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Uvodna predstavitev družbe: 

� naziv: Pipistrel podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 

� skrajšani naziv pravne osebe: Pipistrel d.o.o. Ajdovščina 

� naslov: Goriška cesta 50 a, 5270 Ajdovščina 

� prvi vpis pravne osebe v sodni register dne 18.11.1992 pri Okrožnem sodišču v Novi 

Gorici, št. reg. vložka 1-2665-00 

� zadnja uskladitev z ZGD dne 27.10.2006 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Srg 

2006/00962 

� matična številka: 5672767 

� identifikacijska številka za DDV: SI68911564 

� standardna klasifikacija dejavnosti: DM 30.300 – proizvodnja zračnih in vesoljskih 

plovil 

� direktor: Ivo Boscarol 

� transakcijski računi pri bankah 

• TRR: SI56 04751-0000104859 pri Nova KBM d.d., Področje Nova Gorica 

• TRR: SI 56 05100-8010809187 pri Abanki Vipa d.d. Nova Gorica 

• TRR: SI 56 3300-0000-3408-571 pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Nova Gorica  

• TRR: SI 56 2450 0905 9582 208 pri Raiffeisen Banka d.d. 

• TRR: SI 56 0313 0100 0517 740 pri SKB d.d. 

• TRR: SI 56 0600 0009 7642 342 pri Banka Celje d.d. 

� lastnika družbe: 

- 75% lastniški delež Boscarol Ivo ter 

- 25% lastniški delež Boscarol Anastasia Taja 

 

Zaposleni 

Družba je imela v letu 2013 naslednje število zaposlenih: 
� število zaposlenih po kadrovski evidenci na dan 31.12.2013: 80 
� število zaposlenih iz delovnih ur: 75,16 
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Struktura zaposlenih: 
 
Stopnja 

izobrazbe 
Naziv izobrazbe/ program 

Število 
zaposlenih 

VIII/2 Doktor znanosti 4 
VIII/1 Magister znanosti 2 

VII Univerzitetni program 6 
VI/2 Visokošolski program 14 
VI/1 Višješolski program 3 

V Srednja 29 
IV Visokokvalificiran 2 
III Kvalificiran 17 
II Polkvalificiran 2 
I Nekvalificiran 1 

Skupaj 80 
 
 

Računovodski izkazi in revizija 

Revizijo za poslovno leto 2013 je opravila revizorska hiša Pro Revizija d.o.o., ulica Toneta 
Tomšiča 2, 6250 Ilirska Bistrica.  
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POSLOVANJE V LETU 2013 

Uvod      

Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s 
pomožnim motorjem. Z letalom Panthera, ki je poletelo leta 2013 namerava postati Pipistrel 
tudi najinovativnejši načrtovalec in izdelovalec štirisedežnih letal generalne kategorije. 
Pod blagovno znamko Pipistrel deluje od leta 1987, ko je kot obrtna delavnica postal prvi 
zasebni proizvajalec in celo izvoznik letal v takratni Jugoslaviji in kot tak pionir alternativnega 
letalstva v Sloveniji in širše. Leta 1992 se je reorganiziral v družbo z omejeno odgovornostjo. 
 
Temelji na katerih Pipistrel gradi svojo uspešnost so predvsem:  

� močna vizija - predvidevanje trendov globalne ekonomije 
� lasten razvoj (v raziskovanje in razvoj vlagamo vsa prosta sredstva - med 10 in 30% 

celotnih prihodkov letno) 
� lastni visokotehnološki izdelki 
� inovativnost - spodbujamo jo na vsakem koraku, tudi s sistemom nagrajevanja 

inovativnosti pri zaposlenih kar ima za posledico visoko motiviran kolektiv 
� spoštovanje poslovnih, družbenih ter človeških vrednot  
� postavitev vrednot pred dobiček in uspeh 
� korekten odnos do zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in poslovnih partnerjev 
� udeležba zaposlenih v dobičku podjetja 
� lastna blagovna znamka ki dviguje vrednost našim izdelkom 
� neizprosna kontrola kvalitete na vsakem koraku zagotavlja da je vsak izdelek tehnično 

brezhiben 
� velika dodana vrednost naših produktov 
� okolju prijazna proizvodnja in racionalna raba energije 
� lasten trg - 100% tržni delež za nekatere naše edinstvene proizvode in globalna 

prisotnost na trgu 
� Konstantna rast, uspešnost na dolgi rok 
 
Leto 2013 je bilo za Pipistrel ponovno uspešnejše od prejšnjega in najuspešnejše 
v 25. letni zgodovini podjetja 

Prihodke smo v letu 2013 povečali za 21 % in sicer na 11.117.588 EUR, dodana vrednost na 
zaposlenega pa je znašala 59.150 EUR, v razvoj novih izdelkov in tehnologij smo vložili skoraj 
dva milijona in pol Evrov, ustvarili smo 1.104.585  EUR čistega dobička. EBITDA je znašal 
2.078.584 Povprečni mesečni strošek dela na zaposlenega 2.625 EUR.  

Izvozili smo 95% naše proizvodnje v vrednosti 10.518.001 EUR za kar nas je Časnik Delo 
uvrstil na 85. mesto med slovenskimi izvozniki, po izvozu izven Evropske skupnosti pa celo 
na 35. mesto kar je za tako majhen kolektiv izjemen uspeh. 

Zaposlili smo 5 novih sodelavcev in pridobili EASA Part 21G produkcijski certifikat za 
proizvodnjo certificiranih letal. Zaposleni so dobili božičnico, lastnika sta tudi letos celoten 
dobiček pustila v podjetju za financiranje nadaljnjega razvoja.  
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Ustanovili smo »Pipistrel Academy« za šolanje naših kupcev ter zastopnikov (več informacij 
na povezavi:  http://www.pipistrel.si/news/pipistrel-launches-pipistrel-academy-flight-school-
program 
Kot prvi v Evropi smo pridobili certifikat za nočno letenje z UL letali, in sicer z modelom Alpha 
Trainer (več informacij na povezavi:  
http://www.pipistrel.si/news/alpha-trainer-is-the-first-european-ultralight-certified-for 
Predstavili smo nov model Sinus Flex z zamenljivimi konicami kril  
(več informacij na povezavi: http://www.pipistrel.si/news/pipistrel-introduces-new-model--
sinus-flex  
 
Ponovno smo dosegli premike meja v letalstvu: 
 

� prvi polet štirisedežnega letala nove generacije PANTHERA  
  več informacij na povezavi:  http://www.pipistrel.si/news/the-maiden-flight-of-the-
panthera 

� Naša letala so ponovno, že tretjič obletela zemeljsko oblo.  Tokrat sta bila pilota dva 
francoska znanstvenika - ekipa »Wings for Science«  
več informacij na povezavi:  

� http://www.pipistrel.si/news/team-wings-for-science-successfully-concluded-their-
flight-a 

� Matevž Lenarčič, ki se je izkazal že z dvema poletoma okoli sveta, preletom vrha 
Mt.Everesta in pristankom na Antarktiki je opravil še prelet severnega tečaja na svoji 
ekspediciji »GreenLight WorldFlight - North Pole« 
več informacij na povezavi:  
http://www.pipistrel.si/news/matevz-lenarcic-successfully-over-the-north-pole  

 
Priznanja in posebni dogodki v letu  2013: 
 

� Revija »Wired Magazine« je Pipistrelovo električno letalo imenovala eno od „Sedmerih 
velikih idej, ki bodo spremenile svet”  
več informacij na povezavi: http://www.pipistrel.si/news/the-wired-magazine-
exposed-pipistrels-electric-aircraft-as-o  

� Direktor Pipistrela Ivo Boscarol je prejel nagrado časopisa Readers Digest „Trusted 
Brand 2013“ kot najbolj zaupanja vreden slovenski poslovnež.  
več informacij na povezavi:  
http://www.pipistrel.si/news/pipistrel-ceo-ivo-boscarol-received-the-slovenian-
trusted-br   

� Matevž Lenarčič je za svoj polet (glej zgoraj) prejel naziv „Aviator of the World“ 
več informacij na povezavi:  
http://www.pipistrel.si/news/matevz-lenarcic-won-the-aviator-of-the-year-award  

� Pipistrelov zastopnik Michael Anastasiou je dosegel višinski rekord z letalom Taurus - 
6927m  
več informacij na povezavi: http://www.pipistrel.si/news/record-flight-taurus-to-6927-  
meters  

� Pipistrel sta obiskali dve slavni osebnosti:  
astronavtka Sunita Williams (več informacij na povezavi:  
http://www.pipistrel.si/news/the-astronaut-sunita-williams-visited-pipistrel-and-
tested-t  
kitarist skupine Deep Purple, Steve Morse (več informacij na povezavi:  

          http://www.pipistrel.si/news/deep-purple-guitarist-mr-steve-morse-visits-pipistrel 
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Kljub globalni krizi nam je z nekaterimi prijemi uspelo ohraniti uspešno 
poslovanje podjetja in ga celo izboljšati:  
 
Predvsem je bilo to iskanje in vlaganje v nove trge ter pridobivanje certifikatov v tistih delih 
sveta, kjer trenutno ne občutijo krize. Prodajne certifikate za različne modele Pipistrelovih 
letal smo pridobili v državah kot so Argentina, Bolgarija, Čile, Kitajska, Danska, Francija, 
Paragvaj, Peru, Rusija, Švedska,  Turčija…. Vključno z njimi sedaj naša letala letijo že v 70-ih 
državah! 
 
Naši katalogi so bili prevedeni v 7 novih jezikov: bolgarskega, kitajskega, danskega, grškega, 
madžarskega, poljskega in ruskega.  
 
Odprli smo nova zastopstva v 5-ih državah: Bolgariji, Danski, Finski, Indiji in Makedoniji. 
 
Naša letala so bila predstavljena na več kot 30 sejmih in letalskih prireditvah v 15 državah  
(več informacij na povezavi: http://www.pipistrel.si/news/  - za novice o letalskih sejmih se 
pomaknite z drsnikom navzdol po strani)  
 
V raziskovalne projekte in v razvoj novih tehnologij ter produktov smo vložili dobra dva 
milijona evrov. 
 
Prodaja in trženje   

V letu 2013 so znašali prihodki od prodaje 11.117.588 EUR, kar je za skoraj 21% več kot v 
letu 2012. Prodaja na trge izven EU se je povečala za skoraj 41%, medtem, ko se je prodaja 
na trge EU povečala za 17%. Prodaja doma je v letu 2013 nižja za 44%. 
 
Povečanje prodaje izven EU je predvsem posledica odpiranja novih trgov: Afriške države, 
Azija (Zlasti Kitajska in Kazahstan)   
 

Nabava 

Nabava materialov je v letu 2013 potekala v skladu s pričakovanji in naročili letal. Dobavitelje 
smo med letom preverjali: 

� kvalitativno;   
vsa material ki prihaja v skladišče je podvržen stalni kontroli. Neskladja do katerih je 
prihajalo smo reševalo sporazumno z dobavitelji. Nobenega dobavitelja zaradi tega ni bilo 
potrebno zamenjati 

� cenovno; 
 zamenjali smo nekaj dobaviteljev zaradi zmanjševanja stroškov predvsem transportnih ter 
carinskih. 
 
Zaradi certificirane proizvodnje smo uvedli stalno preverjanje dobaviteljev in sledenje 
kvaliteti 
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Investicije in Razvoj 

Leto  2013 je bilo na področju razvoja zelo intenzivno. Zaradi odločitve proizvajalca motorja, 
da ne certificira obstoječega motorja, ki je bil planiran za Panthero za uporabo 
avtomobilskega goriva, ter tudi zaradi zahtev trga po močnejšem motorju smo morali razviti 
različico z močnejšim motorjem. Razvili smo letalo za nadzor iz zraka, ter nadaljevali razvoj 
ter industrializacijo Panthere na hibridni ter elektro pogon. 
 
Pripravili smo tudi letalo za extremni let Matevza Lenarčiča preko severnega Tečaja.  
 
Večjih investicij razen v raziskovalno in laboratorijsko opremo ter osebnega vozila ni bilo. 
Hčerinsko podjetje je v Italiji vložilo 200.000 EUR v pripravo terena za gradnjo nove tovarne. 

 
Plan za poslovno leto 2014 

Leto 2014 mora biti za Pipistrel ponovno uspešnejše od prejšnjega 

Tudi za prihodnje leto načrtujemo podobno strategijo:  
 
Pričakujemo približno enako rast prihodkov in dobička. Načrtujemo zaposlitev najmanj 5 
novih sodelavcev. Precej prihodkov načrtujemo tudi od prodaje znanja in tehnologij – 
večinoma gre za raziskovanje in različne razvojne projekte po naročilu za stranke izven 
podjetja, predvsem iz tujih držav. 
Leto 2014 je jubilejno leto za Pipistrel – praznujemo 25-letnico obstoja. Praznovanje smo 
pričeli z izdelavo šeststotega letala iz družine Sinus/Virus. (več informacij na povezavi: 
http://www.pipistrel.si/news/aircraft-no-600-from-the-sinusvirus-family  ) 
Predstavili bomo dva nova modela letal, začeli z serijsko izdelavo in dobavo letal Panthera, v 
celoti prenovili in modernizirali našo spletno stran ter priredili kar nekaj medijsko odmevnih 
dogodkov po vsem svetu. 
 

Nadaljevali bomo s trendom zmerne rasti prodaje osnovnega programa letal ter števila 
izdelanih letal, zaradi intenzivnega razvoja hibridnih pogonov in prijave na evropske projekte 
predvidevamo letos zaposliti do 5 novih sodelavcev zlasti raziskovalcev in znanstvenikov, 
nekaj naših zaposlenih pa bo v letu 2014 pridobilo naziv doktorja znanosti.  

Sredstva v razvoj bodo namenjena zlasti certifikaciji letala Panthera, katere planirani skupni 
strošek bo v tem in naslednjih dveh letih okrog 5 mio EUR.  Dokončanje razvoja novega 
letala na električni pogon. Tudi zaradi tega bomo zaposlili nekaj inženirjev in znanstvenikov. 
Posledično bo temu sledil tudi dvig bruto plače. 

Planirani tehnični dosežki za povečanje prepoznavnosti, utrjevanje blagovne 
znamke ter prodaje: 

� Testni leti ter letenje preko Alp z letalom Panthera na največji letalski sejem v 
Friedrichshafen 

� Obiski znanih ljudi v Pipistrelu kot na primer Giorgio Perfetti. 
 



Letno poročilo 2013                                                                                                                   
 

 

Stran 9 od 42 

 

 
Druge planirane aktivnosti v letu 2014: 

� Predstavitev na vsaj 15 sejmih po svetu, zlasti v nemškem Friedrichshafnu in 
ameriškem Oshkoshu.  

� Pridobitev Certifikata pooblaščenega načrtovalca letal Evropske letalske agencije 
EASA 

� Pridobitev dodatnih letalskih certifikatov za izvoz na Kitajsko. 
� Odprtje novih daljnih pomembnih trgov, fokusiranje na izvoz izven Evropske unije in 

ostati med 100 največjimi slovenskimi izvozniki  
� Nadaljevanje gradnje objekta hčerinskega podjetja v Italiji za novo 10.000 m2 veliko 

tovarno letal v Italijanski Gorici. 
� Prijava na evropske razvojne projekte 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2013.   

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so 
bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava 
tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o 
nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi 
računovodskimi standardi. 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov 
za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti 
oziroma nezakonitosti. 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno davek 
odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne 
obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter 
dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno 
pomembno obveznost iz tega naslova. 

 

Direktor:  
Ivo Boscarol, 
17.04.2014 
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1.  BILANCA STANJA DRUŽBE PIPISTREL d.o.o. Ajdovščina 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2013 

  31.12.2013 31.12.2012 
 
SREDSTVA 12.122.640 10.059.203 
A. Dolgoročna sredstva 5.197.227 5.513.017 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 1.354.489 1.106.948 
Dolgoročne premoženjske pravice 102.321 158.243 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 1.252.168 948.705 
Druga neopredmetena sredstva 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.740.825 4.295.756 
Zemljišča in zgradbe 2.334.747 2.446.586 

Zemljišča 64.783 64.783 
Zgradbe 2.269.964 2.381.803 

Proizvajalne naprave in stroji 355.654 448.713 
Druge naprave in oprema 1.012.404 1.374.864 
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 38.020 25.593 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 38.020 25.593 
   

IV. Dolgoročne finančne naložbe 101.913 110.313 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 101.913 101.913 

Delnice in deleži v družbah v skupini 80.640 80.640 
Druge dolgoročne finančne naložbe 21.273 21.273 

Dolgoročna posojila - 8.400 
Dolgoročna posojila družbam v skupini - 8.400 

B. Kratkoročna sredstva 6.891.899 4.506.433 
II. Zaloge 2.587.418 2.295.665 
Material 1.679.880 1.314.751 
Nedokončana proizvodnja 761.026 783.248 
Proizvodi in trgovsko blago 117.695 187.690 
Predujmi za zaloge 28.817 9.976 

III. Kratkoročne finančne naložbe - - 
Kratkoročna posojila - - 

Kratkoročna posojila družbam v skupini - - 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.292.700 2.083.474 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 153.696 - 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.488.910 1.920.531 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 650.094 162.943 

V. Denarna sredstva 1.011.781 127.294 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 33.514 39.753 

Izvenbilančna evidenca 1.822.760 1.763.745 
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  31.12.2013 31.12.2012 
   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 12.122.640 10.059.203 
 
A. Kapital 5.129.386 4.024.801 
I. Vpoklicani kapital 62.243 62.243 
Osnovni kapital 62.243 62.243 
 
III. Rezerve iz dobička 11.131 11.131 
Zakonske rezerve 6.224 6.224 
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 4.907 4.907 
 
V. Preneseni čisti poslovni izid 3.951.427 3.133.220 
 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.104.585 818.207 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 648.057 835.473 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 648.057 835.473 

C. Dolgoročne obveznosti 1.635.172 1.788.569 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.635.172 1.788.569 
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 626.191 640.957 
Druge dolgoročne finančne obveznosti 1.008.981 1.147.612 

Č. Kratkoročne obveznosti 4.710.025 3.410.360 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 
 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 214.766 518.973 
Kratkoročne finančne obveznosti do bank 214.766 518.973 
 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 4.495.259 2.891.387 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.134.372 2.702.760 
Druge kratkoročne poslovne obveznost 360.887 188.627 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - - 

Izvenbilančna evidenca         1.822.760      1.763.745 
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2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  DRUŽBE 
PIPISTREL d.o.o. Ajdovščina 

IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
od 1.1.2013 do 31.12.2013 

  2013 2012 
 
Čisti prihodki od prodaje 11.117.588 9.190.835 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (92.195) 299.043 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 305.011 534.606 
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 811.397 539.816 
 

Stroški blaga, materiala in storitev 7.681.725 6.565.712 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 6.161.520 5.091.099 
Stroški storitev 1.520.205 1.474.613 
 

Stroški dela 2.367.095 2.160.073 
Stroški plač 1.806.293 1.643.124 
Stroški socialnih zavarovanj 323.888 293.757 
od tega: stroški pokojninskih zavarovanj 159.866 147.385 
Drugi stroški dela 236.914 223.192 
 

Odpisi vrednosti 746.612 832.066 
Amortizacija 714.242 832.066 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in OOS 32.370 - 
 

Drugi poslovnih odhodki 14.398 10.430 
 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 58.962 18.435 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 58.962 18.435 
 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb - - 
 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 99.472 133.390 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 35.393 73.469 
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 64.079 59.921 
 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 20.149 10.811 
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 20.149 10.811 
 

Drugi prihodki 4.684 8.154 
 

Drugi odhodki 206 746 
 

Davek iz dobička 171.205 59.454 
 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.104.585 818.207 
 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.104.585 818.207 
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3. IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE PIPISTREL d.o.o. Ajdovščina 

  v EUR 
  2013 2012 

A. Denarni tokovi pri poslovanju   
Čisti poslovni izid 1.104.585 818.207 
   Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.275.790 877.661 
   Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v posl. odh. 171.205 59.454 
Prilagoditve za  846.084 961.638 

amortizacijo OS (+) 645.685 703.599 
amortizacijo NS (+) 68.557 124.649 
slabitev terjatev (+) 32.370 - 
finančne odhodke (+) 99.472 133.390 

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja (106.834)  (668.871) 

Sprememba poslovnih terjatev in AČR (1.235.357)  (767.589) 
Sprememba zalog (291.753)  (576.436) 
Sprememba poslovnih dolgov in PČR 1.607.692 895.691 
Sprememba rezervacij (187.416) (220.537) 

Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri poslovanju  1.843.835 1.110.974 
B. Denarni tokovi pri naložbenju   
Prejemki pri naložbenju 8.400 - 

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 8.400 - 
Izdatki pri naložbenju  (406.852)  (693.489) 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (237.074)  (488.689) 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (169.778)  (172.580) 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -  (32.240) 

Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri naložbenju (398.452)  (693.489) 
C. Denarni tokovi pri financiranju   
Prejemki pri financiranju 5.177.815 6.836.823 

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 237.796 - 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 4.945.019 6.836.823 

Izdatki  pri financiranju (5.738.711)  (7.204.439) 
Plačane obresti (103.292)  (136.554) 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (171.428)  (97.341) 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (5.463.991)  (6.970.544) 

Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri financiranju (560.896)  (367.616) 
   
Končno stanje denarnih sredstev 1.011.781 127.294 
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov) 884.487 49.869 
+/- obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih 0 1.215 
Začetno stanje denarnih sredstev 127.294 76.210 
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4.  IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE PIPISTREL d.o.o. Ajdovščina V LETU 2013 

        v EUR 

  
Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Presežek 
iz 

prevredn-
otenja 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Čisti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj 

  

Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za lastne 
poslovne 

deleže 
         
Stanje 31.12.2012 62.243 - 6.224 4.907 - 3.133.220 818.207 4.024.801 
         
- preračuni za nazaj (popravek napak) - - - - - - - - 
- prilagoditve za nazaj (sprememba 
računovodskih usmeritev) - - - - - - - - 
         
Stanje 1.1.2013 62.243 - 6.224 4.907 - 3.133.220 818.207 4.024.801 
         
Transakcije z lastniki - - - - - - - - 
         
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega leta - - - - - - 1.104.585 1.104.585 
- vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja - - - - - - 1.104.585 1.104.585 
         
Premiki v kapitalu - - - - - 818.207  (818.207) - 
- razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala - - - - - 818.207  (818.207) - 
         
Končno stanje v obdobju 62.243 - 6.224 4.907 - 3.951.427 1.104.585 5.129.386 
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5.  IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE PIPISTREL d.o.o. Ajdovščina V LETU 2012 

        v EUR 

  
Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Presežek 
iz 

prevredno-
tenja 

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj 

  

Osnovni kapital Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za lastne 
poslovne 

deleže 
         
Stanje 31.12.11 62.243 - 6.224 4.907 - 2.320.654 812.566 3.206.594 
         
- preračuni za nazaj (popravek napak) - - - - - - - - 
- prilagoditve za nazaj (sprememba računovodskih 
usmeritev) - - - - - - - - 
 
Stanje 1.1.2012 62.243 - 6.224 4.907 - 2.320.654 812.566 3.206.594 
         
Transakcije z lastniki - - - - - - - - 
         
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
leta - - - - - - 818.207 818.207 
- vnos čistega poslovnega izida poročevalskega 
obdobja - - - - - - 818.207 818.207 
         
Premiki v kapitalu - - - - - 812.566  (812.566) - 
- razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala - - - - - 812.566  (812.566) - 
         
Končno stanje v obdobju 62.243 - 6.224 4.907 - 3.133.220 818.207 4.024.801 
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6. POVZETEK BISTVENIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV 
 

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov  

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih 
standardov 2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Pri tem so upoštevane temeljne 
računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna 
neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah 
spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. 

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so 
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. 

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj  

Za podjetja so s finančnega vidika zelo pomembna finančna tveganja. Finančna tveganja so 
toliko bolj bistvena, ker se njihov vpliv na poslovanje neposredno odraža v plačilni 
sposobnosti podjetja, od katere je neposredno odvisen njegov obstoj. To so likvidnostno, 
valutno, obrestno in kreditno tveganje.  

Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi 
spremembe tržnih obrestnih mer. Obrestno tveganje je v družbi prisotno, vendar ima družba 
pri najemanju posojil, zaradi dobre bonitete, ugodne posojilne pogoje. Obrestne mere za 
kratkoročne finančne obveznosti so določene z EURIBOR-jem, povečane za obrestno maržo. 

Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje je opredeljeno kot tveganje neizpolnitve obveznosti poslovnih partnerjev. 
Družba je izpostavljena kreditnem tveganju predvsem pri opravljanju svoje osnovne 
dejavnosti. Kreditno tveganje zmanjšujemo z rednim preverjanjem bonitet novih poslovnih 
partnerjev. V družbi stalno spremljamo plačila in odprte terjatve do kupcev ter izvajamo 
različne ukrepe za izterjavo zamudnikov. Zato je tveganje iz tega naslova nizko. 

Plačilno sposobnostno tveganje 

� Likvidnostno tveganje 
Podjetje je dobro obvladovalo likvidnostno tveganje, kar pomeni, da so plačila potekala po 
predvidevanjih finančne službe. Za namen uravnavanja likvidnosti imamo najete revolving 
kredite, ki jih uporabimo po potrebi.  Družba v letu 2013 ni beležila nepredvidenih dogodkov, 
ki bi ogrožali likvidnost poslovanja. 
 

� Valutno tveganje 
Valutno tveganje je tveganje, da se bo kupna moč valute v kateri je sklenjen posel 
spremenila, kar bo vplivalo na terjatve in obveznosti ter posledično tudi na poslovno 
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uspešnost podjetja. Družba posluje na valutnem področju EUR, kjer ni izpostavljena 
pomembnemu valutnemu tveganju. 

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk so neposredno uporabljena določila standardov, razen 
pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi načini 
oziroma je to predpisano z zakonom. Usmeritve, ki so bile uporabljene, so opisane v 
nadaljevanju. 

Stopnja pomembnosti pri razkrivanju postavk 

Razkrivajo se vse pomembne postavke, pri čemer je pomembnost odvisna od velikosti 
postavk ali napake, ocenjene v posameznih okoliščinah oziroma opustitve ali napačne 
predstavitve posameznih postavk. 

Sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti 

Sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti, se preračunajo v evre po referenčnem tečaju 
ECB na dan nastanka in na dan bilance stanja. Tečajne razlike, ki nastanejo do dneva 
poravnave ali do dneva bilance stanja, so vključene v izkaz poslovnega izida kot finančni 
prihodek ali odhodek. 

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva  
 
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni 
vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve. 
 
Neopredmetena sredstva zajemajo: 
 
� dolgoročno odložene stroške razvijanja 
� naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice  

 
Za merjenje po pripoznanju vseh skupin neopredmetenih sredstev uporabljamo model 
nabavne vrednosti, kar pomeni, da družba vodi neopredmetena dolgoročna sredstva po 
njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti in nabrane 
izgube zaradi oslabitev.  
 
Družba ima neopredmetena dolgoročna sredstva s končno dobo koristnosti in uporablja 
metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se prične obračunavati, ko je 
sredstvo na razpolago za uporabo. Amortizacijske stopnje se določajo glede na dobo 
koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva. 
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Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena osnovna sredstva so: 
 

� zemljišča 
� zgradbe 
� proizvajalna in druga oprema 

 
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. 
Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih 
je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški 
dovoza in namestitve ter usposobitve za uporabo. 
 
Opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah vodijo po metodi nabavne vrednosti. 
V bilanci stanja se izkazujejo po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo 
in popravkom vrednosti. 

Drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, družba 
odpisuje z enkratnim odpisom ob izdaji v uporabo in vodi o njem vrednostno in količinsko 
evidenco. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del 
opredmetenih osnovnih sredstev skupine, ki ji pripada. Njegova nabavna vrednost je enaka 
pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. 

V podjetju zgrajena ali izdelana opredmetena osnovna  sredstva katerih posamična nabavna 
vrednost ne presega 100 EUR, razporejamo kot material, razen če direktor ali od njega 
pooblaščena oseba določi drugače. 
 
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega 
opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, 
če je čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med prevrednotovalne 
poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi. 
 
Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi povečujejo njegovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali 
ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene 
stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo. 

 
 
Amortizacija 
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoročnega 
sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.  



Letno poročilo 2013                                                                                                                   
 

 

Stran 21 od 42 

 

Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Amortizacija je obračunana po linearni časovni 
metodi z uporabo letnih amortizacijskih stopenj. 

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in naložbene 
nepremičnine se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko so na voljo za 
uporabo. 
 

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo: 
 
 
 v % 
Zgradbe 3 
Proizvajalna oprema 20 - 25 
Prevozna sredstva 12,5 - 20 
Računalniška oprema 25 - 50 
Druga oprema 6,67 - 25 
Deli zgradb 6 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 10 
 
Amortizacijske stopnje se v letu 2013 niso spreminjale. 
 
 
Finančne naložbe 
 
Dolgoročne finančne naložbe 

Dolgoročna finančna naložba v kapital, lastniški vrednostni papirji drugih podjetij ali dolžniški 
vrednostni papirji drugih podjetij ali države se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po 
nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, 
bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dal naložbenik, na dan 
menjave, povečani za stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno naložbi. Pri začetnem 
pripoznavanju se razvrstijo bodisi v skupino finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo, 
skupino finančnih naložb v posojila bodisi skupino za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev.  
 
Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti družba v posesti v obdobju, 
daljšem od leta dni in ne v posesti za trgovanje. 
Dolgoročne finančne naložbe, ki se prerazvrstijo med kratkoročne finančne naložbe, se 
prenašajo mednje posamič po knjigovodski vrednosti. 

Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti družba v posesti v obdobju, 
krajšem od leta dni. 
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Zaloge 
 
Količinska enota zaloge materiala se  ob začetnem pripoznanju ovrednoti 
po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve 
ter neposredni stroški nabave. Trgovski in drugi podobni  popusti se odštejejo od nabavne 
vrednosti. Poraba materiala je obračunana po metodi tehtanih povprečnih cen. 
 
Količinska enota proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po proizvajalnih stroških, ki jih sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni 
stroški dela, neposredni stroški storitev ter splošni proizvajalni stroški. 
Zaloge se vodijo po stalnih cenah, posebej se obračunavajo odmiki za zaloge nedokončanih 
ter dokončanih proizvodov. Odmiki od stalnih cen se izračunavajo tako, da je zadoščeno 
sprotnemu vrednotenju zalog po metodi iz prejšnjega odstavka. 
 
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po 
zadnjih dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah,  presega njihovo tržno 
vrednost.  Odpisi vrednosti zalog se obračunajo v primeru zmanjšanja vrednosti zalog na 
njihovo čisto iztržljivo vrednost. 
 
 
Poslovne in druge terjatve 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa 
ne, glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, 
utemeljen s pogodbo. 

Terjatev se pripozna kot sredstvo, če: 
- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi povezane z njo 
- je mogoče zanesljivo izmeriti njeno izvirno vrednost 

 
Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani 
predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna 
sredstva, dani predujmi za zaloge materiala pa v isti skupini kot zaloge. 
 
Terjatve iz poslovanja vsebujejo zneske, ki jih dolgujejo kupci za prodane proizvode, 
opravljene storitve, terjatve za zamudne obresti, terjatve do državnih inštitucij in drugih 
pravnih oseb ter druge terjatve. 
 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se šteje kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne 
terjatve. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo glede na individualno presojo glede 
unovčljivosti posamezne terjatve.  
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Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v 
blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih 
vrednostnih papirjev. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, 
ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna sredstva in 
denarna sredstva, vezana na odpoklic.  

Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, 
dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se 
prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema. Stanje denarnih sredstev v 
tuji valuti je prevrednoteno po referenčnem tečaju ECB na zadnji dan poslovnega leta. 

 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročne odložene stroške in kratkoročno 
nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški so ob svojem nastanku zneski, ki še ne 
bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani prihodki se 
pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do takrat še 
ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče zaračunati. 

 

Kapital 
 
Kapital je obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. Celotni 
kapital sestavljajo osnovni kapital, zakonske rezerve, rezerve za lastne poslovne deleže, 
preneseni čisti dobiček in čisti poslovni izid poslovnega leta. 

Osnovni kapital predstavlja denarne vložke lastnikov. Rezerve za lastne poslovne deleže so 
oblikovane na podlagi sklepa lastnikov. Preneseni čisti dobiček je ostanek čistega dobička, ki 
ni v obliki deležev razdeljen lastnikom kapitala pa tudi ne namensko opredeljen kot rezerva. 
Čisti poslovni izid predstavlja nerazporejen del čistega poslovnega izida družbe tekočega leta.  
 

Kapital se vodi v domači valuti. Spremembe na kapitalu so razvidne iz tabele Izkaz gibanja 
kapitala. 

 

Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Med  dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, državne 
podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih 
stroškov. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so namenjene za pokrivanje stroškov 
amortizacije teh sredstev oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med 
poslovne prihodke. 
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Dolgoročnih rezervacij družba nima evidentiranih. Dolgoročnih rezervacij za odpravnine in 
jubilejne nagrade družba ni oblikovala, ker skladno z metodološkim pojasnilom revizijskega 
sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo znesek dolgoročnih rezervacij za odpravnine in 
jubilejne nagrade predstavlja manj kot 5 odstotkov kapitala družbe. 

 

Dolgovi  

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 

Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v 
primeru poslovnih dolgov pa v primeru dolgoročnih dolgov prejem praviloma opredmetenih 
osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali 
opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu. 

Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska 
vrednost dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila 
glavnice in prenose med kratkoročne dolgove, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju 
dolgoročnih dolgov. 

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za 
njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba 
po njihovem prevrednotenju. 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se 
kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja 
sporazum z upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne 
poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki 
bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 

 

Pasivne časovne razmejitve 

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške. Vnaprej 
vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo 
na obdobje, za katerega se ugotavlja poslovni izid. 

 

Pripoznavanje  prihodkov 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga, in je povečanje mogoče zanesljivo 
izmeriti.  



Letno poročilo 2013                                                                                                                   
 

 

Stran 25 od 42 

 

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 

Poslovni prihodki 

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih 
cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali 
kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih 
prihodkov se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev, ali po prodajnih cenah 
nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti. 

Finančni prihodki 

Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in 
kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami.   

Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen 
dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. 

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del 
glavnice in veljavno obrestno mero.  

Drugi prihodki 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 

 

Pripoznavanje odhodkov 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. 

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov, 
in nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano.  

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, 
povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane 
proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in 
nedokončane proizvodnje.  V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega 
trgovskega blaga in materiala.  

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno 
prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. 
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Finančni odhodki 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. 

Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 

Obresti, ki so neposredno povezani z nabavo opredmetenih osnovnih sredstev, se prištevajo 
k nabavni vrednosti le tega, in se ne vštevajo med finančne odhodke. 

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. 

Drugi odhodki 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. 
 

Davek od dobička 

Davek od dobička je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb v 
višini 17 odstotkov od ugotovljene davčne osnove. Osnova za obračun je celotni poslovni izid 
povečan za davčno nepriznane odhodke in zmanjšan za zakonsko dovoljene davčne olajšave. 

Odloženi davki v bilanci stanja na dan 31.12.2013 niso pripoznani, ker so zneski terjatev in 
obveznosti za odloženi davek za družbo nepomembni. 

 

Izkaz denarnih tokov 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 
31.12.2013 in na dan 31.12.2012, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2013 ter iz 
dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov in za ustrezno 
razčlenitev pomembnejših postavk. 

Izkaz gibanja kapitala 

Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, 
vključno z uporabo čistega dobička. 
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6.1. RAČLENITEV IN POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje premoženje v aktivi in lastninsko podobo družbe v pasivi. Izkazana 
sredstva in njihovi viri so inventurno usklajeni. 
 
Prikaz gibanja posameznih kategorij sredstev: 
 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za leto 2013 so prikazane v spodnji 
tabeli: 
      v EUR 

  
Dolgoročno 

odloženi 
stroški 

razvijanja 

Dolgoročne 
 premoženjske pravice 

 
Skupaj 

  

Nabavna vrednost     
Stanje 31.12.2012 948.705   519.507  1.468.212 
Nabava, aktiviranje 232.313   4.761  237.074 
Prenosi 153.380     153.380 
Stanje 31.12.2013 1.334.398     524.268   1.858.667 

Popravek vrednosti       
Stanje 31.12.2012 -   361.264  361.264 
Prenosi 74.759     74.759 
Amortizacija 7.471   60.683  68.154 
Stanje 31.12.2013 82.230     421.947   504.178 

Neodpisana vrednost 31.12.2012 948.705   158.243  1.106.948 

Neodpisana vrednost 31.12.2013 1.252.168     102.321   1.354.489 
 
Dolgoročni odloženi stroški razvijanja se  v glavnini nanašajo na oblikovanje, konstruiranje in 
preizkušanje novega štirisedežnega letala PANTHERA pred začetkom njegovega rednega 
proizvajanja in uporabe. 
 
Dolgoročne premoženjske pravice tvorijo naložbe v različne vrste informacijske programske 
opreme. 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva  
 
Vsa izkazana opredmetena osnovna sredstva so last družbe. S sredstvi opravlja svojo 
dejavnost in so izkazana v bilanci stanja kot neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno 
vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti, ter se šteje za knjigovodsko vrednost.  
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Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2013: 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Zemljišča 64.783 64.783 
Zgradbe 2.269.964 2.381.803 
Proizvajalna oprema 355.654 448.713 
Druga oprema 1.012.404 1.374.864 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji 38.020 25.593 

Skupaj 3.740.825 4.295.756 
 
 
Spremembe pri opredmetenih osnovnih sredstvih v letu 2013 so bile naslednje: 

 v EUR 

Nove nabave v poslovnem letu 169.779 
Amortizacija  (646.089) 
Odtujitve, izločitve - 
Druge spremembe-prenos na neopredmetena sr. (78.621) 

Skupaj zmanjšanje (554.931) 
 
 
Družba Pipistrel d.o.o. Ajdovščina je za nova opredmetena osnovna sredstva v letu 2013 
namenila 169.779 EUR, neodpisana vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev na dan 
31.12.2013 pa znaša 3.740.825 EUR. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 
2013 zmanjšala za 554.931 EUR.  
 
Družba je na dan 31.12.2013 imela osnovna sredstva, ki so bila pridobljena s finančnim 
najemom in sicer: 
 

 
� Osebno vozilo RENAULT TRAFIC PASSENGER PRIVILEGE 2.5 z neodpisano vrednostjo 

3.431,38 EUR. Pogodba je sklenjena od 25.08.2009 do 25.08.2014 
� Osebno vozilo KIA PICANTO z neodpisano vrednostjo 8.110,30 EUR. Pogodba je 

sklenjena od 20.05.2013 do 08.05.2020 
� Tovorno vozilo PEUGEOT BOXER z neodpisano vrednostjo 16.140,39 EUR. Pogodba je 

sklenjena od 11.10.2013 do 30.10.2017 
� Poslovno proizvodni objekt neodpisano vrednostjo 741.545,77 EUR. Pogodba je bila 

sklenjena že 14.01.2004. Dne 17.07.2008 se je pogodba reprogramirala. Sklenjena je 
do 22.06.2020. 

 
Na dan 31.12.2013 znaša skupna obveznost iz naslova finančnega najema 769.248 EUR. 
 
Družba ima za zavarovanje denarnih terjatev iz naslova obveznosti do bank vzpostavljene  
hipoteke na zemljišču in poslovni stavbi družbe v Ajdovščini.
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Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstvih v letu 2013 so prikazane v spodnji tabeli: 
 

v EUR 

  Zemljišča Zgradbe 
Proizvajalna 

oprema 
Druga oprema 

Osnovna 

sredstva v 

pridobivanju 

Skupaj 

Nabavna vrednost 

Stanje 31.12.2012 64.783 3.007.920 1.031.732 2.926.822 25.593 7.056.849 

Povečanja iz investicij v teku - - 42.556 114.796 (157.352) - 

Direktna povečanja - - - - 169.779 169.779 

Odtujitve, odpisi - - (1.576) (30.033) - (31.609)  

Prenosi - - - (153.380) - (153.380) 

Stanje 31.12.2013 64.783 3.007.920 1.072.712 2.868.312 38.020 7.051.747 

              

Popravek vrednosti 

Stanje 31.12.2012 - 626.117 583.019 1.551.958 - 2.771.201 

Amortizacija - 111.1839 135.615 420.860 - 646.089 

Odtujitve, odpisi - - (1.576) (30.033) - (31.609) 

Prenosi - - - (74.759) - - 

Stanje 31.12.2013 - 737.956 717.058 1.855.908 - 3.310.922 

Neodpisana vrednost 31.12.2012 64.783 2.381.803 448.713 1.374.864 25.593 4.295.756 

Neodpisana vrednost 31.12.2013 64.783 2.269.964 355.654 1.012.404 38.020 3.740.825 
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Dolgoročne finančne naložbe 
 
Družba izkazuje dolgoročne finančne naložbe skladno s SRS 3. Nabavna vrednost dolgoročnih 
finančnih naložb se ugotavlja v skladu z določili standardov. 
 
Dolgoročne finančne naložbe so bila ob začetnem pripoznanju ovrednotene po nabavni 
vrednosti. 
 
Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2013 prikazuje preglednica: 
 
   v EUR 

 
Delnice in deleži v 
družbah v skupini 

Druge dolgoročne 
finančne naložbe  Skupaj 

 
Kosmata vrednost    
Stanje 31.12.2012 80.640 21.273 101.913 
Povečanje - - - 
Stanje 31.12.2013 80.640 21.273 101.913 

Oslabitev vrednosti    
Stanje 31.12.2012 - - - 
Povečanje - - - 
Stanje 31.12.2013 - - - 

Čista vrednost 31.12.2012 80.640 21.273 101.913 

Čista vrednost 31.12.2013 80.640 21.273 101.913 
 
Družba Pipistrel d.o.o. Ajdovščina je 80,64% lastnica družbe Pipistrel LSA srl Gorizia. Celoten 
kapital družbe Pipistrel LSA srl na dan 31.12.2013 znaša 100.000,00 EUR, dobiček omenjene 
družbe v letu 2013 znaša 849,17 EUR.  
 
Družba Pipistrel LSA srl je del skupine Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, vendar ni vključena v 
konsolidacijo leta 2013 zaradi nepomembnih podatkov za resničen in pošten prikaz 
finančnega položaja skupine v skladu z 8. točko 56. člena ZGD-1. 
 
Druge dolgoročne naložbe zajemajo naložbi v družbi Center za nove materiale, pogone in 
tehnologije d.o.o. in Zavod aeronavtični muzej d.o.o. Naložbi sta vrednoteni po nabavni 
vrednosti. 
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KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Zaloge 
 
Stanje zalog na dan 31.12.2013 je bilo sledeče: 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Material 1.679.880 1.314.751 
Nedokončana proizvodnja 761.026 783.248 
Proizvodi 117.695 187.690 
Predujmi za zaloge 28.817 9.976 

Skupaj 2.587.418 2.295.665 
 
Pri popisu zalog materiala konec leta 2013 so bili ugotovljeni : 

- viški materiala v višini  22,67 EUR 
- manjki materiala v višini 70,12 EUR 

 
Pri popisu zalog nedokončane so bili ugotovljeni: 

- viški polizdelkov v višini 257,19 EUR 
- manjki polizdelkov v višini 4,96 EUR 

 
Pri popisu zalog izdelkov manjki in viški zalog niso bili ugotovljeni. 
 
Inventurna komisija ni ugotovila neuporabnih zalog materiala, zato odpisi iz tega naslova 
niso bili potrebni. 
 
Knjigovodska vrednost zalog ustreza njihovi čisti iztržljivi vrednosti, zato v letu 2013 družba 
ni oblikovala popravka vrednosti zalog. 
 
Zaloge, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31.12.2013, niso zastavljene kot jamstvo za 
obveznosti in so v celoti bremen proste. 
 
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
 
Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2013 je bilo sledeče: 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kratkoročna posojila družbam v skupini - - 

Skupaj - -  
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Terjatve 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Kratkoročne poslovne terjatve so vrednotene v skladu s SRS 5 in so evidentirane v zneskih, 
ki izhajajo iz ustreznih listin.  
V družbi smo opravili popravke vrednosti terjatev za terjatve, katerih poplačljivost je 
dvomljiva. 
Družba nima posebej zavarovanih terjatev. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2013 prikazuje preglednica: 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kratkoročne poslovne terjatve 3.292.700 2.083.474 
- kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 153.696 - 
- kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.488.910 1.920.531 
- kratkoročne poslovne terjatve do drugih 650.094 162.943 

Skupaj 3.292.700 2.083.474 
 
 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev po zapadlosti: 
     v EUR 

  nezapadle do 60 dni 61-180  dni nad 180 dni skupaj 

- terjatve do odvisnih podjetij  78.172  75.524  -  - 153.696 

- terjatve do kupcev doma 68.213 75.225 15.246 11.853 170.537 

- terjatve do kupcev tujina  2.586 694.306 31.849 1.589.632 2.318.373 

Skupaj 148.971 845.055 47.095 1.601.485 2.642.606 

 
 
Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo kratkoročne terjatve za vstopni davek na dodano 
vrednost, kratkoročne terjatve za refundacije od ZZZS ter ostale kratkoročne terjatve. 
 
 
Druge kratkoročne terjatve: 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kratkoročne terjatve za obresti - - 
Kratkoročne terjatve do države 170.895 82.755 
Kratkoročne terjatve do delavcev - - 
Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun - - 
Ostale kratkoročne terjatve 479.199 80.188 

Skupaj 650.094 162.943 
 
Družba nima poslovnih terjatev do uprave in delavcev s posebnimi pooblastili. 
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Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva opredeljuje SRS 7. Sestavljajo jih gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
 
Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013: 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Gotovina v blagajni in prejeti čeki - - 
Denarna sredstva v banki 1.011.781 127.294 

Skupaj 1.011.781 127.294 
 
 
Aktivne časovne razmejitve 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kratk. odloženi stroški oz. odhodki 33.514 39.753 
Kratk. nezaračunani prihodki - - 

Skupaj 33.514 39.753 
 
AČR vključujejo kratkoročno odložene stroške poslovanja, ki se nanašajo na poslovno leto 
2014 (šolnine, naročnine, zavarovanje). 
 
 
Kapital 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, zakonske rezerve, rezerve za lastne poslovne 
deleže, preneseni čisti dobiček iz preteklih let in prehodno še nerazporejeni čisti dobiček. 
 
Družba izkazuje kapital v skladu s SRS 8 in drugimi zakonskimi določili. 
 
V izkazu gibanja kapitala so prikazane spremembe stanja in gibanja kapitala. 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Vpoklicani kapital 62.243 62.243 
Osnovni kapital 62.243 62.243 

Rezerve iz dobička 11.131 11.131 
Zakonske rezerve 6.224 6.224 
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 4.907 4.907 

Preneseni čisti poslovni izid 3.951.427 3.133.220 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.104.585 818.207 

Skupaj 5.129.386 4.024.801 
 
 
Skladno z računovodskimi standardi (8.30) pa moramo kot družba posebej razkriti poslovni 
izid, izračunan na podlagi prevrednotenja, zaradi ohranitve kupne moči kapitala na podlagi 
rasti cen življenjskih potrebščin. 
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v EUR 
Znesek 

kapitala % rasti 
Izračunan 

učinek 
Zmanjšan čisti 

poslovni izid 

KAPITAL - vse kategorije razen 
tekočega dobička 4.024.801 0,7 28.174 1.076.411 

 
 
Ugotovitev bilančnega dobička poslovnega leta: 
 v EUR 

  Znesek 

Čisti dobiček poslovnega leta 1.104.585 

+ Preneseni čisti dobiček 3.951.427 

+ Zmanjšanje rezerv iz dobička - 

- Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave - 

= BILANČNI DOBIČEK 5.056.012 

   - druge rezerve - 

   - prenos v naslednje leto 5.056.012 

   - druge namene - 
 
 
Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Družba je imela na dan 31.12.2013 oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za 
prejete državne podpore v višini 648.057 EUR, s katerimi je bil sofinanciran nakup osnovnih 
sredstev. 
 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 648.057 835.473 

Skupaj 648.057 835.473 
 
Gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v letu 2013: 
    v EUR 

  31.12.2012 oblikovanje črpanje 31.12.2013 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade - - - - 

Druge rezervacije - - - - 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 835.473 - 187.416 648.057 

Skupaj 835.473 - 187.416 648.057 
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Dolgovi 
 
Dolgoročne finančne obveznosti 
 
Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2013 je bilo sledeče: 
  v EUR 
  31.12.2013 31.12.2012 
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 626.191 640.957 
Druge dolgoročne finančne obveznosti 1.008.981 1.147.612 
Skupaj 1.635.172 1.788.569 
   
 
Dolgoročne finančne obveznosti po rokih zapadlosti   

    
 

v EUR 

Vrsta dolga 
Rok 

zapadlosti Znesek 

Dolgoročni kredit Nova KBM 31.12.2017 250.286 
Dolgoročni kredit Nova KBM d.d. 31.12.2017 180.000 
Dolgoročni kredit Nova KBM d.d. 1.7.2018 133.334 
Dolgoročni kredit Nova KBM d.d. 1.7.2018 62.571 
Finančni najem opreme 22.6.2020 741.566 
Finančni najem opreme 25.8.2014 3.431 
Finančni najem opreme        8.8.2020 8.111 
Finančni najem opreme 30.10.2017 16.140 
Dolgoročno posojilo fizične osebe+obresti 19.10.2016 193.869 
Dolgoročno posojilo fizične osebe+obresti 19.10.2016 45.864 

SKUPAJ   1.635.172 
 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 
 
Kratkoročne finančne obveznosti po zapadlosti 
  v EUR 

Banka 
Rok 

zapadlosti Znesek 
Nova KBM d.d. – kratkoročni del dolgoročnega kredita 31.12.2017 60.000 

Nova KBM d.d. – kratkoročni del dolgoročnega kredita 31.12.2017 70.480 
Nova KBM d.d. . – kratkoročni del dolgoročnega kredita 1.7.2018 17.620 

Nova KBM d.d. . – kratkoročni del dolgoročnega kredita 1.7.2018 66.666 

SKUPAJ   214.766 

   
 
Posojila so zavarovana s hipotekami, menicami ali zastavo terjatev. Vsi pridobljeni krediti so 
v EUR in so vezani na obrestno mero  EURIBOR in pribitek 
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Kratkoročne poslovne obveznosti 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 745.412 657.728 

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.388.960 2.045.032 

Druge kratkoročne poslovne obveznost 360.887 188.627 

Skupaj 4.495.259 2.891.387 

 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti: 
     v EUR 

  nezapadle do 60 dni 
61-180  

dni 
nad 180 

dni skupaj 

- obveznosti do dobaviteljev doma 403.854 220.753 13.510 - 638.117 
- obveznosti do dobaviteljev EU 74.151 19.313 7.991 1.500 102.955 
- obveznosti do dobaviteljev tretji svet 566 3.774 - - 4.340 

Skupaj 478.571 243.840 21.501 1.500 745.412 
 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - - 

Skupaj - - 
 
 
 
Izvenbilančna evidenca 
  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Hipoteke 1.655.000 1.655.000 
Garancije 146.478 87.463 
Drugo 21.282 21.282 

Skupaj 1.822.760 1.763.745 
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6.2. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki, ki je v SRS 25 prikazana kot različica I. 
 
Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 
  v EUR 

  2013 2012 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 7.034.222 5.202.350 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 301.786 433.239 

Stroški prodajanja 2.260.046 2.472.597 

Stroški splošnih dejavnosti (nabave in uprave) 1.000.960 1.059.685 

Stroški usredstvenih lastnih proizvodov in storitev 305.011 534.606 

Skupaj 10.902.025 9.269.238 

 
 
 
Prihodki 
 
Čisti prihodki od prodaje 
 
Čisti prihodki od prodaje zajemajo: 
  v EUR 

  2013 2012 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 10.724.562 8.650.987 

- doma 405.072 786.676 

- na trgu EU 4.359.335 3.650.956 

- izven EU 5.960.155 4.213.355 

Prihodki od prodaje blaga in materiala 393.026 539.848 

- doma 194.515 291.203 

- na trgu EU 82.276 137.300 

- izven EU 116.235 111.345 

Čisti prihodki od prodaje 11.117.588 9.190.835 

 
 
Prihodki doma in iz izvoza 

v EUR 

  2013 2012 

Prihodki ustvarjeni doma 599.587 1.077.879 

Prihodki ustvarjeni na trgih EU 4.441.611 3.788.256 

Prihodki iz izvoza 6.076.390 4.324.700 

Skupaj 11.117.588 9.190.835 
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Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve ter drugi poslovni prihodki: 
  v EUR 

  2013 2012 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 305.011 534.606 

Drugi poslovni prihodki 811.397 539.816 

- prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 14.743 233.194 

- subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije,…. 779.982 306.622 

- prevrednotovalni poslovni prihodki 16.672 - 

Skupaj 1.116.408 767.320 

 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
  v EUR 

  2013 2012 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 58.962 18.435 

Skupaj 58.962 18.435 

 
Drugi prihodki 
  v EUR 

  2013 2012 

Prejete odškodnine  1.967 7.802 

Drugi prihodki 2.717 352 

Skupaj 4.684 8.154 

 
Stroški blaga, materiala in storitev   
  v EUR 

  2013 2012 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 301.786 433.240 

Stroški porabljenega materiala 5.859.734 4.657.859 

Stroški storitev 1.520.205 1.474.613 

Skupaj 7.681.725 6.565.712 

 
Stroški materiala   
     v EUR  

  2013 2012 

Stroški materiala  5.626.264 4.228.924 
Stroški pomožnega materiala 114.456 295.871 
Stroški energije 56.662 61.194 
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje OS   2.899 509 
Odpis DI in embalaže 22.364 44.886 
Uskladitev stroškov materiala in DI zaradi  popisnih razlik 47 (1.223) 
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 8.092 8.048 
Drugi stroški materiala 28.950 19.651 

Skupaj 5.859.734 4.657.860 
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Stroški storitev    

    v EUR  

  2013 2012 

Stroški storitev pri proizvajanju  479.959 463.197 

Stroški transportnih storitev 299.940 213.094 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS 54.852 28.948 

Najemnine 45.793 59.237 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom  65.121 64.954 

Stroški APP in bančnih storitev ter zavarovalne premije 144.771 65.958 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev  238.030 342.277 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 65.480 79.820 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 16.738 29.807 

Stroški drugih storitev 109.521 127.321 

Skupaj 1.520.205 1.474.613 
 
 
Stroški dela 
  v EUR 

  2013 2012 

Plače zaposlencev 1.785.019 1.630.196 

Nadomestila plač zaposlencev 21.274 12.915 
Regres za letni dopust, bonitete, povračila in drugi prejemki 
zaposlencev 236.914 223.192 
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, 
povračil in drugih prejemkov zaposlencev 323.888 293.770 

Skupaj 2.367.095 2.160.073 

 
 
Odpisi vrednosti 
  v EUR 

  2013 2012 

Amortizacija 714.242 832.066 

- neopredmetenih dolgoročnih sredstev 68.557 124.649 

- zgradb 111.435 111.112 

- opreme in nadomestnih delov 534.250 596.305 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 32.370 - 

- terjatev 32.370 - 

Skupaj 746.612 832.066 
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Drugi poslovni odhodki 
  v EUR 

  2013 2012 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 5.664 7.407 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi (z dajatvami) 3.962 1.801 

Ostali stroški 4.772 1.222 

Skupaj 14.398 10.430 

 
 
Finančni odhodki z finančnih poslovnih obveznosti 
  v EUR 

  2013 2012 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 35.393 73.469 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 64.079 59.921 

Skupaj 99.472 133.390 

 
 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
  v EUR 

  2013 2012 

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 20.149 10.811 

Skupaj 20.149 10.811 

 
 
Drugi odhodki 
So na dan 31.12.2013 znašali 206 EUR 
 
 

Davek od dobička in odloženi davki 

Davek od dobička je obračunan na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz 
poslovnega izida, v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Davek od dobička je izkazan z 
upoštevanjem dejanske obveznosti iz naslova obračuna davka od dohodka pravnih oseb. 
Odloženi davki niso pripoznani, ker so zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek za 
družbo nepomembni. 

  v EUR 

  31.12.2013 31.12.2012 

Dejansko obračunani davek 171.205 59.454 

Skupaj 171.205 59.454 
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Poslovni izid 
  v EUR 

  2013 2012 

Razlika med   

- poslovnimi prihodki / odhodki 1.331.971 996.019 

- finančnimi prihodki / odhodki  (60.659)  (125.766) 

- drugimi prihodki / odhodki 4.478 7.408 

Davki   (171.205)  (59.454) 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.104.585 818.207 

 
 
 
 
6.3. DRUGA RAZKRITJA 
 
Uprava 
Družba ima kot poslovodjo – upravo direktorja, ki za nedoločen čas in na lastno odgovornost 
vodi posle družbe. 
 
Zneski prejemkov poslovodje 
Poslovodja je v letu 2013 prejel 35.834,72 EUR za opravljanje svoje funkcije. 
 
Podatki o posojilih povezanih oseb 
Družba ima do povezanih oseb  prejeta posojila: 
 
Prejeta posojila: 

� Boscarol Ivo v znesku 193.869 EUR 
� Boscarol Anastasia Taja v znesku 45.864 EUR 

 
Razkritja zneskov revizije 
Stroški storitve revizorjev za leto 2013 znašajo 5.300,00 EUR. 
 
Pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastali po koncu poslovnega leta 

Po datumu odobritve računovodskih izkazov za leto 2013 s strani uprave, dne 17.4.2014, 
niso nastopili drugi dogodki, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazov v računovodskih 
izkazih. 
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Kazalniki 

 
Kazalniki zadolženosti   

stopnja lastniškosti financiranja = kapital / obveznosti 0,42 

stopnja dolžniškosti financiranja 
= dolgovi / obveznosti do virov 

sredstev 0,52 

Kazalniki stanja investiranja (naložbenja)   

stopnja osnovnosti investiranja = OOS / sredstva 0,31 

stopnja dolgoročnosti investiranja 

= vsota OS, dolgoročnih fin. 
naložb in dolgoročnih posl. 

terjatev / sredstvi 0,32 

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja   

koeficient kapitalske pokritosti OS = kapital / OS 1,37 

koeficient pokritosti KR obveznosti 
= kratkoročna sredstva / 
kratkoročne obveznosti 1,46 

Kazalniki gospodarnosti   

koeficient gospodarnosti poslovanja 
= poslovni prihodki / poslovni 

odhodki 1,12 

Kazalniki dobičkonosnosti   

koeficient čiste donosnosti kapitala 

= čisti dobiček v poslovnem 
letu / povpr. kapital (brez čist. 

dobička) 0,24 
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