prostorov.
Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje:
v EUR (brez centov)
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
1. PRIHODKI OD PRODAJE NA DOMAČEM TRGU
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD NAJEMNIN
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGIH EU
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
3. PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM TRGU IZVEN EU
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

2010
8.362.508
5.287.061
5.000.688
149.048
137.325
1.211.646
1.211.646
0
1.863.801
1.837.404
26.397

2009
7.943.477
5.134.790
4.602.916
121.924
409.950
1.258.488
1.258.488
0
1.550.199
1.521.258
28.941

2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
v EUR (brez centov)

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
BREZPLAČNA PRIDOBITE OSNOVNIH SREDSTEV
PREJETJE ODŠKODNINE OD ZAVAROVALNIC
SUBVENCIJE ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS
SUBVENCIJE IN NAGRADE ZA INVALIDE NAD KVOTO
DOBIČEK OD PRODAJE OS
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

2010

2009

140.697

173.957

0
105.395
0
11.128
333
23.841

50.062
62.944
49.970
10.826
155
0

Drugi poslovni prihodki iz naslova prejetih odškodnin zavarovalnic (105.395 EUR) se nanašajo
na poplave (30.000 EUR), vihar (43.513 EUR) in strojelom (31.882 EUR).

3. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
v EUR (brez centov)
2010
6.033.314
133.374
4.375.527
1.060.628
2.961.174
353.725
1.524.413
583.428
10.116
20.139
910.730

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA
STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA
Stroški materiala
Stroški energije
Drugi stroški materiala
STROŠKI STORITEV
Transportne storitve
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Drugi stroški storitev

2009
4.797.592
151.013
3.309.872
1.008.660
1.968.464
332.748
1.336.707
504.390
12.880
17.457
801.980

Drugi stroški materiala so sestavljeni iz porabljenega materiala za vzdrževanje osnovnih
sredstev (269.901 EUR), porabljenega pisarniškega materiala (20.044 EUR), porabljenih
zaščitnih sredstev (7.657 EUR) ter porabljenega drugega materiala.
Povečanje stroškov energije je posledica večje porabe in rasti cen energentov, predvsem
zemeljskega plina.
Drugi stroški storitev pa se nanašajo na stroške vzdrževanja (217.015 EUR), bančne storitve
in storitve plačilnega prometa (44.727 EUR), zavarovalne premije (95.452 EUR), stroške
intelektualnih in osebnih storitev (100.572 EUR), stroške reklame in reprezentance (114.239
EUR), stroške storitev v proizvodnji (122.260 EUR), ter druge stroške storitev.

4. STROŠKI DELA
v EUR (brez centov)

STROŠKI DELA
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela

2010

2009

1.732.970
1.244.378
130.642
90.631
267.319

1.683.116
1.218.093
128.155
88.423
248.445

5. ODPISI VREDNOSTI
Prevrednotovalni poslovni odhodki osnovnih sredstev se nanašajo na odpis neuporabnih
(poškodovanih,..) osnovnih sredstev izločenih med letom in ob popisu. Prevrednotovalni
poslovni odhodki pri obratnih sredstvih pa se nanašajo na odpis in popravek terjatev v višini
49.112 EUR, ter oslabitev vrednosti zalog proizvodov v skupni višini 19.057 EUR.

v EUR (brez centov)

ODPISI VREDNOSTI

Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija

neopredmetenih dolgoročnih sredstev
zgradb
naložbenih nepremičnin
opreme in nadomestnih delov
drobnega inventarja

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri stalnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

2010

2009

952.188

1.150.068

883.295
7.522
154.972
6.018
714.048
735
724

1.037.671
2.440
155.234
6.013
873.150
834
6.676

68.169

105.721

6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
Drugi poslovni odhodki so sestavljeni iz oblikovanih rezervaciji za garancije proizvodov v višini
15.021 EUR, oblikovanih rezervacij za potencialne obveznosti v višini 287.037 EUR ter drugih
odhodkov v višini 105.725 EUR. Med drugimi odhodki so najpomembnejši izdatki za varstvo
okolja (41.108 EUR) ter nadomestilo za stavbno zemljišče (47.091 EUR).
7. FINANČNI PRIHODKI
Podjetje je imelo v letu 2010 za 8.628 EUR finančnih prihodkov od zamudnih obresti.
8. FINANČNI ODHODKI
v EUR (brez centov)

FINANČNI ODHODKI
Odhodki od posojil prejetih od bank
Odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev

2010

2009

482.572
455.823
4.402
6.471

549.232
518.886
5.173
8.101

9. ČLENITEV STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH
v EUR (brez centov)
VREDNOST PRODANIH POSLOVNIH UČINKOV
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI (NABAVE IN UPRAVE)
STROŠKI PRODAJANJA

2010

2009

7.146.013

7.101.536

826.339

794.405

1.375.393

1.309.621

III.5.4 DRUGA RAZKRITJA
A) Skupni znesek vseh izplačanih prejemkov posameznih skupin oseb v letu
2010
v EUR (brez centov)
SKUPAJ
PREJEMKI
PREDSEDNIK UPRAVE Jožef Stibilj
DRUGI ZAPOSLENI, za katere ne velja tarifni del
KP
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
Fink Mare Mojca (do 20.7.2010)
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
Slokan Črt (od 20.7.2010 dalje)
ČLAN NADZORNEGA SVETA Fornazarič Egon
ČLAN NADZORNEGA SVETA Košuta Viljem
ČLAN NADZORNEGA SVETA Kuharič Borut
ČLAN NADZORNEGA SVETA Pišot Dušan
PREDSEDNIK REVIZIJSKE KOMISIJE
Kuharič Borut
ČLAN REVIZIJSKE KOMISIJE Fink Mare Mojca (do
28.8.2010)
ČLAN REVIZIJSKE KOMISIJE Vehovec Viktorija
(do 29.9.2010)
ČLAN REVIZIJSKE KOMISIJE Slokan Črt (od
25.8.2010 dalje)
ČLAN REVIZIJSKE KOMISIJE Vrečar Mojca (od
29.9.2010 dalje)

FIKSNI DEL

POVRAČILO
STROŠKOV

58.022

52.884

57

5.081

189.504

181.869

3.272

4.364

1.437

1.137

300

0

2.197
1.830
1.516
1.002
1.768

1.516
1.768
1.516
758
1.768

681
62
0
244
0

0
0
0
0
0

644

644

0

0

379

379

0

0

505

505

0

0

285

189

96

0

253

253

0

0

BONITETE

Uprava je enočlanska. V letu 2010 so poleg predsednika uprave na osnovi pogodbe, za katero
ne velja tarifni del KP prejemali plačo še štirje zaposleni.
B) Razkritja zneskov za revizorja
V letu 2010 je revizijo v podjetju opravljala družba KPMG SLOVENIJA d.o.o.. Porabljeni znesek
za revizijo v letu 2010 znaša 12.000 EUR.

C) Transakcije s povezanimi strankami
Zavarovalnica Triglav, d.d. je v letu 2010 izvajala za družbo zavarovalne storitve v skupni
vrednosti 95.479,24 € po običajnih tržnih pogojih. Zavarovalnica Triglav, d.d. je bila do
27.12.2010 pomemben delničar družbe in je imela v lasti 14,99% vseh delnic.
1. POTENCIALNE OBVEZNOSTI
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan
31.12.2010.
2. DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA
DSU, družba za upravljanje, d.o.o. Ljubljana nas je v februarju 2011 opozorila, da v postopek
povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, ki je bil izveden v letu 2010, ni bila
vključena parcela, ki v naravi predstavlja odprto skladišče. Glede na to, da je v zemljiški knjigi
kot lastnik parcele navedena družba Goriške opekarne, d.d. brez knjižene prepovedi
razpolaganja, smo to parcelo obravnavali kot našo lastnino in jo kot tako tudi evidentirali v
knjigi osnovnih sredstev družbe. Parcela ima knjigovodsko vrednost 415.360,00 €. Po
dokončni proučitvi zadeve se bomo z organi družbe in glavnimi delničarji dogovorili o rešitvi
zadeve, na katero nas je opozorila DSU.
Družba ima do družbe Merkur trgovina in storitve, d.d v postopku prisile poravnave ne
prerekane – priznane terjatve v višini 189.870 €. Ker verjamemo v ponovno rast in razvoj
Merkurja, smo se glede na sklep skupščine Merkur trgovina in storitve, d.d. z dne 25.2.2011
odločili, da v skladu z objavljenim pozivom sodišča, terjatve, v skladu z zakonodajo,
prenesemo na Merkur v zameno za novo izdane delnice.
Ostalih pomembnih poslovnih dogodkov v tem obdobju ni bilo.

3. PREGLED KAZALNIKOV POSLOVANJA
V%

TEMELJNI KAZALNIK

2010

2009

Kapital / obveznosti do virov sredstev
Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov
(skupaj z rezervacijami), ter
dolgoročnih pasivnih čas.razmejitev/
obveznosti do virov sredstev

44,24

41,13

66,35

64,23

75,65

73,04

STOPNJA DOLGOROČNOSTI
INVESTIRANJA

Osnovna sredstva / sredstva
Vsota osnovnih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev,
naložbenih nepremičnin, dolgoročnih
finančnih naložb in dolgoročnih
poslovnih terjatev / sredstva

77,24

74,03

KOEFICIENT KAPITALSKE
POKRITOSTI OSNOVNIH
SREDSTEV

Kapital / osnovna sredstva

58,48

56,32

KOEFICIENT NEPOSREDNE
POKRITOSTI KRATKOROČNIH
OBVEZNOSTI

Likvidna sredstva / kratkoročne
obveznosti

0,59

0,10

KOEFICIENT POSPEŠENE
POKRITOSTI KRATKOROČNIH
OBVEZNOSTI

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih
terjatev / kratkoročne obveznosti

20,15

19,36

64

67,06

90,91

86,13

-15,06

-19,86

0

0

STOPNJA LASTNIŠKOSTI
FINANCIRANJA
STOPNJA DOLGOROČNOSTI
FINANCIRANJA
STOPNJA OSNOVNOSTI
INVESTIRANJA

KOEFICIENT KRATKOROČNE
POKRITOSTI KRATKOROČNIH
OBVEZNOSTI
KOEFICIENT GOSPODARNOSTI
POSLOVANJA
KOEFICIENT ČISTE
DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA
KOEFICIENT DIVIDENDNOSTI
OSNOVNEGA KAPITALA

IZRAČUN KAZALNIKOV

Kratkoročna sredstva / kratkoročne
obveznosti
Poslovni prihodki / poslovni odhodki
Čisti dobiček poslovnega leta /
povprečni kapital brez čistega izida
poslovnega leta
Vsota dividend za poslovno leto /
povprečni osnovni kapital

