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AA..  POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE A1, d.d. IN DRUŽB V SKUPINI A1  

 

Napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj: 

»Po dveh letih skromne gospodarske rasti bo v 2012 bruto domači proizvod upadel za 2,0 %, 
krčenje gospodarske aktivnosti pa se bo nadaljevalo tudi v letu 2013 (-1,4 %). Po umiritvi 
upadanja števila zaposlenih v letu 2012 se bodo razmere na trgu dela v letu 2013 ponovno 
izraziteje poslabšale. Med ključnimi omejitvenimi dejavniki za okrevanje gospodarstva ostajajo 
težko dostopni viri financiranja za državo in banke ter posledično poslovni sektor.« 
 
Po oceni srbskega zavoda za statistiko se je potrošnja gospodinjstev nekoliko povečala, kar pa je 
posledica rasti cen življenjskih potrebščin. Ne glede na to se na področju nepremičnin frekvenca 
nakupov ni povečala, prav tako ne količine.  
 
Gospodarska situacija v Sloveniji in Srbiji je v letu 2013 močno pogojevala poslovanje družbe A1, 
d.d.  in hčerinskih družb. S svojimi programi avtomobilizma in nepremičnin deluje na segmentu, 
kjer kupci lahko odložijo svojo nakupno odločitev. Take razmere na trgu in razmere na bančnem 
poslovanju so zelo pomembno vplivale na aktivnosti poslovodstva, ki so bile pretežno 
usmerjenje v zagotavljanje tekoče likvidnosti in pripravo programa finančnega prestrukturiranja. 
 
 
FINANČNO POSLOVANJE DRUŽBE A1, d.d.  

Osnovna načela kakovostnega izvajanja finančnega upravljanja, ki ga koordinira in v večjem 

obsegu tudi izvaja krovna družba v skupini A1, temeljijo na pripravi in izvajanju enotne finančne 

politike, ki opredeljuje enoten način poslovanja na področjih obvladovanja obveznosti in 

terjatev, financiranja in investiranja, upravljanja s finančnimi tveganji in sodelovanja z bankami.  

Izvajanje finančne politike do bank in drugih finančnih institucij, obvladovanje procesov 

upravljanja s finančnimi tveganji ter optimiranje upravljanja z denarjem je v domeni krovne 

družbe A1, d.d.. Izhodiščni pogoji finančnega poslovanja veljajo za vse družbe Skupine, ob 

upoštevanju značilnosti in posebnosti posameznih nacionalnih okolij, v katerih družbe delujejo.  

  

Obrestne mere in denarni trg  

V letu 2013 se je možnost dostopa podjetij do novih posojil zaprla v celoti, prav tako pa je bilo 

podaljševanje obstoječih posojil izjemno zahtevno, tako da so se žal povsem uresničila naša 

predvidevanja.  

  

Slovenske banke so večino svojih posojil odobravale z nespremenljivo obrestno mero in s tem 

»skrivale« enormne pribitke. Položaj slovenskih bank (nižanje bonitete države in nižanje 

bonitete samih bank) je te privedel v drastičen dvig obrestnih marž in močan dvig fiksnih 

obrestnih mer za nova pridobljena oziroma obnovljena posojila. Posojila so se podaljševala zgolj 

kratkoročno, ob tem pa so banke vedno zaračunale visoke stroške podaljševanja.  

 
Prav tako je na finančnem trgu nenormalno stanje na področju bančnih garancij, ki so potrebne 

za prijave na javne razpise, kjer so banke kot jamstvo zahtevale 100% ali celo več depozita.   
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Obveznosti iz financiranja  

V letu 2013 so se skupne obveznosti družbe A1, d.d. iz naslova financiranja s strani bank 

zmanjšale in sicer za 1.576.225 EUR glede na preteklo leto. Dolgoročne finančne obveznosti je 

družba v letu 2013 zmanjšala za  531.905 EUR, kratkoročne finančne obveznosti pa so se 

zmanjšale za 1.044.320 EUR.  

 
A1, d.d. je leto 2013 zaključila s 34.887.219 mio EUR finančnih obveznosti do bank, ki so bile po 

pogodbeni ročnosti razdeljene na 15,81 % dolgoročnih in 84,19 % kratkoročnih obveznosti.  

 
V letu 2013 je bil del finančnih obveznosti do bank vezanih na stalno obrestno mero (59,40%), 

del posojil pa obrestno mero vezano na EURIBOR s pribitki (40,60%).  

 
Posojila so bila zavarovana z običajnimi vrstami zavarovanj.   

 
Podjetje in skupina A1 na finančnem področju sodeluje praktično z vsemi pomembnejšimi 

bankami na slovenskem bančnem trgu.  

 
Obeti za naprej  

Zaradi naših predvidevanj že v letu 2012 glede stanja na finančnem trgu in s tem povezanimi 

aktivnostmi bank in njihovim odnosov do svojih strank, smo že konec leta 2012 začeli s postopki 

za sklenitev krovnega sporazuma z vsemi bankami, ki bi celi skupini A1 prinesel večjo stabilnost 

v poslovanje. Ta proces je bil uspešno zaključen 30.5.2014, ko je zadnja banka podpisala 

pripravljeni sporazum.  

 

Na osnovi tega dejstva načrtujemo v letu 2014 zniževanje skupnih stroškov financiranja tako 

zaradi nadaljevanja zmanjševanja obsega zadolževanja v skupini A1, kot tudi zaradi nižjih 

dogovorjenih obrestnih mer.  

 
Prav tako na osnovi sklenjenega sporazuma pričakujemo normalnejše možnosti pridobivanja 

potrebnih bančnih garancij.  

 
Kot je že redna praksa zadnjih nekaj let, so se bankam zastavljala mnoga dodatna vprašanja in še 

bistveno več kot v preteklosti, ker so želele vedeti, kako podjetja poslujejo, ter kako razmišljajo 

za prihodnost. Prepričano smo, da bo tako tudi vnaprej in tako je prav, kajti le partnerji, ki se 

poznajo in si zaupajo, lahko dobro stopajo po skupni poti, zato se bomo trudili še naprej za hitro, 

korektno in celovito komunikacijo z bankami in seznanjanjem z vsemi pomembnimi 

informacijami.  

 
Zavedamo se, da smo si naš ugled prislužili tudi s takim pristopom do bank in njihovo zaupanje 

nameravamo upravičevati tudi naprej.   
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BB..  PROGRAM AVTOMOBILI  

  

11..  Poslovne usmeritve  

Poslovodstvo je na programu »avtomobili« izoblikovalo vizijo in poslanstvo družb, ki je 

opredeljeno z navedbo stalnih namenov delovanja in sicer:   

aa..  Zagotavljanje z dejavnostjo primerljive poslovne uspešnosti. Družbe bodo izkoristile 

potencial za povečanje učinkovitosti poslovanja na področju povečanja tržnega položaja, 

optimizacijo sredstev in stroškov ter povečanje produktivnosti;  

bb..  Kakovostna ponudba storitev. Zagotavljanje kakovosti je ena od glavnih usmeritev za 

ustvarjanja zadovoljstva in zvestobe kupcev. Družbe bodo v prihodnje razvijale ponudbo 

storitev s ciljem, da ohranijo tržni položaj v Sloveniji;  

cc..  Razširitev poslovanja na nova področja. Družbe bodo vstopile na nova poslovna področja z 

namenom, da izkoristijo poslovne priložnosti na drugih, z dejavnostjo povezanih področjih;   

dd..  Odgovorno ravnanje do zaposlenih in okolja. Družbe bodo skrbele za izobraževanje, 

motivacijo in razvoj osebnostnih lastnosti zaposlenih. Družbe bodo ravnale skrbno in 

odgovorno ter v skladu z zakonskimi in družbenimi pravili do okolja, v katerem delujejo.  

 

  

22..  A1- Remont Kranj d.o.o.  

Dejavnosti s katerimi se je družba ukvarjala v letu 2013 so: oddajanje lastnih nepremičnin v 

najem in tehnični pregledi za motorna vozila. V letu 2013 so bile načrtovane aktivnosti 

realizirane, tako na tehničnih pregledih kot na postopkih. Prilagajanje in usposabljanje 

zaposlenih na novo opremo in postopke je potekalo skladno z načrti. Družba je na segmentu 

dodelave in predelave vozil ter opravljanju homologacij nadaljevala z utrjevanjem poslovnega 

izbora storitev.   

  

Kosmati donos iz poslovanja družbe je v letu 2013 znašal 5.701.461 EUR in se je v primerjavi z 

letom 2012 (3.752.957 EUR) povečal za  51,9%. Vzrok za tako veliko povečanje gre pripisati 

predvsem dejstvu, da je družba konec leta 2012 od družbe A1, d.d. kupila oddelek Tehničnih 

pregledov. Efekti nakupa so se v celoti odrazili v letu 2013.  V letu 2013 je bilo opravljenih 

70.738 tehničnih pregledov in 100,1%  registracijskih postopkov v primerjavi s preteklim letom.  

 
Poslovni izid za leto 2013 je bil realiziran v skladu s poslovnim načrtom družbe. Poslovodstvo je 

skupaj z zaposlenimi doseglo pomemben napredek v kakovostni ponudbi storitev, saj je 

zagotavljanje kakovosti ena od glavnih usmeritev za ustvarjanje zadovoljstva in zvestobe kupcev. 

Družba je izkoristila potencial za povečanje učinkovitosti poslovanja na področju povečanja 

tržnega položaja, optimizacijo notranjih stroškov in povečanja produktivnosti. Družba je skrbela 

za izobraževanje, motivacijo in razvoj osebnostnih lastnosti zaposlenih in ravnala skrbno, 

odgovorno ter v skladu z zakonskimi in družbenimi pravili do okolja, v katerem deluje.  

 
Družba planira v prihodnjem obdobju še naprej razvijati kakovostno ponudbo storitev s ciljem, 

da ohrani tržni položaj. S trženjem lastnih nepremičnin želimo doseči pomemben delež svojih 

prihodkov. Celotno področje delovanja postaja poslovni center, kjer se opravljajo različne 
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storitve, od servisiranja in prodaje vozil, prodaje nadomestnih delov, tehničnih pregledov, 

računalniških storitev, varovanja in gostinske ponudbe.  

Dejavnost tehničnih pregledov na lokaciji Labore in Primskovo razvijamo še naprej in smo po 

postopku pridobitve Slovenske akreditacije v fazi njene razširitve, katere namen je strokovna in 

prijazna storitev ter razširitev nabora storitev, ki jih opravljamo za svoje kupce.   

 
Kljub spremembi zakonodaje na področju opravljanja tehničnih pregledov, ki zmanjšuje obvezne 

intervale za opravljanje tehničnih pregledov osebnih vozil, v letu 2014 načrtujemo poslovni izid, 

kot v letu 2013, predvsem zaradi racionalizacije poslovanja, razširitvijo obsega poslovanja in z 

aktiviranjem vsega premoženja.   

 
 

33..  Avtohiša Real d.o.o.  

Družba Avtohiša Real je eden izmed največjih prodajno servisnih centrov v Sloveniji. Zastopa 

blagovne znamke Renault, Dacia in Nissan pri distribuciji novih vozil, opravljanju servisnih 

storitev ter prodaji nadomestnih delov.  

  

Interesno področje družbe sta Ljubljana in Kranj s širšo okolico. Poleg centralne poslovalnice na 

Vodovodni cesti v Ljubljani, je podjetje poslovalo še v poslovni enoti PE Remont Kranj. V imenu 

mreže Renault pogodbeno sodelujemo s tremi agenti, ki opravljajo dejavnost prodaje novih vozil 

in/ali poprodaje ter prodaje nadomestnih delov.  

 
Poslovni rezultati podjetja za leto 2013 so bili pod planiranimi in pod povprečjem primerljivih 

koncesij v prodajni mreži Renault. Skupni prihodki družbe so se glede na 2012 znižali za 3,1%. 

Stroški poslovanja in dela so se znižali, vendar se je povečala nabavna vrednost ter stroški 

prodanega blaga in materiala. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je zaradi padca 

realizacije v poprodaji in prodaji nižji od preteklega obdobja. Bilančna vsota na 31.12.2013 se je 

bistveno znižala in znaša dobrih 9,2 mio €. Znižanje se odraža predvsem na račun nižje vrednosti 

zalog in poslovnih terjatev.   

 
Leta 2013 je trg novih osebnih vozil v Sloveniji znašal 50.868 vozil, kar predstavlja 4,5% rast 

glede na leto poprej. Trg lahkih gospodarskih vozil je znašal 6.840 vozil. Skupna velikost trga je 

bila torej 57.708 vozil, od katerih je po nekaterih ocenah 30% izvoženih vozil.   

 
Tržni delež novih osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil blagovnih znamk Renault, Nissan in 

Dacia znaša 21,6%, kar je za 0,82 odstotne točke več kot v preteklem letu.   

 
Tržni delež Avtohiše Real znotraj mreže Renault je bil 18,10%, kar je 1,35 odstotne točke manj 

kot v letu 2012. Pri Nissanu znaša delež prodaje znotraj mreže 13,1% in se je v primerjavi s 

prejšnjim letom povečal. Za 2,75 odstotne točke večji je bil tržni delež znotraj znamke Dacia 

večji in znaša 18,8%.  

 
Prodano je bilo 773 rabljenih vozil ali 2,27% manj kot leta 2012. Rentabilnost dejavnosti se ni 

izboljšala, saj je bil pri primerljivih stroških zaslužek na enoto nižji. Vrednost in struktura zalog 

pri obeh dejavnostih je ustrezna, z izjemo vozil iz povratnega odkupa iz naslova kratkoročnih 

najemov. Ukrepi so sprejeti in se izvajajo.  
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Pri poprodajnih storitvah smo zabeležili enak delni rezultat, kar je bistveno vplivalo na poslovni 

izid družbe. Tržni trendi kažejo na veliko cenovno občutljivost fizičnih kupcev in posledično 

pritisk na prodajne cene. Pri pravnih osebah in javni upravi opažamo racionalnejšo porabo, 

padanje tržišča karoserijskih popravil kot posledica nivoja voznega parka, cest, prometne 

zakonodaje, vremenskih razmer. Ocene zavarovalnic glede padca vrednosti izplačil iz naslova 

avtomobilskih zavarovanj so do 15%.  

 
Poslovne usmeritve in glavni cilji za leto 2014 so:  

aa..  Donosnost nad povprečjem v dejavnosti;  

bb..  Racionalno upravljati s sredstvi in zagotavljati likvidnost družbe;  

cc..  Optimizacija organizacije in znižanje stroškov dela;  

dd..  Zadržati oz. povečati tržni delež znotraj mreže Renault, Nissan in Dacia na področju prodaje 

nadomestnih delov in vozil;  

ee..  Obvladovanje finančnih in tržnih tveganj;  

ff..  Razvoj CRM-ja pri prodaji in poprodaji;  

gg..  Nadaljevati s procesom zagotavljanja kakovosti storitev.  

 

  

44..  Avtohiša Vič d.o.o.  

Poslovanje družbe Avtohiša Vič sestavlja: prodaja in pooblaščen servis vozil Peugeot, prodaja 

rabljenih vozil in storitve avtopralnice.   

  

Znamka  Peugeot je leta 2013 v Sloveniji  prodala za 1,4% manj vozil kot leta 2012. Pri tem je 

Avtohiša Vič kljub padcu trga zadržala prodajo in svoj delež znotraj znamke. V letu 2013 je bilo 

prodanih 578 novih vozil.   

  

Na področju  rabljenih vozil smo se specializirali za malo rabljena vozila, kjer je še možno 

dosegati zadovoljive zaslužke. Prodaja rabljenih vozil se je v letu 2013 zmanjšala in je zanašala 

322 vozil. 

  

V avtopralnici je promet stabilen, vedno več poudarka pa namenjamo razvijanju storitev 

notranjega čiščenja. S tem privabljamo tudi podjetja z večjimi voznimi parki, kvalitetna storitev 

pa nam zagotavlja tudi več prodajnih priložnosti pri potencialni menjavi teh voznih parkov.  

  

Avtohiša Vič, d.o.o. je v letu 2013 dosegla vse količinsko zastavljene cilje znamke, zaostala pa za 

poslovnimi finančnimi cilji. Poglavitni razlogi so v zmanjšanju ustvarjene razlike v ceni iz 

poslovanja. Razlika v ceni se zmanjšuje na vseh področjih, saj se zaradi gospodarske situacije 

zmanjšuje povpraševanje po storitvah pooblaščenih serviserjev in stranke iščejo cenejše 

alternative pri nepooblaščenih serviserjih. Da stranke zadržimo smo oblikovali dodatne 

ugodnosti pri novih vozilih, rabljenih vozilih in uvedli lestvico popustov glede na starost vozila pri 

servisnih storitvah. Je pa za vse znamke vozil v Sloveniji na splošno značilno zniževanje prodajnih 

marž pri prodaji novih vozil.  
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Prodaja novih vozil v AH Vič je v primerjavi z 2012 ostala enaka. Občutno se je povečal delež 

prodaje fizičnim osebam, kar je dobro za poprodajo, saj si s tem družba zagotavlja delo v 

prihodnosti.   

  

Prodaja rabljenih vozil se je po štirih letih rasti znižala, se je pa s tem izboljšalo obračanje zaloge, 

kar je imelo pozitiven vpliv na likvidnost.  

  

V servisni dejavnosti smo kljub gospodarski situaciji zadržali število prodanih delovnih ur v  

primerjavi z 2012 in povečali delež znotraj znamke. Danes se v Avtohiši Vič vzdržuje že vsako 

šesto vozilo znamke Peugeot, ki se vozi po slovenskih cestah.  

 
V letu 2014 pričakujemo nadaljnje slabšanje gospodarske situacije, ki bo še bolj prizadela 

avtomobilsko dejavnost. Na pričakovano tržno situacijo smo se že odzvali z naslednjimi ukrepi:  

aa..  prilagoditev stroškov dela glede na ustvarjeno razliko v ceni   

bb..  Iskanje dopolnilnih dejavnosti za zagotavljanje dodatnih servisnih vhodov   

cc..  povečane aktivnosti za prodajo na druge trge  

dd..  dnevna kontrola in uravnavanje stanja sredstev podjetja (zaloge, terjatve)  

ee..  kontrola stroškov na vseh nivojih  

ff..  Poslovodstvo si je kot prioriteto v letu 2014 zastavilo zagotavljanje stalne likvidnosti in 

pozitivnega denarnega toka. Prav tako smo z ukrepi začetimi že v letu 2013 pripravljeni na 

morebiten dodaten padec trga osebnih vozil in nadaljnji padec zaslužka.  

Poslovodstvo še vedno uspešno sledi postavljeni viziji postati največje in najuspešnejše podjetje 

za nakup in servisiranje vozil Peugeot v Sloveniji.  

  

  

55..  Avtohiša Kranj d.o.o.  

Podjetje zastopa blagovno znamko Citroen pri distribuciji novih vozil, opravljanju servisnih 

storitev ter prodaji nadomestnih delov na področju zgornje Gorenjske in delu Štajerske.  

Poslovni rezultati podjetja za leto 2013 so bili doseženi skladno s planiranimi. Skupni prihodki 

družbe so se glede na 2012 povečali za 28,3%. Stroški dela so se povečali, izboljšal pa se je 

rezultat iz financiranja. Bilančna vsota se je znižala, kjer gre predvsem za znižanje na račun nižje 

vrednosti zalog in poslovnih terjatev. 

  

Eden od glavnih ciljev podjetja je povečanje zadovoljstva strank na področju vzdrževanja vozil. 

Tako smo tudi ločili prodajo rezervnih delov od sprejema vozil v servis. Rezultat aktivnosti za 

zadovoljstvo strank se že pozna pri uspešnem poslovanju. 

  

V letu 2014 planiramo prodati 500 novih vozil znamke Citroen. Na področju prodaje rabljenih 

vozil planiramo učinkovito vodenje zaloge vozil, kajti le to prinaša uspešno poslovanje  in dober 

poslovni izid kar v številkah pomeni 120 prodanih rabljenih vozil. V servisni delavnici planiramo 

obdržati nivo prodanih servisnih ur iz preteklega leta. V letu 2014 bomo nadaljevali s politiko 

prodaje originalnih rezervnih delov nepooblaščenim serviserjem in ostalim kleparjem na 

področju Gorenjske regije.  
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V ocenah planskega razvoja podjetja za letošnje leto planiramo na vseh področjih povečanje 

prometa, kljub temu, da so gospodarske razmere bistveno težje, kot so bile. To lahko dosežemo 

s kakovostno storitvijo. V našem skupnem interesu je, da v podjetju zadržimo čim več 

zadovoljnih strank in posledično pridobivamo tudi nove. Tako nam je tudi v merjenju kvalitete 

servisnih storitev, cilj priti v prvo četrtino vseh pooblaščenih serviserjev Citroen. 

  

Predvidevamo, da z znanjem, ki ga imamo, lahko vzdržujemo tudi vozila drugih znamk in v tem 

je tudi možnost dodatnih zaslužkov. 

  

Velik poudarek družba daje na zadovoljstvo stranke. Podjetje stalno izvaja aktivnosti na 

področju zagotavljanja kakovosti opravljene storitev, kajti dobro se zavedamo, da se samo 

zadovoljne stranke vračajo v servis in predstavljajo temelj za dobro poslovanje podjetja v 

prihodnosti.  

  

  

66..  Avto Moste d.o.o.  

Družba je večino prihodkov ustvarila iz dejavnosti prodaje novih vozil Opel, rabljenih vozil vseh 

znamk ter opravljanja servisnih storitev blagovne znamke Opel, Chevrolet in Renault.  

  

Poslovni rezultat za leto 2013 ni popolnoma dosegel zastavljenih ciljev, saj družba še vedno 

gradi temelje za izpolnitev poslovnih načrtov v naslednjih letih, najbolj pa je na poslovni rezultat 

vplivala dokaj neugodna makroekonomska situacija v Sloveniji in dodaten padec slovenskega 

avtomobilskega trga.  Po količini prodaje smo tretji največji v trgovec v Sloveniji in dosegli 12,4% 

delež znotraj blagovne znamke. Tudi po kazalnikih kakovosti beležimo odlične rezultate s 

katerimi smo dokazali, da smo po ocenah s strani naših kupcev na pravi poti in s tem na 

omenjenem področju dosegli zastavljeni cilj.    

  

Cilji, ki smo si jih zadali, so: doseči 13,3% delež prodaje novih vozil Opel v Sloveniji 2013 

(odstotek znotraj blagovne znamke) in ohranitev števila prodanih ur servisa glede na leto 2012. 

Pripeljati v program podjetja hitri servis za vse znamke vozil.  

  

V letu 2014 se želimo po zadovoljstvu kupcev z opravljenimi storitvami v prodaji in poprodaji 

ponovno uvrstiti med prve tri Oplove trgovce v Sloveniji.  

 
Poseben poudarek v letu 2014 bo namenjen delu s podjetji tako na področju prodaje kot tudi 

servisa. Podjetja so bila v zadnjih letih zelo previdna in se niso spuščala v investicije, zato so 

njihova vozila bolj kot kadarkoli potrebna dobrega vzdrževanja ali menjave.  

 
Nadaljevali bomo z delom na področju zadovoljstva, motivacije in učenja zaposlenih, čemur smo 

namenili pomemben del sredstev, še poseben poudarek pa bo namenjen nadaljevanju prenove 

prodajnega procesa.  

 
Pri prodaji rabljenih vozil bomo še izboljšali kvaliteto vozil, ki jih prodajamo, s še boljšim 

pregledom vozila, preverbo zgodovine, odpravo vseh pomanjkljivosti, ter še daljšim garancijskim 

obdobjem. Poudarek bo na prodaji manjših pregledanih in kakovostnih rabljenih vozil, ki bi jih 
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pridobili z menjavo »staro za novo« in samim odkupom. Pričakujemo, da nam bo v letu 2014 

uspelo prodati 360 rabljenih vozil.  

 
V servisni delavnici bo v letu 2014 glavni poudarek na kakovosti, še več bomo vložili v strokovno 

usposobljenost osebja, pri večini vozil bo opravljena dodatna končna kontrola.   

 
Pričakujemo, da bomo poslovno leto izpeljali pozitivno, kar bomo dosegli z nadaljevanjem 

opravljanja kvalitetnih storitev po sprejemljivih cenah in širitvijo naše baze strank, strokovnim 

odnosom, prilagoditvijo naših kapacitet trgu in pestro tržnim razmeram prilagojeno ponudbo.  

 
Še naprej zelo velik poudarek namenjamo spremembam nakupnih navad, zato bomo še 

izpopolnili našo spletno stran predvsem na področju interaktivnosti, povečali prisotnost na 

socialnih omrežjih in poskusili inovativno spletno oglaševati.  

 
Ključ do izboljšanja je tudi predvidena implementacija novega računalniškega programa 

(Automaster), ki ima velik poudarek na sledenju, upravljanju kupcev in kontaktov (CRM), za 

katerega pričakujemo, da bo postal aktiven v zadnjih mesecih leta 2014.  

 
 

77..  A1-Kritje zavarovalna agencija d.o.o.  

Dejavnosti s katerimi se je družba ukvarjala v letu 2013 so sklepanje avtomobilskih zavarovanj. 

Dejavnost se opravlja na šestih lokacijah.   

  

V letu 2013 so bile načrtovane aktivnosti realizirane, tako na povečevanju števila zavezancev, 

kot na realizirani zavarovalni premiji. Prilagajanje in usposabljanje zaposlenih na nove produkte 

pogodbenih zavarovalnic je potekalo skladno z načrti. Družba je s širjenjem svoje baze strank 

nadaljevala z utrjevanjem prepoznavnosti na trgu in dvigovanjem kvalitete nivoja svojih storitev.  

 
Poslovni rezultat za leto 2013 je bil realiziran skladno s poslovnim načrtom družbe. Čisti poslovni 

izid za leto 2013 je presegel realizacijo preteklega leta za 18,1%, na področju števila sklenjenih 

polic za 3% in za 4% manjša realizacija od preteklega leta na področju realizirane zavarovalne 

premije. Vzroki za padec pobrane premije se nahajajo v manjši prodaji novih vozil ter splošnega 

upada prometa v segmentu vozil. Manj premij je tudi odraz večje konkurence med 

zavarovalnimi hišami in ugodnostih pri posameznih produktih.   

 
Dogodki, ki so vplivali na rezultate  in odklone od realizacije preteklega leta, so več aktivnosti na 

področju dela s strankami. Rezultati so izraženi v večjem številu sklenjenih polic z manjšo 

vrednostjo pobrane premije. Vodstvo je skupaj z zaposlenimi doseglo pomemben napredek na 

kakovosti opravljenih storitev, širitvijo različnih produktov zavarovanj, saj je zagotavljanje 

kakovosti ena od glavnih usmeritev za ustvarjanje zadovoljstva in zvestobe kupcev. Zavedamo 

se, da trenutna uspešnost še ne zagotavlja prihodnje uspešnosti, zato podjetje izkorišča 

pridobljeni potencial za povečanje učinkovitosti poslovanja na področju vzdrževanja in 

povečevanja števila sklenjenih polic, optimizacijo notranjih stroškov in povečanja 

produktivnosti. Podjetje je skrbelo za izobraževanje, motivacijo in razvoj osebnih lastnosti  

zaposlenih in ravnala skrbno, odgovorno ter v skladu z zakonskimi in družbenimi pravili do 

okolja, v katerem deluje.  



Stran 10 od 22 

 

Podjetje načrtuje v prihodnjem obdobju  nadaljevati in  razvijati kakovostno ponudbo storitev s 

ciljem, da poveča svojo bazo strank in gradi na konceptu zaupanja strank pri sklepanju 

zavarovalne police. Svojim strankam želimo  ponuditi tudi druge produkte s področja 

zavarovanj, zato bomo dejavnost širili na področja drugih zavarovanj.   

 
Napovedi v avtomobilski dejavnosti ne napovedujejo večje rasti prodaje, kar je v veliki meri 

povezano z našo dejavnostjo, vendar vseeno načrtujemo poslovni izid za leto 2014 v podobnem 

obsegu kot v letu 2013. Spremembe na trgu nas stalno opozarjajo in silijo, da se prilagajamo 

zahtevam naših strank, dvigujemo kakovost naših storitev ter širimo območje delovanja. V letu 

2014 smo si zadali cilj, posodobiti informacijsko in programsko opremo. Namen in cilj 

posodobitve je lažje in kvalitetnejše spremljanje naših že pridobljenih strank in pomoč pri 

pridobivanju novih strank z manj stroški in večjo preglednostjo.   

 
Ker je hitro prilagajanje, nudenje kvalitetnih in celovitih storitev povezanih s programom 

poslovanja,  glavna usmeritev podjetja in hkrati temelj za varno rast in stabilen razvoj notranjih 

dejavnikov poslovanja, verjamemo, da smo na pravi poti za dolgoročni razvoj podjetja.  

 
 
 

Ljubljana, junij 2014        Evgen Jesenko  

 
 
 
 

CC..  PROGRAM NEPREMIČNINE  

  

11..  STRATEGIJA  

Osnovna strategija družb, ki se v skupini A1 ukvarjajo z nepremičninami je usmeritev v 

stanovanjsko gradnjo. Posebna pozornost je ustvarjanje višje dodane vrednosti v očeh naših 

končnih kupcev, tako investitorjev, kot seveda tudi končnih kupcev stanovanj.   

  

Ne glede na osnovno usmeritev v samo stanovanjsko gradnjo, pa družba pripravlja tudi druge 

nepremičninske projekte na področju poslovne rabe.  

 
Družba je od leta 2009 vključena v interesno skupino inženiring podjetij s področja Hrvaške in 

Srbije, z blagovno znamko En-A1 Group. V okviru te blagovne znamke gre za združevanje znanja, 

idej in poslovnih priložnosti. Več na www.en-a1.com .  

 

22..  RAZMERE NA TRGU  

Razmere na trgu so zaostrene. Gospodarska in finančna kriza je prizadela tudi in predvsem 

nepremičninski trg. Mediji so polni napovedi o velikih padcih cen, kar še dodatno zmanjšuje 

efektivno povpraševanje.  

  

Bank, ki bi financirale nepremičninske projekte, skorajda ni več.  

  

Davčno okolje je nepredvidljivo in nestimulativno za investitorje v nepremičninske projekte.  
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Če so v preteklosti dvigovanja cen stanovanjskih enot tako rekoč »oprostila« napake 

investitorjev oz. inženiringa, pa v prihodnje ni več pričakovati tovrstnih odpustkov.   

 
Ocenjujemo, da se je rast cen ustavila, da bo v prihodnjih letih edini prirastek na splošnem 

nivoju cen, nekako v obsegu inflacijskih gibanj. Povečala se bo razlika med starimi in novimi 

stanovanji na eni strani in večja razlika med cenami dobrih in slabih novogradenj, kar že 

odražajo padci cen rabljenih stanovanj v letih 2012 in 2013.  

 
Kupci začenjajo razlikovati tudi med različnimi ponudbami novogradenj, tako da je poleg lokacije 

tudi projektiranje, uporabljeni materiali in sama gradnja, postali pomembni elementi za 

nakupno odločitev.  

 
Začenja se tudi večja diferenciacija med ponudniki, kar pomeni priložnost za dobre in slabost za 

slabše igralce na trgu, priložnost, ki jo nameravamo izkoristiti.  

 
Prostora za priložnostne investitorje bo vse manj, kar pomeni priložnost profesionalnim ekipam, 

kakršno ima in jo gradi iPROJEKT.  

 
V letu 2013 so po našem mnenju ključni dejavniki, ki so vplivali na pogoje poslovanja na 

nepremičninskem trgu:  

aa..  Na nabavnem trgu je težko dobiti izvajalca, ki je sposoben zgraditi večji projekt. Le-to se zna 

v prihodnosti odražati na višjih cenah gradnje. Vprašanje je kdaj.  

bb..  Prvi resni začetki prodaje stanovanj večjih propadlih investitorjev na javnih dražbah. Vendar 

je tovrstna prodaja zaradi vseh mogočih rizikov, ki jih vključuje, zelo majhna.  

cc..  Dokončanje nekaterih konkurenčnih projektov (npr. Situla), kar pa ni (bistveno) vplivalo na 

našo prodajo.  

dd..  Pomanjkanje razpoložljivosti finančnih sredstev; na strani investitorjev se to odraža v 

zmanjševanju intenzivnosti ponudbe v naslednjem kratkoročnem obdobju. Večina že začetih 

projektov se nadaljuje, nekaj se jih je ustavilo, večina novih projektov pa se bo razvila in 

pripeljala do gradbenega dovoljenja in čakala na boljše čase.   

ee..  Večina bank sploh ne financira več nepremičninskih projektov, ne-glede na donosnost in 

delež lastnih sredstev.  

ff..  Psihološki vidik krize; mediji, politiki, gospodarstveniki in celotna javnost je pod veliko 

psihološko obremenitvijo krize, njenih posledic že danes, predvsem pa negativnih 

pričakovanj (izguba službe, padec vrednosti nepremičnin ...)  

  

Povpraševanje danes je približno enako kot pred letom, vendar pa ne prihaja do nakupnih 

odločitev, razen v primeru, ko je določena oseba, družina res prisiljena rešiti stanovanjski 

problem.   

  

Pojavljajo se zopet kupci, ki vlagajo v nepremičnine kot naložbo (zaradi velikega znižanja obresti 

na depozite pri bankah. 
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Prodaja novih in rabljenih stanovanj v Sloveniji in prodaja iProjekta v obdobju 2007 -2013 (vir: 

GURS in iProjekt) 

 
  Nova (N) 

SLO 
Rabljena (R) 
SLO 

Rabljena 
Ljubljana 

N + R  
SLO 

N + R 
Ljubljana 

     Število 
transakcij 

Število 
transakcij 

Število 
transakcij 

Število 
transakcij 

Število 
transakcij 

prodaja 
A1 

Delež A1 
nova 

Delež A1 
N  + R 
Ljubljana 

Prodaja 
Lavrica 

Prodaja 
Atrium 
stanov. 

2007 1.745 6.310 1.493 8.055 3.238 72 4,1% 2,2% 72 0 

2008 1.163 4.297 1.115 5.460 2.278 93 8,0% 4,1% 80 13 

2009 971 3.522 867 4.493 1.838 14 1,4% 0,8% 10 4 

2010 1.282 4.910 1.418 6.192 2.700 48 3,7% 1,8% 13 35 

2011 927 4.441 1.224 5.368 2.151 96 10,4% 4,5% 42 54 

2012 Q1 211 1.109 311 1.320 522 17 8,1% 3,3% 4 13 

2012 Q2 155 1.070 293 1.225 448 14 9,0% 3,1% 5 9 

2012 Q3 153 926 264 1.079 417 12 7,8% 2,9% 9 3 

2012 Q4 135 1.091 317 1.226 452 10 7,4% 2,2% 6 4 

2013 Q1 155 928 257 1.083 412 11 7,1% 2,7% 5 6 

2013 Q2 168 977 285 1.145 453 23 13,7% 5,1% 11 12 

2013 Q3 165 477 125 642 290 12 7,3% 4,1% 7 5 

2013 Q4 121 481 113 602 234 11 9,1% 4,7% 4 7 

Skupaj 7.351 30.539 8.082 37.890 15.433 433 5,9% 2,8% 268 165 

2012 654 4.196 1.185 4.850 1.839 53 8,1% 2,9% 24 29 

2013 609 2.863 780 3.472 1.389 57 9,4% 4,1% 27 30 

 

 
 

3. POSLOVANJE V LETU 2013 

3.1. Projekt naselje ob potoku Lavrica 
 
V letu 2013 je družba nadaljevala s prodajo projekta Naselje ob potoku Lavrica, ki s svojimi 311 
stanovanjskimi enotami pomeni, s prodajno vrednostjo preko 60 milijonov EUR, enega večjih 
projektov na področju stanovanjske gradnje za trg v Sloveniji.  

 
Do leta 2013, je bilo prodanih več kot 85 % vseh stanovanjskih enot.  

 
Opis projekta 
Naselje predstavlja primestno četrt na južnem vhodu v mesto Ljubljana, v zaledju travnikov, 
gozdov in potokov v neposredni bližini prometnih navezav na prestolnico. Naselje bo prometno 
navezano na Dolenjsko cesto preko Kamnikarjeve in Jagrove ceste. Prometna povezava je 
omogočena tudi s primestnim avtobusnim prometom, ki se nahaja 300 m od naselja (velika 
frekvenca prihodov in odhodov), na Rudniku pa je končna postaja mestnega potniškega 
prometa (LPP št. 3). V prihodnjih letih se bo predvidoma pričela graditi načrtovana Škofljiška 
obvoznica, ki bo prometno razbremenila obstoječo cesto Ljubljana – Škofljica in prispevala novo 
kvaliteto tudi Naselju ob potoku, Lavrica.  
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V naselju ob potoku, bodo bodoči stanovalci imeli dom, urejeno parkiranje v garaži in veliko 
zelenih površin. Večina parkiranja je urejenega v kletni etaži, zato ima naselje v primerjavi z 
naselji v Ljubljani več zelenih površin. Tudi poti v naselju so urejene in strukturirane po namenu 
uporabe od ceste do travnih poti. 
 
Dostop v naselje je prepoznaven in varen, saj je predvidena gradnja semaforiziranega križišča 
Dolenjska cesta – Kamnikarjeva ulica, po potrebi pa v kasnejši fazi še Dolenjska cesta – 
Kamnikarjeva ulica, v kasnejši fazi pa po potrebi še Dolenjska cesta – Jagrova cesta. 

 
Zasnova notranjosti objektov je izredno funkcionalna, udobje pa omogočajo različni tipi 
stanovanj od garsonjer do 5 sobnih stanovanj, dupleksov in hiš. Izbor materialov je izbran glede 
na tipologijo gradnje. 

 
 

3.2. Projekt Atrium 

Hkrati s prodajo stanovanj na projektu Lavrica je potekala prodaja še enega večjega projekta in 

sicer ATRIUM Zelena jama. Projekt je bil zaključen in predan prvim kupcem v drugi polovici leta 

2010. 

 

Projekt obsega 289 stanovanjskih enot in je po prodajni vrednosti primerljiv s projektom Naselje 

ob potoku Lavrica, torej cca. 60 milijonov EUR. 

 

V letu 2013 smo prodali 30 enot, skupaj 55 % vseh enot.  

 

V skladu s strategijo družbe je tudi ta projekt razvit tako, da bodo kupci v njem spoznali večjo 

vrednost. Veliko pozornosti je namenjeno okolju, udobju, zasebnosti, zelenju, drobnim stvarem, 

ki spremenijo življenje na boljše, kakovosti gradnje, možnostim uvajanja sprememb kupcev ... 

 

Opis projekta 

Lokacija se nahaja na »meji« med Bežigradom in Mostami, ki ju ločuje Šmartinska cesta. Bližina 

BTC-ja, Centra, Kliničnega centra in nekaterih fakultet … 
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Glavni dostop je predviden s Šmartinske ceste, katero se predvideva v prihodnosti razširiti in 

urediti kot štiripasovnico. Na območju bencinskega servisa se na južni strani Šmartinske ceste, 

po sistemu desno-desno priključi nova interna cesta U3 (delovno ime).  

 

Dostop na lokacijo iz severnega dela Šmartinske ceste na lokacijo ni mogoč. Dostava do 

trgovskih in poslovnih površin bo potekala iz ulic oziroma dovozov po intervencijskih poteh na 

nivoju terena. 

 

Mestni avtobus vozi po Šmartinski, Flajšmanovi, Kavčičevi in Kajuhovi ulici. Predvideni sta dve 

postajališči (križišče Pokopališka-Kajuhova in Flajšmanova-ob parku). 

 

Ciljni kupci za stanovanjski objekt A 

a. kupci srednjega sloja s povprečno kupno močjo 

b. posamezni poslovneži, ki ne zahtevajo prestižnega stanovanja za občasno bivanje v Ljubljani 

c. kupci, ki bodo za svoje otroke kupili manjše stanovanje za čas šolanja v Ljubljani (bližina 

fakultet) ali prvo stanovanje za »osamosvojitev« 

d. kupci, ki jim je zaradi življenjskega stila zanimivo bivanje z označitvijo »hiša v hiši« (galerijsko 

pritlično stanovanje) ali »hiša na hiši« (terasno stanovanje) 

 

Ciljni kupci za stanovanjske vila bloke 

e. zahtevnejši kupci v smislu jasne zahteve glede izbora kvalitetnih materialov in visoke stopnje 

prilagajanja in izpolnjevanja njihovih želja ter jim cena ne predstavlja odločujoči kriterij izbire 

f. kupci zaposleni v poslaništvih, podjetjih, predstavništvih v Ljubljani (tudi iz EU) 

g. kupci, ki bodo kupili stanovanje kot naložbo 

 

Ciljni kupci za poslovni program 

h. podjetniki, ki bi želeli izkoristiti zaledje novo nastalega stanovanjskega naselja s programi kot 

so: manjša trgovina z živili, prodaja sadja, kiosk s časopisi, drogerija,  lekarna s koncesijo in 

»zelenimi« zdravili, pub, cyber pub, pralni servis, kemična čistilnica, servis za čiščenje 

stanovanj (sprehajanje psov), baby servis, pizzerija, frizer, pekarnica, slaščičarna 

i. podjetja srednje in manjše velikosti in hitro rastoča podjetja (gazele): npr. trgovska 

predstavništva, projektivni in design biroji, podjetja za finančno računovodske storitve, 

kadrovski inženiringi, poslovna enota banke, podjetja, ki se ukvarjajo z računalništvom 

j. posamezna manjša podjetja, ki želijo lasten prostor (npr. ga ne želijo najemati v BTC City-u) 
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4. RAZVOJ ZA LETO 2014 IN PRIHODNJA LETA 

Hkrati družba dela še na 12 drugih projektih, katerih posamezne faze razvoja se že dogajajo v 

letu 2013, njihova realizacija pa se bo sukcesivno od leta 2014 dogajala v naslednjih 10 – ih letih. 

Priložnosti in nevarnosti ohlajanja dvigovanja nivoja cen stanovanj v Sloveniji bomo poizkusili 

obrniti sebi, kupcem in investitorjem v dobro.  

 

Pazljiva izbira lokacij, optimalen razvoj objektov, njihova vključenost v prostor, logistične poti v 

naselju, objektu in samem stanovanju, nadzor na izvajanjem gradnje in kvaliteta gradnje, 

vgrajenih materialov …,  vseskozi pa vse te vrednote gledane skozi oči končnega kupca, so tista 

konkurenčna prednost, ki nas bo ločevala od povprečnih inženirskih podjetij in od »nedeljskih« 

investitorjev. 

 

Stanje v prvih treh mesecih leta 2014 kaže na še malo slabši trg kot v letu 2013. Povpraševanje 

je v veliki meri še vedno neefektivno, pod vplivom medijev o padanju cen nepremičnin in pod 

psihozo gospodarske krize. V takih pogojih se odločajo za nakup samo tisti kupci, ki morajo 

nujno rešiti stanovanjsko vprašanje. 

 

Naša cenovna politika je v primerjavi s konkurenco ugodna, saj smo med primerljivimi 

nepremičninami pozicionirani najnižje oz. med najnižjimi.  

 

Na eni strani se zmanjšuje ponudba (skoraj ni novih projektov, ki bi šli v gradnjo in prodajo ali pa 

so ponudniki v stečaju, razen Situle), na drugi strani pa je naša cenovna politika glede na 

primerljive nepremičnine ugodna.  

 

Pričakujemo, da bomo v enakem tempu še vedno prodajali tudi v kratkoročnem obdobju. V 

kolikor bo zavel val optimizma, se bodo prodajne številke približale tistim iz leta 2008, sicer pa 

ocenjujemo, da je število transakcij skorajda že doseglo svoje dno. 

 

Družba bo v letu 2014 nadaljevala s serijo marketinških ukrepov za pospešitev prodaje. Veliko 

naporov bomo vložili v izobraževanje kupcev, kaj in kako je potrebno primerjati, ko primerjamo 

različne nepremičnine (stanovanja), da bi na eni strani vzpodbudili razmišljanja kupcev, na drugi 

strani pa pospešili prodajo. 

 

 

4.1. PLAN AKTIVNOSTI OSTALIH PROJEKTOV V RAZVOJU ZA LETO 2014 

a. DOL – Dolsko 45 hiš 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• Pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev objektov in gradnjo komunalne 

infrastrukture 

• V zaključni fazi je postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj za izgradnjo stanovanjskih 

objektov in izgradnjo komunalne in prometne infrastrukture. 

• Dosežen je dogovor glede faznosti izgradnje in plačila komunalnega prispevka. 

• Planiran rok dokončanja etape :  po letu 2015 
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b. MARIBOR - BREZJE 2 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• Sprejet je OPPN Brezje-2,  

• Objava v Medobčinskim uradnim vestniku 26.3.2012  

 

c. AERO CELJE 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje. Dinamika je odvisna 

od priprave OPN-a Mestne občine Celje. OPPN za lokacijo »Aero« bi lahko potekal po 

pridobljenih strokovnih podlog  za OPN vzporedno s pripravo OPN-a.  

• Oddajanje nepremičnin v najem in prodaja lokacije 

 

d. STANOVANJA PODBREŽJE MB 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• Definicije projekta 

 

e. LOKACIJA KAJUHOVA – PARTNERSTVO ŠMARTINSKA 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• Dogovor z ostalimi lastniki na območju o načinu sodelovanja pri razvoju območja 

 

f. KOMPAS – Šiška 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• MOL je uspešno speljal javni urbanistični natečaj za ureditveno območje  

• Rešitev predstavlja dopolnitev OPN 

 

g. LOKACIJA ZADOBROVA 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• V teku so usklajevanja z lastniki zemljišč, oblikovanje urbanistične zasnove območja in 

geodetski postopki urejanja meja 

• Predvidene so aktivnosti urejanja lastniškega stanja v območju »pogodbena komasacija« 

z urbanistično zasnovo industrijske cone 

• Izdelava strokovnih podlog ureditvenega območja OPPN-43 

• Predvideno dokončanje OPPN-ja in komercializacija lokacije do konca leta 2014 

 

h. VODICE 

ETAPA RAZVOJA PROJEKTA 

• Podana je bila zahtevana dopolnitev glede programske vsebine znotraj ureditvenega 

območja. 

• Iskanje primerne vsebine, ki bo zadovoljila interese lokalne skupnosti in investitorjev. 

 

 

Ljubljana, junij 2014      Aleš Bešter 
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D. POSLOVANJE DRUGIH DRUŽB 

 
1. Adel d.o.o.  

a. Glavni poslovni dogodki v letu 2013 

V letu 2013 je podjetje Adel d.o.o. svoje poslovanje preneslo še na 1 novo lokacijo. S 01.04.2013 

je pričelo s poslovanjem v novi poslovalnici v Izoli, z 31.03.2013 pa je zaključilo poslovno 

sodelovanje v 2 franšiznih enotah. Konec leta 2013 je podjetje Adel d.o.o. vršilo distribucijo 

preko 22-tih poslovnih enot po Sloveniji. 

 

Ime poslovne enote Ulica Pošta Kraj                           . 

ADEL d.o.o Stegne 31 1000 Ljubljana 

P.E. Celje Gaji 1 3000 Celje 

P.E. Koper-Sermin Sermin 8a 6000 Koper (Capodistria) 

P.E. Lesce Alpska 43 4248 Lesce 

P.E. Maribor-Jadranska Jadranska 25 2000 Maribor 

P.E. Nova Gorica-Jung Cesta 25.junija 1E 5000 Nova Gorica 

P.E. Murska Sobota Obrtna ulica 28 9000 Murska Sobota 

P.E. Maribor-Tezno Zagrebška 44 2105 Maribor Tezno 

P.E. Postojna Reška cesta 2 6230 Postojna 

P.E. Ivančna gorica Mleščevo 1a 1295  Ivančna gorica 

P.E. Sežana Na Lenivec 7 6210 Sežana 

P.E. Kranj Cesta talcev 53b 4000 Kranj 

P.E. Slovenska Bistrica Žolgarjeva 12 2310 Slovenska Bistrica 

P.E. Ravne na Koroškem Koroška cesta 7 2390  Ravne na Koroškem 

P.E. Grosuplje Brezje pri Grosupljem 85 1290 Grosuplje 

P.E. Portorož Lucija Obala 130 6320  Portorož 

P.E. Ptuj Ob Dravi 3a 2250 Ptuj 

P.E. Izola Prešernova cesta 2/A 6310 Izola 

P.E. Novo mesto Podbevškova 5 8000  Novo mesto 

P.E. Ljubljana Zaloška 179 1000 Ljubljana 

P.E. Kamnik  Kamniška cesta 19 1241 Kamnik 

 

V letu 2013 je družba Adel nadaljevala z razvojem prodaje preko svojih maloprodajnih trgovin. 

Trend zniževanja deleža veleprodaje se je nadaljeval tudi v letu 2013, tako da se s tem potrjuje 

pravilnost usmeritve v razvoj lastne maloprodajne mreže podjetja. Podjetje je tako pridobilo 

večje število novih strank, ki pa v povprečju opravijo manjše vrednosti posameznih nakupov. 

Skupno pa je podjetje s temi novimi strankami, nadomestilo znižanje prodaje preko 

veletrgovcev in celo uspelo povečati skupen promet podjetja. Podjetje je v letu 2013 tudi 

nadaljevalo z optimizacijo poslovanja, kar je posledično vplivalo na bistveno povečanje dobička 

podjetja, ki se je povišal za 83,65%. To povišanje je tudi rezultat dela na področju zniževanja 

nabavnih cen in po drugi strani trdne kontrole nad rabati, ki znižujejo prodajne cene po 

maloprodajnih trgovinah. Tako je podjetje uspelo navkljub zaostreni konkurenci obdržati enako 

visoko maržo, kot jo je imelo v letu 2012. 
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Po programih je podjetje nadaljevalo rast prodaje sklopu mehaničnih delov, na področju 

karoserije pa je uspelo zaustaviti padec prodaje. V letu 2013, se je podjetje zopet začelo bolj 

intenzivno ukvarjati s prodajo pnevmatik, saj se zaradi razvoja lastne maloprodajne mreže 

trgovin, povečuje povpraševanje po pnevmatikah. 

 
b. Pričakovanja in napovedi za leto 2014 

V letu 2014 se pričakuje povečan pritisk konkurence iz tujine, kar bo posledično povečalo pritisk 

na zniževanje prodajnih cen. Zaradi zaostrenih ekonomskih razmerij, se pričakuje rahel padec 

povpraševanja, kar bo samo še povečalo pritisk na prodajne cene. Zato se bo podjetje v letu 

2014 še bolj usmerilo v prodajo preko svojih trgovin do privatnih oseb. Ob tem pa bo velik 

poudarek dalo tudi kontroli na cenovno politiko na trgu in poskušalo sproti prilagajati cene 

posameznih artiklov. 

 
Podjetje bo pozornost namenilo tudi razvoju prodaje na drugih trgih, v prvi fazi predvsem 

hrvaškemu trgu, kjer ima podjetje že delujoče hčerinsko podjetje Anet ZG. V nadaljevanju pa 

tudi avstrijskemu, italijanskemu, madžarskemu in srbskemu trgu, pa tudi širše. 

 
V podjetju se za leto 2014 načrtuje povečanje zaloge predvsem na račun novih programov ter 

poglobitve najbolj pomembnih programov.  

 

 

 

Ljubljana, 07.05.2014        Andrej Štih 

 

 

2. Albora d.o.o. Zagreb 

Najpomembnejša dejavnost družbe Albora v letu 2013 je bila: 

a. Dajanje poslovne stavbe na Samoborski ulici v Zagrebu v najem. Zasedenost stavbe je bila 

80%. Izvedeno je bilo vzdrževanje stavbe. 

  

V letu 2014 je predvideno enako poslovanje, kot je bilo izvajano v preteklem letu. 

 

 

3. A1-INVEST d.o.o. Beograd 

Družba A1-INVEST d.o.o. Beograd izvaja holdinške aktivnosti na področju Srbije. 

 

Poleg rednega poslovanja je bila izvedena prodaja nepremičnine Šimanovci  kot izpolnitev dolga 

do AIK BANKE, po posojilni pogodbi z družbami A1S d.o.o., Property d.o.o. in Eskimo s produkt. 

Družba A1-INVEST je bila z nepremičnino Šimanovci porok.  

 

Planirano poslovanje za leto 2014 ne predvideva spremembe predmeta poslovanja.  
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4. T KAPIJA 1 d.o.o. in Beoncon d.o.o 

TK1 d.o.o.  kot projektna družba za izvedbo projekta v Pančevu in Beoincon d.o.o. kot glavni 

izvajalec, sta izvajali zaključna dela v lameli A in B. Istočasno z zaključevanjem del se je pričela 

prodaja. V letu 2013 je bilo prodano/kompenzirano 41 stanovanj in 21 garažnih mest in poslovni 

prostor namenjen supermarketu.  

 

Celoten projekt obsega izgradnjo 

240 stanovanjskih enot, skupaj 16.999 m2 

223 Garaž, skupaj 2.788 m2 

8.290 m2 poslovnih prostorov  

 

Istočasno z zaključevanjem del in začetkom prodaje so se vršila dogovarjanja v zvezi z dospelim 

projektnim kreditom. Do zaključka leta dogovor z Banko Intesa v Beogradu še ni bil sklenjen. 

 

Najpomembnejši nalogi za leto 2014 sta: 

a. Prodajanje zgrajenih enot 

b. Sklenitev dogovora o reprogramiranju projektnega posojila. 

 

5. Skupina A1S (A1S d.o.o, Vojka, A1S Property d.o.o in Nova Sloga d.o.o.) 

Zaposleni v A1S d.o.o. izvajajo naloge urejanja nepremičninske dokumentacije in sodelovanja pri 

določanju urbanističnih pogojev in vodenja računovodskih del za družbe v Skupini A1S in drugih 

pogodbenih družb. Poslovodstvu podjetij v Skupini A1S drugega trajnega rednega poslovanja ni 

uspelo organizirati. 

 

Družba A1S Property d.o.o. je bila lastnik, upravljavec in najemodajalec poslovnega objekta na 

aveniji Jurij Gagarin. Objekt je bil leta 2012 prodan AIK BANKI za izpolnitev posojilnih obveznosti. 

Posledično je družba brez poslovanja, z davčno terjatvijo in obveznostjo. Po ureditvi odprtih 

davkov jo je smiselno ukiniti. 

 

Družba Nova Sloga je lastnik nepremičnine v Beški. Poslovanje obrata za izdelavo opeke je 

ukinjeno. V leto 2013 je bilo: 

a. Kupljeno postrojenje za mešanje betona.  

b. Sklenjena posojilna pogodba v višini 500.000 € s SBERBANKO. 

 

Najpomembnejša naloga v letu 2014 je aktivna prodaja premoženja za poplačilo obveznosti do 

bank. 

 

6. MONDO VIEW INVESTMENT d.o.o, Petrovaradin 

Družba je lastnik nepremičnin Tranđžament v Petrovaradin in Budisava v Budisavi. Redne 

dejavnosti družba nima. V letu 2013 ni bilo sprememb imetja družbe.  

 

Najpomembnejša naloga poslovodstva za leto 2014 je: 

a. Ureditev ustreznih urbanističnih pogojev in  

b. Aktivno iskanje kupcev  
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7. NEO VANIA  d.o.o, Beograd 

Družba je lastnik nepremičnine v Deču. Rednega poslovanja nima. V letu 2013 sprememb imetja 

ni bilo 

 

V leto 2014 se predvideva pripojitev k drugi družbi v lasti A1 d.d. 

 

 

E. POROČILO UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE A1, d.d. 

 

11..  Sestava in princip delovanja upravnega odbora:  

V letu 2013 je Upravni odbor deloval v sestavi  

aa..  Franc Jakša - predsednik  

bb..  Bojan Šefman - namestnik predsednika  

cc..  Aleš Bešter - član  

dd..  Primož Butinar – član  

  
Zaradi potrebe po bolj operativnem pokrivanju posameznih področij poslovanja je imenoval tudi 
pooblaščence za naslednja področja:  

ee..  Zdenka Repič za poročila, revidiranje, računovodski sistem in usmeritve,   

ff..  Aleš Bešter za področje nepremičninskega inženiringa  

gg..  Evgen Jesenko za področje avtomobilizma,   

hh..  Slobodan Krunić za področje Srbije.   

  
Pooblaščenci sodelujejo na sejah upravnega odbora brez pravice glasovanja. Na ta način upravni 
odbor skozi svojo dejavnost in aktivnosti kar najširše in iz različnih vidikov pokriva tako vodenje 
družbe, kot tudi stalno navzkrižno nadzira izvajanje poslovanja v vseh pomembnih pogledih. 
Poročilo se skladno z določili zakona o gospodarskih družbah omejuje na funkcijo nadzora 
poslovanja. 

  

  

22..  Spremljanje poslovanja družbe  

Upravni odbor se je v letu 2013 sestal na desetih rednih sejah in dveh sejah, ki sta bili 
nadaljevanje iz leta 2012. Izvedeni sta bili tudi dve korespondenčni seji. Z namenom čim bolj 
učinkovitega poslovanja in nadzora je obravnaval in odločal o naslednjem:  

aa..  Plan za leto 2013  

bb..  Rezultati poslovanja, likvidnost in ukrepi  
cc..  Poročilo o rezultatih vrednotenja družbe A1 - Kritje d.o.o.  

dd..  Dokapitalizacija družb Avto Moste, Avtohiša Real in Bofrut  

ee..  Določitev mase stroškov dela, določanje vrednosti točke, model za obračun uspešnosti 
poslovanja in dopolnitev sistema obračuna plač v podjetjih  

ff..  Sistematizacija in pravilnik o plačah  

gg..  Soglasja k imenovanju direktorjev Avtohiše Real, A1 - Kritje, TK1, Mondo, A1S  

hh..  Prenos kredita iz AE Nepremičnine na A1, d.d. in prekinitev lastniške povezave  

ii..  Prenos kreditov in zavarovanje kreditov nefinančnih oseb  

jj..  Avtohiša Vič – izplačilo dobička v kapital  

kk..  Gradivo za skupščino A1  
ll..  Program finančnega prestrukturiranja  

mm..  Rebalans plana družbe Avtohiša Real  

nn..  Vzpostavitev hipoteke na lastne delnice družbe A1  
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oo..  Program finančnega restrukturiranja  

pp..  Pripojitev družb v Skupini  

qq..  Projekt Tamiš kapija  

rr..  Pregled družb v Srbiji, smiselnost posameznih poslovnih in statusnih ukrepov v Srbiji  
ss..  Statusna sprememba razdelitve družbe A1S  

tt..  Prestrukturiranje bančnega dolga skupine A1  

uu..  Plan 2014  

vv..  Upravljanje Skupine A1 v prihodnje  

ww..  TK1 – reprogram financiranja pri AIK Banki in BankI Intesa  

  

  

33..  Preveritev in potrditev letnega poročila  

Upravni odbor je letno poročilo pripravil in obravnaval tako z vsebinskega vidika kot skozi 
doseganje številčno postavljenih ciljev.  

  
Upravni odbor je preučil tudi revizijsko poročilo in ob tem ugotavlja, da revizorji v nobenem 
sklopu pregleda niso izrazili dvomov v poslovanje družbe ter je zato revizijsko poročilo v vseh 
ozirih pozitivno.   

 
 
 

Ljubljana, junij 2014      za UO Franc Jakša 
 

 

 

 

F. KAKO NAPREJ 

 

Kriza nepremičninskega poslovanja vključno s segmentom stanovanj, ki se kaže v bistveno 

manjšem povpraševanju in stanje finančnega poslovanja v Sloveniji in Srbiji pogojuje 

podaljševanje dospelih kreditov.  

 
Dosedanji način finančnega poslovanja, ki je temeljil na centralističnem načinu financiranja, je v 

preteklosti omogočal aktivno razvojno politiko Skupine A1 in istočasno povzročil veliko 

medsebojno finančno in hipotekarno prepletenost podjetij v skupini.  

 
Na osnovi stanja in iskanja poslovne usmeritve za naprej je bila za obdobje 2014 – 2018 

oblikovana naslednja vizija: 

a. Družba A1, d.d. bo delovala kot holding z naložbami v programe: 

•  Prodaja in servisiranje avtomobilov in  

• Nepremičninski inženiring. 

 

b. Cilji delovanje holdinga A1: 

• Doseganje poslovnih rezultatov, ki naložbene družbe uvrščajo v vrh družb njihove branže 

v Sloveniji. 

• Kotiranje delnic družbe A1 d.d. na borzi, z namenom povečanja likvidnosti lastništva. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                        
 
 

 

RAČUNOVODSKI IZKAZI  Z RAZKRITJI (POJASNILI)  
 ZA LETO 2013 

 

 
za družbo 

 
A1, investicijsko upravljanje, d.d. 

Vodovodna cesta 93, Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, junij 2014 
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1.  PREDSTAVITEV DRUŽBE 
 
Družba je vpisana v sodni register  s sklepom SRG 95/04380 Okrožnega sodišča v Ljubljani 
pod številko vložka 1/27228/00 z dne 08.01.1996.  
 
Firma družbe je: A1, investicijsko upravljanje, d.d. 
Sedež družbe: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana 
Država: Republika Slovenija 
 
Lastništvo družbe: delničarji družbe 
 
Osnovni kapital:  5.084.346,42 EUR  
Število delnic:  22.563 navadnih delnic 
Nominalna vrednost delnice:  225,34 EUR 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2013 : 2.098,29 EUR 
  
Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti družbe : 
Družba  je registrirana za zelo širok spekter dejavnosti, pomembnejše dejavnosti družbe so:  
- gradnja nepremičnin za trg in 
- upravljanje z naložbami. 
 
Organi upravljanja družbe  so skupščina družbe in upravni odbor 
Skupščino sestavljajo delničarji. 
 
Skupščina družbe je dne 10.12.2007 sprejela sklep o enotirnem vodenju družbe z upravnim 
odborom. Sklep je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 26.03.2008 s 
sklepom SRG 2008/15516. S sklepom, ki je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v 
Ljubljani dne 05.08.2008 (Srg 2008/27488), so bile vpisane spremembe upravnega odbora. 
 
Upravni odbor sestavljajo: 
- Franc JAKŠA - predsednik 
- Bojan ŠEFMAN - podpredsednik (do 26.03.2014) 
- Primož BUTINAR - podpredsednik (od 04.04.2014) 
- Aleš BEŠTER 
 
Poslovno leto  je enako koledarskemu letu. 
Velikost družbe: Družbo v smislu določil zakona o gospodarskih družbah razvrščamo med 
velike družbe. 
 
Matična številka:  5913187 
Davčna številka:  45958670 
Podrazred dejavnosti  iz standardne klasifikacije dejavnosti, v katero je razvrščena, je: Dejav-
nost holdingov, s šifro podrazreda 64.200. 
 
Številke transakcijskih ra čunov in nazivi bank: 
0292 3001 3199 221  NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. 
0316 0100 0028 457  SKB BANKA d.d. 
1010 0003 5372 403  BANKA KOPER d.d. 
0430 2000 0632 715  NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. 
0510 0801 1104 067  ABANKA VIPA d.d. 
0600 0014 1559 092  BANKA CELJE d.d. 
3300 0000 0476 649  HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 
2900 0005 5077 718  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. 
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2900 0025 5077 750  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. 
2900 0055 0777 023  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. 
0700 0000 0301 151  GORENJSKA BANKA d.d. 
 
Poleg navedenih transakcijskih računov ima družba odprt tudi bonusni račun pri: BANKA 
SPARKASSE d.d., številka: 0121/0012546. 
 
Podatki o zaposlenih: 
Število zaposlenih na koncu poslovnega leta 2013………12 oseb 
povprečno število zaposlenih v poslovnem letu 2013…………………10,35 oseb 
Struktura zaposlenih po skupinah, glede na izobrazbo, po stanju na dan 31.12.2013, je prikaza-
na v sledeči preglednici: 
 
IZOBRAZBA število oseb 

magisterij   
visoka šola 7 
višja šola 4 
srednja šola 1 
3 letna poklicna šola  
2 letna poklicna šola  
osemletka  
nedokončana osemletka  

zaposleni skupaj: 12  
 
 
Povezane družbe:  
Družba ima v lasti naslednje odvisne družbe, v katerih ima prevladujoč vpliv zaradi deleža v 
kapitalu: 
- ADEL d.o.o., Stegne 31, Ljubljana 
- DLC d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana 
- AVTOHIŠA REAL, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana 
- BOFRUT d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana 
- A1-REMONT KRANJ d.o.o., Ljubljanska cesta 22, Kranj 
- GA ADRIA d.o.o., Stegne 31, Ljubljana 
- AVTO MOSTE d.o.o., Kajuhova ulica 32a, Ljubljana 
- iProjekt, d.o.o., Kajuhova ulica 32 b, Ljubljana 
- ALBORA d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb, Hrvaška 
- AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o., Ljubljanska cesta 22, Kranj 
- AVTOHIŠA VIČ, d.o.o., Tbilisijska ulica 49, Ljubljana 
- "A 1 S" d.o.o. Vojka, Cara Dušana br. 9, Vojka, Srbija 
- A1 – INVEST, Kej Radoja Dakića 17, lokal 17, Pančevo, Srbija 
- BEOINCON d.o.o., Kej Radoja Dakića 17, lokal 16, Pančevo, Srbija 
- MONDO VIEW INVESTMENT d.o.o., Tranžamentska 29, Petrovaradin, Srbija 
- NEO VANIA d.o.o., Jurija Gagarina 36d, Novi Beograd, Srbija 
- VIVALDI COOPERATIEF U.A., Amsterdam, Nizozemska 
- T KAPIJA 1 d.o.o., Kej Radoja Dakića 17, lokal 17, Pančevo, Srbija 

 
Družba ima pomemben vpliv tudi v naslednjih pridruženih podjetjih: 
- AGROEMONA d.o.o. Domžale, država sedeža: Slovenija (34,9473% delež), in 
- AE NEPREMIČNINE, upravljanje nepremičnin, d.o.o., država sedeža: Slovenija (21,8875% 

delež). 
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Po stanju na dan 31.12.2013 ima družba AGROEMONA d.o.o. Domžale, 1.878.508 EUR kapi-
tala, od tega je 1.039.856 EUR osnovnega kapitala. Poslovno leto 2013 je zaključila z izgubo v 
višini 742.237 EUR. 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 ima družba AE NEPREMIČNINE d.o.o., 6.776.875 EUR kapitala, 
od tega je 1.750.000 EUR osnovnega kapitala. Poslovno leto 2013 je zaključila z dobičkom v 
znesku 44.086 EUR. Družba ima še za 410.053 EUR prenesenih dobičkov iz preteklih let. 
 
 
 
 
 

2.  UPORABLJENE TEMELJE RA ČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE 
IN RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
Podlaga za sestavitev ra čunovodskih izkazov 
 
Družba je pri pripravi svojih računovodskih izkazov uporabila Slovenske računovodske standar-
de 2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Računovodski izkazi so v skladu s SRS. 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 predv-
sem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bili pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, 
dopolnjenih s prevrednotovanjem posameznih kategorij sredstev in obveznosti do njihove poš-
tene vrednosti, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in spremljajočo zakonodajo. 
 
Slovenski računovodski standardi so izvirna združitev domače računovodske teorije z mednaro-
dnimi računovodskimi standardi in smernicami Evropske zveze.  
 
Denarna enota, uporabljena v računovodskih izkazih in pripadajočih pojasnilih, je evro (EUR).  
 
Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov v cele enote, lahko prihaja do nepomembnih 
odstopanj v seštevkih preglednic in posameznih razkritij. 
 
Sredstva in obveznosti, nominirane v tujih valutah, so bile preračunane v evre po referenčnem 
tečaju ECB na datum bilance stanja.  
 
Računovodski izkazi vključujejo le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje 
družbe. Pri njihovem sestavljanju so bile uporabljene temeljne računovodske predpostavke: 
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, upoštevanje časovne neomejenosti delovanja ter 
upoštevanje resnične in poštene predstavitve. 
 
 
Izpostavljenost in obvladovanje tveganj  
 
Valutno tveganje: 
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe 
deviznih tečajev. 
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Med sredstvi in obveznostmi, nominiranimi v tujih valutah, družba izkazuje predvsem terjatve do 
tujine iz naslova terjatev do kupcev za prodane proizvode in storitve, terjatve in obveznosti za 
dana oziroma prejeta posojila ter finančne naložbe v tujini. Nihanja zaradi spremembe deviznih 
tečajev se neposredno odražajo v izkazu uspeha za tekoče poslovno leto, na postavkah poziti-
vnih in negativnih tečajnih razlik. 
 
Obrestno tveganje: 
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremem-
be tržnih obrestnih mer.  
 
Družba ima sklenjene pogodbe o prejetih in danih posojilih. Pogodbene obresti se lahko med 
letom spreminjajo. Prihodki in odhodki iz tega naslova se neposredno odražajo v izkazu uspeha 
za tekoče poslovno leto. 
 
Kreditno tveganje: 
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo 
izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. 
 
Kreditna tveganja se pojavljajo pri odobrenih posojilih. Družba odobrava nova posojila načelo-
ma le povezanim osebam, ki jih obvladuje. Za posojila, dana nepovezanim osebam, ki jih dolž-
niki ne poravnavajo pravočasno, družba A1, d.d. oblikuje popravke vrednosti, ki bremenijo 
odhodke poslovnega leta, ko so bili popravki oblikovani. 
 
Plačilnosposobnostno tveganje: 
Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na težave pri zbiranju finan-
čnih sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. 
 
Družba ima zagotovljene stalne vire financiranja, tako da svoje finančne obveznosti izpolnjuje 
pravočasno. 
 
 
Sestav podro čnega in obmo čnega odseka 
 
Družba nima takih trgov, da bi lahko določila območne odseke. 
 
Družba opravlja več različnih dejavnosti, vendar jih ne more ločiti do te mere, da bi za vsako 
dejavnost lahko ločeno spremljala uspešnost poslovanja in gibanje sredstev in virov sredstev. 
Družba torej nima samostojnih področnih odsekov, za katere bi izdelovala računovodske podat-
ke.  
 
Družba opravlja več različnih dejavnosti, ki jih obravnava kot področja poslovanja in sicer: 

- PP Nepremičnine za prodajo 
- PP Nepremičnine za oddajanje v najem 
- PP Uprava 
- PP Finance 
- PP Računovodstvo 
- PP Informatika 

 
Za vsako od področij poslovanja družba zajema nekaj pomembnejših računovodskih kategorij, 
kot so: 

- direktni prihodki, ki jih ustvari posamezno področje poslovanja, 
- direktni stroški in odhodki, ki jih je ustvarilo oziroma povzročilo posamezno področje pos-

lovanja, 
vendar pa omenjena področja poslovanja niso do te mere ločena, da bi bilo možno za njih izde-
lovati samostojne računovodske izkaze. 
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2.1 BILANCA STANJA 

2.1.1  OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali 
ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev 
oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te 
namene v več kot enem obračunskem obdobju. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če je ver-
jetno, da bodo pritekale gospodarske koristi povezane z njim in je mogoče njegovo nabavno 
vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripozna-
nju 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 name-
ravano uporabo. 
 
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, 
tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve 
ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Družba v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih 
sredstev ne všteva stroškov izposojanja. 
 
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. 
 
Za opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vred-
nost in posebej amortizacijski popravek vrednosti, v bilanci stanja pa zgolj razlika med nabavno 
vrednostjo in amortizacijskim popravkom vrednosti. 
  
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi 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. 
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Upo-
rabljena metoda amortiziranja odseva vzorec pojavljanja gospodarskih koristi od opredmetene-
ga osnovnega sredstva. 
 
Amortizacija  osnovnih sredstev se obračunava posamično in časovno enakomerno v času 
ocenjene dobe uporabe posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Družba najmanj 
na koncu vsakega poslovnega leta preverja dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, 
amortizacijske stopnje pa glede na to preračuna za sedanja in prihodnja obdobja, če so priča-
kovanja bistveno drugačna od prejšnjih ocen. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko 
se je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.  
Uporabljene letne amortizacijske stopnje so za: 

• zgradbe  od 0,84% do 3% 
• deli zgradb do 6% 
• motorna vozila od 12,5% do 33,3% 
• računalnike od 33,3% do 50,0% 
• ostalo opremo od 20% do 25% 
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Za merjenje po pripoznanju opredmetenega osnovnega sredstva je družba kot svojo računo-
vodsko usmeritev izbrala model nabavne vrednosti. 
 
 

2.1.2  NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. 
Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. 
 
Neopredmeteno sredstvo, razen dobrega imena, izpolnjuje sodilo razpoznavnosti, če a) je ločlji-
vo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od podjetja in proda, prenese, licencira, da v najem ali 
zamenja, in sicer posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali obveznostjo ali b) izha-
ja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive 
od podjetja ali od drugih pravic in obveznosti. 
 
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če a) je verjetno, 
da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in b) je mogoče njegovo nabavno vred-
nost zanesljivo izmeriti. 
 
Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive daja-
tve po odštetju trgovinskih in drugih popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja 
sredstva za nameravano uporabo. 
 
Za neopredmeteno sredstvo se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in 
posebej amortizacijski popravek vrednosti, v bilanci stanja pa zgolj razlika med nabavno vred-
nostjo in amortizacijskim popravkom vrednosti. 
 
Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z 
amortiziranjem. Amortiziranje se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristno-
sti na razpolago za uporabo. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev se obračunava 
po enakomerni časovni metodi, z uporabo letnih amortizacijskih stopenj. 
 
Družba ocenjuje, da je doba koristnosti večine računalniških programov od tri do pet let. V skla-
du s to oceno je določila letne amortizacijske stopnje teh neopredmetenih dolgoročnih sredstev, 
in sicer od 20 do 33,3% za računalniške programe. 
 
Za merjenje po pripoznanju neopredmetenega sredstva je družba kot svojo računovodsko 
usmeritev izbrala model nabavne vrednosti. 
 
 

2.1.3  FINANČNE NALOŽBE 
 
Finančne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov podjetja in so finančna sredstva, ki jih 
ima podjetje naložbenik, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevalo svoje finančne prihodke; ti 
se razlikujejo od poslovnih prihodkov, ki izhajajo iz prodaje proizvodov in opravljanja storitev v 
okviru njegovega rednega poslovanja. 
 
Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij ali v finančne dolgove drugih 
podjetij, države, območja in občine ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v posojila), pojavlja-
jo pa se tudi kot finančna sredstva drugačne narave. 
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Finančna naložba se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot finančno sredstvo, 
če a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in b) je mogoče njeno 
nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Družba se je odločila, da se pri obračunavanju običajnega nakupa finančnega sredstva le to 
pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja z upoštevanjem datuma trgovanja. 
 
Tiste dolgoročne naložbe v finančne dolgove, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance 
stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe. 
 
Ob začetnem pripoznavanju se finančna naložba izmeri po pošteni vrednosti. Začetni pripozna-
ni vrednosti se prištejejo še stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega 
sredstva. 
 
Finančne naložbe v odvisna podjetja, ki ne kotirajo na borzi, se merijo po nabavni vrednosti. 
 
Družba uvršča vse kapitalske naložbe, razen naložb v odvisna podjetja, ki ne kotirajo na borzi, v 
skupino finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo. 
 
Spremembo poštene vrednosti finančne naložbe v vrednostne papirje izkaže, če je njihova 
dokazana poštena vrednost, to je cena, objavljena na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, 
drugačna od njihove knjigovodske vrednosti. Družba razliko med pošteno vrednostjo finančne 
naložbe v vrednostne papirje in njihovo knjigovodsko vrednostjo ugotavlja najmanj enkrat letno. 
 
Če je poštena vrednost finančne naložbe večja od knjigovodske vrednosti, se povečanje knjiži v 
dobro ustreznega presežka iz prevrednotenja, če pa je manjša od knjigovodske, kot zmanjšanje 
ustreznega presežka iz prevrednotenja. 
 
Družba najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavitvijo letnih računovodskih izkazov, preveri 
ustreznost izkazane velikosti posamezne finančne naložbe. Če kaka finančna naložba izgublja 
vrednost (na primer zaradi neuspešnega poslovanja družbe, v kateri je naša družba kapitalsko 
udeležena, ali slabše plačilne sposobnosti družbe, ki ji je naša družba dala posojila in podobno), 
presodi, kolikšen popravek njene začetno izkazane vrednosti je treba oblikovati v breme pre-
vrednotovalnih finančnih odhodkov. Prav tako mora narediti delni ali celotni odpis finančne 
naložbe neposredno v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov, kakor hitro nastanejo raz-
logi za to.  
 
Če je bila pri finančnih naložbah, ki jih je treba oslabiti, v preteklosti evidentirana okrepitev, se 
oslabitev najprej evidentira v breme ustreznega presežka iz prevrednotenja. 
 
 

2.1.4  ZALOGE 
 
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po 
nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive dajatve ter neposredni 
stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. 
 
Dokler družba daje vozila v poslovni najem, vodi ta vozila na postavkah osnovnih sredstev. Ob 
prenehanju poslovnega najema družba prenese rabljena vozila iz osnovnih sredstev na zalogo 
trgovskega blaga, saj so vozila v tem primeru namenjena prodaji. Takšno zalogo trgovskega 
blaga družba vodi po vrednostih, ki so enake neodpisani vrednosti osnovnega sredstva v trenu-
tku prenosa na zalogo. 
 
Poraba materiala je obračunana po povprečnih nabavnih cenah. 



A1, d.d. - 2013 

 9 

Prevrednotenje zalog opravi družba na koncu poslovnega leta. Zaloge se zaradi oslabitve pre-
vrednotujejo, če knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost. 
 
 

2.1.5  TERJATVE 
 
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da 
bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in je mogoče njeno izvirno vrednost zanes-
ljivo izmeriti.  
 
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja na podlagi ustreznih listin pripozna kot 
sredstvo, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice. 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne 
glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s 
pogodbo. 
 
Družba ločeno izkazuje dvomljive in sporne terjatve. 
 
Prevrednotenje terjatev se lahko pojavi predvsem zaradi njihove oslabitve ali zaradi odprave 
njihove oslabitve. Popravki vrednosti se opravijo na podlagi ocene izterljivosti posamičnih terja-
tev ali skupine terjatev iste vrste. 
 
Dokončen odpis terjatve se opravi na podlagi ustrezne listine. 
 
 

2.1.6  NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali pove-
čevala vrednost dolgoročne naložbe. 
 
Družba med naložbenimi nepremičninami izkazuje: 
- nepremičnine v lasti ali finančnem najemu, oddane v enkratni ali večkratni poslovni najem; 
- prazne nepremičnine, posedovane za oddajo v enkratni ali večkratni poslovni najem; 
- zemljišče, za katerega družba ni določila prihodnje uporabe. 
 
Naložbena nepremičnina se pripozna kot sredstvo, če a) je verjetno, da bodo v podjetje priteka-
le prihodnje gospodarske koristi, povezane z njo b) je njeno nabavno vrednost mogoče zaneslji-
vo izmeriti. 
 
Naložbena nepremičnina, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njena nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno nakupu. Takšni stroški vključujejo zaslužke za pravne storitve, davke od 
prenosa nepremičnine in druge stroške posla. 
 
Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. 
 
Sodila za razvrščanje nepremičnin 
 
Osnovna sodila za razvrščanje nepremičnin, ki jih družba uporablja za svojo dejavnost, ali pa jih 
daje v poslovni najem, so sledeča: 
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1. zemljišča in zgradbe, ki jih družba v celoti uporablja za svojo dejavnost, izkazuje na postav-
kah osnovnih sredstev; 

2. zemljišča in zgradbe, ki jih družba v pretežni meri uporablja za svojo dejavnost, izkazuje na 
postavkah osnovnih sredstev; 

3. zemljišča in zgradbe, ki jih družba daje v celoti v poslovni najem, izkazuje na postavkah 
naložbenih nepremičnin; 

4. zemljišča in zgradbe, ki jih družba daje v pretežni meri v poslovni najem, izkazuje na posta-
vkah naložbenih nepremičnin; 

5. v primeru, da družba zgradbe delno uporablja za svojo dejavnost, delno pa jih daje v poslo-
vni najem, pri čemer ne moremo govoriti o pretežni meri uporabe za nič od navedenega, je 
potrebno vrednost take zgradbe razdeliti (razdelijo se tudi inventarne številke) in jo delno 
voditi kot OS, delno pa kot naložbeno nepremičnino; 

6. v primeru, da družba zemljišča delno uporablja za svojo dejavnost, delno pa jih daje v pos-
lovni najem, pri čemer ne moremo govoriti o pretežni meri uporabe za nič od navedenega, 
lahko tako zemljišče družba v celoti vodi kot osnovno sredstvo. 

 
Pri uporabi sodil za razvrščanje nepremičnin, je potrebno obravnavati nepremičnino kot celoto, 
oziroma kot funkcionalno zaključeno enoto. Del nepremičnine se obračunava ločeno le, če se 
lahko tudi proda ločeno (glej MRS 40.10). Če je nepremičnina celota, ki je ni mogoče prodati po 
delih, jo je potrebno kot celoto razvrstiti ali na naložbeno nepremičnino ali pa med osnovna 
sredstva. 
 
 

2.1.7  DENARNA SREDSTVA 
 
Denarna sredstva so gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
 
Knjigovodska vrednot 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. 
 
 

2.1.8  KAPITAL 
 
Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje pre-
neha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega 
premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri pos-
lovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice 
ter izplačila. 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni 
čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja 
in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. 
 
Osnovni kapital se vodi v domači valuti. 
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2.1.9  DOLGOROČNI DOLGOVI 
 
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 
treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kot posebna vrs-
ta dolgoročnih dolgov se obravnavajo obveznosti za odloženi davek. 
 
Dolgoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni. 
 
Dolgoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če a) je 
verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske 
koristi, in b) je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Finančni oziroma poslovni dolgoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna 
kot obveznost, ko ob upoštevanju pogodbenega datuma ali datuma prejemkov oziroma prejem-
kov in z njimi povezanih obračunov nastane obveznost, določena v pogodbi ali drugem prav-
nem aktu. 
 
Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo (a še niso poravnani), in dolgoročni dolgovi, ki 
bodo zapadli v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni dolgovi. 
 
Kratkoročni dolgovi se lahko ob utemeljenih razlogih na podlagi pogodb obravnavajo in v bilanci 
stanja izkazujejo kot ustrezni dolgoročni dolgovi. 
 
Dolgoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njiho-
vem nastanku. 
 
Dolgoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
 
 

2.1.10  REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se 
bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerega velikost je 
mogoče zanesljivo oceniti. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 
obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. 
 
Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki 
bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne 
rezervacije spadajo na primer rezervacije za reorganizacijo ali za pričakovane izgube iz kočljivih 
pogodb. 
 
Rezervacije se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripoznavajo, če a) obstaja zaradi pre-
teklega dogodka sedanja obveza, b) je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok 
dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi, in c) je mogoče znesek obveze zanes-
ljivo izmeriti. 
 
Pripoznanje rezervacij v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, kadar so že izrablje-
ne nastale možnosti, zaradi katerih so bile rezervacije oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih. 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. 
 



A1, d.d. - 2013 

 12

2.1.11  KRATKOROČNI DOLGOVI 
 
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 
treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. 
 
Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni. 
 
Kratkoročni dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot obveznost, če a) je 
verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarsko 
korist, in b) je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Del dolgoročnega dolga, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnega dolga, ki bo zapadel v 
plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne dolgove. 
 
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njiho-
vem nastanku. 
 
 

2.1.12  KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po pre-
dvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena; 
terjatve in obveznosti se nanašajo na znane ali še ne znane pravne oziroma fizične osebe, do 
katerih bodo tedaj nastale prave terjatve in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storit-
ve, ki jih bodo bremenile. 
 
Usredstvene (aktivne) kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške 
oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo 
posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 
 
Udolgovljene (pasivne) kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračuna-
ne stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke, 
ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 
 
Postavka usredstvenih (aktivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v knjigovodskih razvidih in 
bilanci stanja pripozna, če a) je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi nje povečale gospo-
darske koristi, in b) je mogoče njeno vrednost zanesljivo izmeriti. Postavka udolgovljenih (pasiv-
nih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če 
a) je verjetno, da se bodo zaradi nje v prihodnosti zmanjšale gospodarske koristi, in b) je mogo-
če njeno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Pripoznanja kratkoročnih časovnih razmejitev v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se 
odpravijo, kadar so že izrabljene nastale možnosti ali pa ni več potrebe po časovnih razmejit-
vah. 
 
Kratkoročne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. 
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2.2  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

2.2.1  PRIHODKI 
 
Prihodke razčlenjujemo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni 
prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. 
 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano 
s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso ure-
sničeni že ob nastanku. 
 
Poslovni prihodki  so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi 
učinki. 
 
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 prodaje 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. 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. 
 
Finančni prihodki  so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoroč-
nimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobič-
ku drugih, pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. 
 
Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
naložb ob upoštevanju predhodnega presežka iz prevrednotenja iz naslova predhodne okrepit-
ve finančnih naložb. 
 
Druge prihodke  sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali prihodki, ki poveču-
jejo poslovni izid. 
 
 

2.2.2  ODHODKI 
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni 
odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju poveza-
no z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izme-
riti. 
 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov 
in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano.  
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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 proizvo-
dnje. V trgovskih podjetjih, kjer se stroški ne zadržujejo v zalogah, je treba pri ugotavljanju pos-
lovnih odhodkov všteti še nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga. Podobno kot trgov-
sko blago se obravnava tudi prodani material. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove 
vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve. 
 
Finančni odhodki  so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo predv-
sem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhod-
kov. 
 
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove 
oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s predhodno oblikovanim presežkom iz pre-
vrednotenja kapitala. 
 
Druge odhodke  sestavljajo neobičajne postavke (izredni odhodki) in ostali odhodki, ki zmanjšu-
jejo poslovni izid. 
 
 
 

2.3  IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 
Izkaz vseobsegajočega donosa je izdelan po I. različici, v skladu z določbami SRS 25, kot 
samostojen računovodski izkaz. V njem so resnično in pošteno prikazane sestavine izkaza pos-
lovnega izida za obdobja, za katera se sestavlja, ter drugega vseobsegajočega donosa. Drugi 
vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslo-
vnem izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. Celotni vseobsegajoči donos so spre-
membe kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki. 
 
 
 

2.4  IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na 
dan 31.12.2013 in bilance stanja na dan 31.12.2012, iz podatkov iz izkaza poslovnega izida za 
poslovno leto 2013, ter iz dodatnih podatkov, pridobljenih iz poslovnih knjig podjetja (za denarne 
tokove pri naložbenju in financiranju). 
 
 
 

2.5  IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu z določili SRS 27 in sicer tako, da prikazuje vse 
sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja, bodisi v skupinah bodisi posamično.  
 
Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. 
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3. PRIKAZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2013 
 
Računovodski izkazi vsebujejo: 
• bilanco stanja; 
• izkaz poslovnega izida; 
• izkaz vseobsegajočega donosa; 
• prikaz bilančnega dobička; 
• izkaz denarnih tokov in 
• izkaz gibanja kapitala.  
 
V tabelah, ki sledijo, so prikazani računovodski izkazi v skladu s 24., 25., 26 in 27. slovenskim 
računovodskim standardom. Izkaz poslovnega izida je izdelan po I. različici, Izkaz vseobsegajo-
čega donosa je izdelan po I. različici, Izkaz denarnih tokov je izdelan po II. različici in po posre-
dni metodi. 
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3.1 BILANCA STANJA 
v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

S R E D S T V A 110.854.482  125.538.240  

 A.   DOLGOROČNA SREDSTVA 87.471.887  96.020.902  

 I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 75.114  67.266  
        1.   Dolgoročne premoženjske pravice 67.342  67.266  
        5.   Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 7.772    

 II.   Opredmetena osnovna sredstva 2.668.526  2.682.861  
        1.   Zemljišča in zgradbe 2.631.642  2.662.836  
              a)   Zemljišča 2.250.226  2.267.486  
              b)   Zgradbe 381.416  395.350  
        3.   Druge naprave in oprema 32.604  17.695  
        4.   Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 4.280  2.330  
              a)   Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 4.280  2.330  

 III.  Naložbene nepremičnine 21.466.493  21.204.709  

 IV.  Dolgoročne finančne naložbe 59.588.656  70.990.373  
        1.   Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 58.890.165  70.795.004  
              a)   Delnice in deleži v družbah v skupini 57.809.168  69.425.444  
              c)   Druge delnice in deleži 1.046.594  1.335.157  
              č)   Druge dolgoročne finančne naložbe 34.403  34.403  
        2.   Dolgoročna posojila 698.491  195.369  
              a)   Dolgoročna posojila družbam v skupini 4.150  26.800  
              b)   Dolgoročna posojila drugim 694.341  168.569  

 V.   Dolgoročne poslovne terjatve 766.349  777.094  
        1.   Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
        2.   Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 766.349  777.094  

 VI.  Odložene terjatve za davek 2.906.749  298.599  

 B.   KRATKOROČNA SREDSTVA 23.364.176  29.504.461  

 I.     Sredstva za prodajo     

 II.    Zaloge 6.031.776  9.268.686  
        1.   Material     
        2.   Nedokončana proizvodnja 5.949.239  9.176.269  
        3.   Proizvodi in trgovsko blago 82.537  92.417  

 III.  Kratkoro čne finančne naložbe 9.261.748  15.280.710  
        1.   Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 610.494  737.357  
              b)   Druge delnice in deleži 610.494  737.357  
        2.   Kratkoročna posojila 8.651.254  14.543.353  
              a)   Kratkoročna posojila družbam v skupini 8.427.449  12.322.757  
              b)   Kratkoročna posojila drugim 223.805  2.220.596  

 IV.  Kratkoro čne poslovne terjatve 8.069.601  4.950.056  
        1.   Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 2.640.703  4.593.946  
        2.   Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 172.133  212.197  
        3.   Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.256.765  143.913  

 V.   Denarna sredstva 1.051  5.009  

 C.   KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 18.419  12.877  

 IZVENBILAN ČNA AKTIVA 76.015.305  92.935.835  
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v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

 O B V E Z N O S T I   D O   V I R O V   S R E D S T E V 110.854.482  125.538.240  

 A.   KAPITAL 47.343.718  67.401.383  

 I.     Vpoklicani kapital 5.084.346  5.084.346  
        1.   Osnovni kapital 5.084.346  5.084.346  

 II.   Kapitalske rezerve 16.628.488  16.628.488  

 III.  Rezerve iz dobička 11.234.401  11.234.401  
        1.   Zakonske rezerve 5.114.914  5.114.914  
        2.   Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 6.697.811  6.697.811  
        3.   Lastne delnice (kot odbitna postavka) -578.324  -578.324  

 IV.  Presežek iz prevrednotenja 413.175  503.853  

 V.   Preneseni čisti poslovni izid 33.954.340  32.432.243  

 VI.  Čisti poslovni izid poslovnega leta -19.971.032  1.518.052  

 B.   REZERVACIJE IN DOLGOR. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  231.010  3.091  

 1.     Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
 2.     Druge rezervacije 230.000    
 3.     Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.010  3.091  

 C.   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 11.208.231  9.952.337  

 I.     Dolgoročne finančne obveznosti 10.942.687  9.670.445  
        1.   Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
        2.   Dolgoročne finančne obveznosti do bank 5.515.962  6.047.867  
        3.   Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic     
        4.   Druge dolgoročne finančne obveznosti 5.426.725  3.622.578  

 II.   Dolgoročne poslovne obveznosti 
        1.   Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   
        2.   Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev     

 III.  Odložene obveznosti za davek 265.544  281.892  

 Č.   KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI 52.049.976  48.160.893  

 I.     Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev     

 II.    Kratkoro čne finančne obveznosti 51.225.581  46.930.926  
        1.   Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 15.965.655  13.064.532  
        2.   Kratkoročne finančne obveznosti do bank 29.371.257  30.415.577  
        3.   Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic     
        4.   Druge kratkoročne finančne obveznosti 5.888.669  3.450.817  

 III.  Kratkoro čne poslovne obveznosti 824.395  1.229.967  
        1.   Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 74.082  508.891  
        2.   Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 184.013  364.790  
        3.   Kratkoročne menične obveznosti     
        4.   Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 19.892  17.891  
        5.   Druge kratkoročne poslovne obveznosti 546.408  338.395  

 D.   KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 21.547  20.536  

 IZVENBILAN ČNA PASIVA 76.015.305  92.935.835  
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3.2  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
v EUR 

 opis 2013 2012 

 1.    Čisti prihodki od prodaje 3.101.517  13.634.181  

 2.    Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje     

 3.    Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve     

 4.    Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 145.477  276.578  

 KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 3.246.994  13.910.759  

 5.    Stroški blaga, materiala in storitev 2.187.311  5.792.350  
        a)   Nabavna vrednost prodanega blaga in mat. ter str.porabljenega mat. 1.085.050  4.185.692  
        b)   Stroški storitev 1.102.261  1.606.658  

 6.    Stroški dela 579.713  1.369.652  
        a)   Stroški plač 465.000  1.031.263  
        b)   Stroški socialnih zavarovanj 68.354  162.193  
               I.  Stroški socialnih zavarovanj 32.005  72.448  
               II. Stroški pokojninskih zavarovanj 36.349  89.745  
        c)   Drugi stroški dela 46.359  176.196  

 7.    Odpisi vrednosti 4.425.551  807.017  
        a)   Amortizacija 569.476  558.103  
        b)   Prevrednotovalni poslov. odh. pri neopredm. sr. in opredmet. OS 1.296  11  
        c)   Prevrednotovalni poslov. odh. pri obratnih sredstvih 3.854.779  248.903  

 8.    Drugi poslovni odhodki 241.176  11.899  

 POSLOVNI ODHODKI 7.433.751  7.980.918  

 DOBIČEK IZ POSLOVANJA -4.186.757  5.929.841  

 9.    Finančni prihodki iz deležev 1.729.255  1.050.474  
        a)   Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 1.342.654  1.040.000  
        b)   Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah     
        c)   Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 386.601  8.687  
        č)   Finančni prihodki iz drugih naložb   1.787  

 10.  Finančni prihodki iz danih posojil 964.932  1.196.979  
        a)   Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 757.604  877.686  
        b)   Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 207.328  319.293  

 11.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.840  1.365  
        a)   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 
        b)   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 1.840  1.365  

 FINANČNI PRIHODKI 2.696.027  2.248.818  

 12.  Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 17.529.151  2.451.353  

 13.  Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.548.796  4.091.556  
        a)   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 723.744  1.278.377  
        b)   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2.511.548  2.466.371  
        c)   Finančni odhodki iz izdanih obveznic     
        č)   Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 313.504  346.808  

 14.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.121  967  
        a)   Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 820  
        b)   Finančni odhodki iz obveznosti do dobavit. in meničnih obveznosti 596  147  
        c)   Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.525    

 FINANČNI ODHODKI 21.080.068  6.543.876  
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 ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -22.570.798  1.634.783  

 15.  Drugi prihodki 4.546  78.054  

 16.  Drugi odhodki 3.071  11.782  

 17.  Davek iz dobička   228.784  

 18.  Odloženi davki -2.598.291  -45.781  

 19.  ČISTI POSLOVNI IZID OBRA ČUNSKEGA OBDOBJA -19.971.032  1.518.052  

 
 
 
 
 
IZKAZ VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA za obdobje od 01.01. do 31.12.2013 

v EUR 

 opis  leto 2013  leto 2012 

 a) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -19.971.032 1.518.052 

 b) 
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

16.349 32.131 

 c) 
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih 
za prodajo 

-102.982 -71.442 

 č) 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovod. izkazov družb v 
tujini   

 d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa 
  

 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -20.057.665 1.478.741 

 
 
 
 
 
PRIKAZ BILAN ČNEGA DOBIČKA poslovnega leta 2013 

v EUR 

 opis leto 2013 

 a)       čisti poslovni izid poslovnega leta -19.971.032 

 b)       preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba 33.954.340 

 c)       zmanjšanje rezerv iz dobička 
 

 č)       povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 
 

               povečanje zakonskih rezerv 
 

               povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 
 

               povečanje statutarnih rezerv 
 

 d)       povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzor. sveta 
 

 e)       bilančni dobiček (a + b + c – č - d) 13.983.308 
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RAZČLENITEV STROŠKOV POSLOVNEGA LETA 

PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 
v EUR 

opis leto 2013 leto 2012 

1. Stroški blaga in materiala 880.964 4.300.980 
  a)  nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 808.305 3.654.463 
  b)  proizvajalni stroški prodanih proizvodov 72.659 646.517 

2. Stroški prodajanja 1.871.943 2.823.126 
  a)  stroški materiala 271.939 332.715 
  b)  stroški storitev 747.922 955.407 
  c)  amortizacija 563.361 551.119 
  č)  stroški dela 288.721 983.885 

3. Stroški splošnih dejavnosti 583.593 595.999 
  a)  stroški materiala 4.711 4.982 
  b)  stroški storitev 281.775 198.266 
  c)  amortizacija 6.115 6.984 
  č)  stroški dela 290.992 385.767 

4. Drugi poslovni odhodki 4.097.251 260.813 

5. STROŠKI SKUPAJ 7.433.751 7.980.918 
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  IZKAZ DENARNIH TOKOV 
  v EUR 

 opis leto 2013 leto 2012 

 A.   DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   
 a)    Postavke izkaza poslovnega izida 414.162 6.268.578 
             Poslovni prihodki (razen za prevr.) in finančni prihodki iz poslov. terj. 3.197.554 13.638.231 

                Poslovni odh. brez amortizac. (razen za prevr.) in finančni odhodki iz poslovnih obvez. -2.783.392 -7.186.650 
             Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih  -183.003 
 b)    Spremembe čistih obratnih sredstev (in ČR, rezervacij ter odloženih 

919.355 12.828.782 
         terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
             Začetne manj končne poslovne terjatve -40.051 651.592 
             Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -13.314 2.349 
             Začetne manj končne odložene terjatve za davek  -45.781 
             Začetne manj končne zaloge 1.020.708 14.168.090 
             Končni manj začetni poslovni dolgovi -46.918 -1.759.246 
             Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -1.070 -188.222 
             Končne manj začetne odložene obveznosti za davek   
 c)    Prebitek prejemkov pri poslov. ali prebitek izdatkov pri poslov. (a + b) 1.333.517 19.097.360 

 B.   DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   
 a)    Prejemki pri naložbenju 19.432.061 37.937.151 
                Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 929.986 2.267.453 
             Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  393 
             Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 19.759 34.854 
             Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin   
             Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 118.879 811.710 
             Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 18.363.437 34.822.741 
 b)    Izdatki pri naložbenju -17.769.102 -37.923.038 
             Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -28.985 -30.142 
             Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -31.524 -32.461 
             Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -110.402 -1.770.387 
             Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -324.357 -2.247.890 
             Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -17.273.834 -33.842.158 
 c)    Prebitek prejemkov pri naložb. ali prebitek izdatkov pri naložb. (a+b) 1.662.959 14.113 

 C.   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
 a)    Prejemki pri financiranju 40.440.044 80.368.725 
             Prejemki od vplačanega kapitala   
             Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 237.094 6.199.820 
             Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 40.202.950 74.168.905 
 b)    Izdatki pri financiranju -43.440.478 -99.609.065 
             Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -3.548.796 -4.091.556 
             Izdatki za vračila kapitala  -163.000 
             Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -389.959 -11.860.056 
             Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -39.501.723 -83.494.453 
             Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku   
 c)    Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdat.pri financ.(a+b) -3.000.434 -19.240.340 

 Č.   KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.051 5.009 
             x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -3.958 -128.867 
             y) Začetno stanje denarnih sredstev 5.009 133.876 
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3.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 

             v EUR 

  
  
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 

leto 2012  

Vpoklicani kapital 
Kapital-

ske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 
Presežek 
iz prevre-
dnotenja 

Preneseni čisti posl. izid Čisti izid poslov. leta 

Skupaj 
  Osnovni 

kapital 

Nevpokli-
cani kapi-

tal 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za LD in 
deleže 

Lastne 
delnice in 

deleži 

Preneseni 
čisti dobi-
ček 

Prenese-
na čista 
izguba 

Čisti 
dobiček 
posl. leta 

Čista 
izguba 

posl. leta 

A.1. Stanje konec prejšnjega poro če-
valskega obdobja 5.084.346   16.614.176  5.042.409  6.534.811  -415.324  553.398  30.170.682   3.634.067   67.218.565  

a) Preračuni za nazaj                   
b) Prilagoditve za nazaj - PRIPOJITVE   14.312  72.505       -6.189 -1.213.551     -1.132.923 

A.2. Začetno stanje poro čevalskega 
obdobja 5.084.346   16.628.488  5.114.914  6.534.811  -415.324  547.209  28.957.131   3.634.067   66.085.642 

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki      -163.000      -163.000 

d) Nakup LD in lastnih poslovnih dele-
žev         -163.000        -163.000 

i) Druge sprem. lastniškega kapitala 
  

            
 

  
  

B.2. Celotni vseobsegajo či donos 
poro čevalskega obdobja       -43.356  4.045   1.518.052  1.478.741 

a) Vnos čistega posl. izida poročev. obdob. 
  

            
 

1.518.052 
 

1.518.052 

b) Sprem. pres. iz prevredn. neopredm. sred.                    
c) Sprem. pres. iz prevredn. opredmet. OS           28.086 4.045    32.131 

č) Sprem. pres. iz prevredn. finanč. naložb           -71.442     -71.442 

d) Druge sestav. vseobsegaj. donosa                    

B.3. Spremembe v kapitalu     163.000    3.471.067   -3.634.067   

a) 
Razpored. preostalega dela ČD primer-
jal. poročeval. obd. na druge sest. kap. 

             3.634.067   -3.634.067   

b) Oblikov.  rezerv za LD in lastne poslovne 
deleže iz drugih sestavin kapitala     

163.000 
  

-163.000 
    

f) Druge spremembe v kapitalu                    

C. Končno stanje poro čeval. obdobja 5.084.346   16.628.488  5.114.914 6.697.811 -578.324 503.853 32.432.243  1.518.052  67.401.383 
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             v EUR 

    Vpoklicani kapital 

Kapital-
ske 

rezerve 

Rezerve iz dobička 

Presežek 
iz prevre-
dno-tenja 

Preneseni čisti poslov. 
izid Čisti izid poslov. leta 

Skupaj 
  

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 

leto 2013 
Osnovni 
kapital 

Nevpo-
kli-cani 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za LD in 
deleže 

Lastne 
delnice in 

deleži 

Preneseni 
čisti dobi-
ček 

Prenese-
na čista 
izguba 

Čisti 
dobiček 
poslov. 

leta 

Čista 
izguba 
poslov. 

leta 

A.1. Stanje konec prejšnjega poro če-
valskega obdobja 5.084.346    16.628.488  5.114.914  6.697.811  -578.324  503.853  32.432.243    1.518.052    67.401.383  

A.2. Začetno stanje poro čevalskega 
obdobja 5.084.346   16.628.488  5.114.914  6.697.811  -578.324  503.853  32.432.243   1.518.052   67.401.383  

B.1. Spremembe lastniškega kapitala - 
transakcije z lastniki             

d) 
Nakup LD in lastnih poslovnih dele-
žev                        

B.2. Celotni vseobsegajo či donos 
poro čevalskega obdobja       -90.678  4.045    

-19.971.032 -20.057.665 

a) 
Vnos čistega posl. izida poročev. 
obdob.                     -19.971.032 -19.971.032 

b) Sprem. pres. iz prevredn. neopredm. 
sred. 

                      
 

c) 
Sprem. pres. iz prevredn. opredmet. 
OS             12.304  4.045        16.349  

č) Sprem. pres. iz prevredn. finanč. 
naložb 

            -102.982          -102.982  

d) Druge sestav. vseobsegaj. donosa                        

B.3. Spremembe v kapitalu        1.518.052   -1.518.052    

a) Razpored. preostalega dela ČD primer-
jal. poročeval. obd. na druge sest. kap. 

              1.518.052    -1.518.052    
 

d) 
Oblikov. rezerv za LD in lastne poslovne 
deleže iz drugih sestavin kapitala 

                       

f) Druge spremembe v kapitalu                        

C. Končno stanje poro čeval. obdobja 5.084.346   16.628.488  5.114.914  6.697.811  -578.324  413.175  33.954.340    
-19.971.032 47.343.718  
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4.  RAZKRITJA (POJASNILA) RA ČUNOVODSKIH IZKAZOV 

4.1  BILANCA STANJA 

4.1.1  SREDSTVA 

4.1.1.1  DOLGOROČNA SREDSTVA 

4.1.1.1.1  Neopredmetena sredstva 
 

        v EUR 

PREGLEDNICA 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

IN DOLGOROČNIH AČR 

Dolgoročne premo-
ženjske pravice 

Druge dolgoročne 
AČR 

Skupaj 

Nabavna vrednost   

Stanje 31.12.12 354.938 354.938 

Povečanja 28.985 7.780 36.765 

Zmanjšanja -24.596 -8 -24.604 

Okrepitev     

Oslabitev     

Stanje 31.12.13 359.327 7.772 367.099 

Popravek vrednosti   

Stanje 31.12.12 287.672   287.672 

Povečanja     

Zmanjšanja -23.300   -23.300 

Amortizacija 27.613   27.613 

Okrepitev     

Oslabitev     

Stanje 31.12.13 291.985 291.985 

Neodpisana vrednost   

Stanje 31.12.12 67.266 67.266 

Stanje 31.12.13 67.342 7.772 75.114 

        

Indeks 31.12.13/31.12.12 100   112 

Struktura 31.12.12 100   100 

Struktura 31.12.13 90 10 100 

 
Družba med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami vodi le računalniške programe, za katere 
ocenjuje, da je doba koristnosti od tri do pet let, zato jih amortizira z letno amortizacijsko stopnjo 
od 20 do 33,3%.  
 
V letu 2013 je družba povečala za 36.765 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev in aktiv-
nih časovnih razmejitev. Vrednost v višini 28.985 se v celoti nanaša na nakup in dodelavo raču-
nalniških programov.  
 
Zmanjšanja nabavne vrednosti, v letu 2013, v znesku 24.596 EUR, in zmanjšanja popravka 
vrednosti za 23.300 EUR (neodpisana vrednost: 1.296 EUR), se nanašajo na redne odpise pro-
gramske opreme, ki se ne uporablja več. 
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Družba je v letu 2013 oblikovala dolgoročne aktivne časovne razmejitve, ki na dan 31.12.2013 
izkazujejo vrednost v višini 7.772 EUR. Nanašajo se na mesečna vplačila v rezervni sklad kot 
prispevek etažnega lastnika na novo pridobljene poslovne stavbe na Šmartinski 130 v Ljubljani 
in se bodo porabljala za morebitna vzdrževalna dela. Vseh vplačil v letu 2013 je bilo v višini 
7.780 EUR, porabe pa za 8 EUR. 
 
 
 

4.1.1.1.2  Opredmetena osnovna sredstva 
 

v EUR 

PREGLEDNICA 
OPREDMETENIH 

OSNOVNIH 
SREDSTEV 

Zemljišča in 
zgradbe 

Zemljišče Zgradbe 
Druge nap-

rave in 
oprema 

Osnovna 
sredstva, ki 
se pridobi-

vajo 

Opredmet. 
osn. sred. v 
gradnji ali 
izdelavi 

Skupaj 

  1 =  a + b a b 3  4 =  c  c 1+2+3+4 

Nabavna vrednost   

Stanje 31.12.12 3.328.635 2.267.486 1.061.149 866.876 2.330 2.330 4.197.841 

Povečanja     29.575 1.950 1.950 31.525 

Zmanjšanja -17.260 -17.260   -32.018   -49.278 

Okrepitev         

Oslabitev         

Stanje 31.12.13 3.311.375 2.250.226 1.061.149 864.433 4.280 4.280 4.180.088 

Popravek vrednosti   

Stanje 31.12.12 665.799   665.799 849.181   1.514.980 

Povečanja         

Zmanjšanja     -32.018   -32.018 

Amortizacija 13.934   13.934 14.666   28.600 

Okrepitev         

Oslabitev         

Stanje 31.12.13 679.733 679.733 831.829 1.511.562 

Neodpisana vrednost   

Stanje 31.12.12 2.662.836 2.267.486 395.350 17.695 2.330 2.330 2.682.861 

Stanje 31.12.13 2.631.642 2.250.226 381.416 32.604 4.280 4.280 2.668.526 

                

Indeks 31.12.13/31.12.12 99 99 96 184 184 184 99 

Struktura 31.12.12 99 85 15 1 100 

Struktura 31.12.13 99 84 14 1 100 

 
V letu 2013 so bile na postavkah osnovnih sredstev sledeče spremembe: 
 
 

a) Zemljišče 
 
Ugotovljeno je bilo, da se v pripojeni družbi A5 d.o.o. v letu 2003 ni poknjižila izločitev dveh par-
cel po prodajni pogodbi z dne 25.7.2003 v višini 4.026 EUR in zato se je v letu 2013 naredil 
popravek. V oktobru je prišlo do izločitve še ene parcele v k.o. Zelena jama v višini 13.234 EUR 
in sicer zaradi sklenitve pogodbe o finančnem leasingu. Pogodba je sklenjena za 60 mesecev. 
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b) Zgradbe 
 
Na postavkah "Zgradbe" v letu 2013 ni bilo novih povečanj in zmanjšanj.  
 
 

c) Druge naprave in oprema 
 
Na postavkah "druge naprave in oprema" je družba v poslovnem letu 2013 kupila za 29.575 
EUR opreme, in sicer: 
- 29.031 EUR računalniške opreme; 
-      544 EUR drobnega inventarja 
 
Na postavkah "druge naprave in oprema" je družba v poslovnem letu 2013 zabeležila zmanj-
šanje nabavne vrednosti opreme v znesku 32.018 EUR in zmanjšanje popravka vrednosti 
opreme v znesku 32.018 EUR. Zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti se večina 
nanaša na redne odpise dotrajane opreme ob koncu leta. 
 
 

d) Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje 4.280 EUR na postavki opredmetenih osnovnih 
sredstev v gradnji in izdelavi. Znesek 2.330 EUR se nanaša na pripravo investicijskega vzdrže-
vanja poslovne zgradbe, 1.950 EUR pa na pripravo posodobitve dokumentacijskega sistema v 
družbi. 
 
Cenitve in hipoteke 
 
Konec leta 2008 je bila opravljena cenitev nepremičnin na lokaciji Vodovodna cesta 93, Ljublja-
na. Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., Dominus d.o.o., Ljubljana, 
Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s certifikatom Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Sloven-
skem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z namenom ocene tržne in 
hipotekarne vrednosti nepremičnine. Cenitev je bila opravljena po stanju na dan 01.12.2008 na 
nepremičnini: upravna stavba A1 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Skupna površina 
objekta znaša 741 m2. Na zemljišču stoji tudi transformatorska postaja. Objekta stojita na zem-
ljišču parc. št. 28/2, 20/6, 29/1 in 29/3, vpisanem v z.k. vložku 2, k.o. Bežigrad (2636). Ocenjena 
skupna površina zemljišča znaša 1.750 m2. Tržna vrednost nepremičnine je bila ocenjena na 
1.000.000 EUR. Dne 23.11.2009 je bilo podano mnenje istega ocenjevalca, da meni, da so vre-
dnosti ocenjenih nepremičnin še vedno na nivoju ocene per 01.12.2008. 
 
Družba ima nepremičnine, vodene na postavkah osnovnih sredstev, obremenjene s hipotekami, 
danimi za zavarovanje prejetih posojil. Pregled obremenitev s hipotekami je prikazan v sledeči 
preglednici. 
 
 
Upnik št. pogodbe nepremi čnina vrednost hipoteke 

NLB d.d. LD0902700124 Vodovodna – k.o. Bežigrad 1.300.000 EUR 

NLB d.d. LD090550205 Vodovodna – k.o. Bežigrad 1.500.000 EUR 

NLB d.d. LD0905500203 Vodovodna – k.o. Bežigrad 2.000.000 EUR 

NLB d.d. LD0911800204 Vodovodna – k.o. Bežigrad 2.500.000 EUR 
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Vse v gornji preglednici navedene hipoteke so navedene tudi v točki 4.1.1.1.3, pri naložbenih 
nepremičninah. Del nepremičnin na tej lokaciji namreč družba uporablja za svoje potrebe, del 
nepremičnin pa daje v poslovni najem. Nepremičnina kot celota pa je obremenjena z zgoraj 
navedenimi hipotekami. 
 
Obrestne mere za posojila, zavarovana z navedenimi hipotekami, so poslovna skrivnost. 
 
 

4.1.1.1.3  Naložbene nepremi čnine 
 
Družba A1, d.d. po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje 21.466.493 EUR na postavki naložbenih 
nepremičnin, kar je za 261.784 EUR več kot po stanju na dan 31.12.2012, ko je na tej postavki 
izkazovala stanje 21.204.709 EUR. Pregled sprememb v letu 2013 na postavki Naložbene nep-
remičnine, je prikazan v sledeči preglednici. 

             v EUR 

NALOŽBENE 
NEPREMIČNINE 

Zemljišča in zgradbe Zemljišča Zgradbe 

  1 =  a + b a b 

Nabavna vrednost   

Stanje 31.12.12 26.650.224 12.177.766 14.472.458 

Povečanja 775.047 215 774.832 

Zmanjšanja     

Stanje 31.12.13 27.425.271 12.177.981 15.247.290 

Popravek vrednosti   

Stanje 31.12.12 5.445.515   5.445.515 

Povečanja     

Zmanjšanja     

Amortizacija 513.263   513.263 

Stanje 31.12.13 5.958.778 5.958.778 

Neodpisana vrednost   

Stanje 31.12.12 21.204.709 12.177.766 9.026.943 

Stanje 31.12.13 21.466.493 12.177.981 9.288.512 

        

Indeks 31.12.13/31.12.12 101 100 103 

Struktura 31.12.12 100 57 43 

Struktura 31.12.13 100 57 43 

 
Povečanja na postavki naložbenih nepremičnin, v letu 2013, v znesku 775.047 EUR je sestav-
ljeno iz sledečih poslovnih dogodkov: 
• 774.727 EUR – pridobitev nepremičnine na Šmartinski 130, v Ljubljani; 
• 320 EUR – drugo. 
 
Družba A1, d.d., je pridobila nepremičnine na Šmartinski 130, v Ljubljani na ta način, da je kup-
nino v znesku 774.727 EUR poravnala: 
• v znesku 664.643 EUR s prodajo dolgoročne finančne naložbe in sicer 13% deleža družbe 

AE Nepremičnine. Knjigovodska vrednost prodanega 13% deleža je bila 288.563 EUR, pri 
čemer je ustvarila tudi dobiček od prodaje v znesku 376.080 EUR. 

• v znesku 110.084 EUR s kompenzacijami med posojili družb v skupini. 
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Namen te poslovne transakcije je bil, da družba A1, d.d., namesto naložbe v kapital družbe AE 
NEPREMIČNINE d.o.o., pridobi bolj uporabno naložbo. 
 
Pregled še po strukturi naložbenih nepremičnin, je prikazan v sledeči preglednici. 
            v EUR 

nepremičnina 

nabavna 
vrednost 

31.12.2012 

popravek 
vrednosti 

31.12.2012 

povečanja 
v tekočem 

letu 

amortizacija 
v tekočem 

letu 

zmanjšanja 
v tekočem 

letu 

knjigovodska 
vrednost 

31.12.2013 

"Stegne" 114.278         114.278 
"Vodovodna" 3.382.242 2.354.427   101.219   926.596 
"Celovška" 2.985.598 235.987   24.996   2.724.615 
"Bukovica" 3.971.809         3.971.809 
"Vojkova" 4.367.976 1.459.553   165.315   2.743.108 
"Moste" 3.058.256 911.227 307 64.210   2.083.126 
"Kajuhova 32b" 1.766.210 8.817 13 21.161   1.736.245 
"Kajuhova" 400.931         400.931 
"Celje 1" 4.750.550 157.900   78.950   4.513.700 
"Tbilisijska" 1.852.374 317.604   41.917   1.492.853 
'Šmartinska''     774.727 15.495   759.232 

SKUPAJ: 26.650.224  5.445.515 775.047 513.263 
 

21.466.493 
 
Povečanje vrednosti naložbene nepremičnine na lokaciji "Moste", v znesku 307 EUR, se nana-
ša na investicijska popravila na nepremičnini. 
 
Nepremičnino na lokaciji "Vojkova" ima družba v finančnem najemu. Pogodba o finančnem 
najemu se izteče leta 2025 (glejte tudi točko 4.1.2.3.1.b). 
 
Družba za merjenje naložbenih nepremičnin uporablja model nabavne vrednosti. 
 
Družba za naložbene nepremičnine uporablja amortizacijske stopnje v razponu od 2,41% do 
5,14% letno.  
 
V letu 2013 je imela družba za 537.125 EUR neposrednih poslovnih odhodkov, izvirajočih iz 
naložbenih nepremičnin. Podrobnejša struktura teh odhodkov po posameznih naložbenih nep-
remičninah je prikazana v sledeči preglednici. 

v EUR 

Nepremi čnina Stroški materiala Stroški vzdržev. Drugi stroški  Skupaj odhodki 

"Stegne"       
 "Vodovodna" 5.850 3.280 26.399 35.529 

"Celovška" 130.242 4.828 48.880 183.950 

"Bukovica"     2.142 2.142 

"Vojkova" (k.o. Brinje) 39.022 14.281 66.054 119.357 

"Moste"   779 3.136 3.915 

"Kajuhova 32b" 7.244 2.500 6.532 16.276 

"Kajuhova"       
 "Celje 1" 73.705 26.429 55.399 155.533 

"Tbilisijska"     1.826 1.826 

'Šmartinska'' 5.870 2.967 9.760 18.597 

SKUPAJ: 261.933  55.064 220.128 537.125 
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Družba A1, d.d. je v poslovnem letu 2013 ustvarila za 2.333.571 EUR prihodkov od najemnin od 
naložbenih nepremičnin. 
 
 
Cenitve 
 
Po stanju na dan 01.08.2010 je bila opravljena cenitev nepremičnine "Stegne" za namen hipo-
tekarnega zavarovanja kredita. Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., 
Dominus d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s 
certifikatom Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vredno-
sti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z 
namenom ocene tržne in hipotekarne vrednosti nepremičnine. Predmet ocenjevanja je bil pos-
lovno skladiščni objekt skupne površine 2.045,24 m2, ki stoji na zemljišču – gradbeni parceli 
velikosti 5.602,39 m2, vpisanem v z.k. vložkih št. 2673, 2373, 3355 in 2674, k.o. Dravlje (1738). 
Lastnici nepremičnine sta: družba DLC d.o.o. in družba A1, d.d.. Družba A1, d.d. je lastnica 
manjšega dela zemljišča, v velikosti 393,39 m2, medtem, ko je družba DLC d.o.o. lastnica celot-
nega poslovno skladiščnega objekta skupne površine 2.045,24 m2, in zemljišča v velikosti 
5.209,00 m2. Tržna vrednost nepremičnine, za namen hipotekarnega zavarovanja kredita, je 
bila ocenjena na 2.540.000 EUR. 
 
Konec leta 2008 je bila opravljena cenitev nepremičnin na lokaciji Vodovodna cesta 93, Ljublja-
na (lokacija "Vodovodna"). Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., 
Dominus d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s 
certifikatom Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vredno-
sti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z 
namenom ocene tržne in hipotekarne vrednosti nepremičnine. Cenitev je bila opravljena po sta-
nju na dan 01.12.2008 na nepremičnini: prodajno servisni center Renault in Nissan ter Tehnični 
pregledi, Prodajno skladiščni kompleks stoji na zemljišču skupne površine 15.534 m2, vpisanem 
v z.k. vložku 2, k.o. Bežigrad (2636). Tržna vrednost nepremičnine je bila ocenjena na 
7.500.000 EUR. Dne 23.11.2009 je bilo podano mnenje istega ocenjevalca, da meni, da so vre-
dnosti ocenjenih nepremičnin še vedno na nivoju ocene per 01.12.2008. 
 
Po stanju na dan 1.9.2013 je bila opravljena cenitev nepremičnine na lokaciji "Celovška" (k.o. 
Dravlje). Cenitev sta opravila: vodja projekta: Janez Kratnar, univ. dipl. inž. grad., stalni sodni 
cenilec in izvedenec gradbene stroke, cenilec s certifikatom Agencije Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Sloven-
skem inštitutu za revizijo in ocenjevalec: Andrej Selan, univ. dipl. inž. grad., stalni sodni cenilec 
in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem 
inštitutu za revizijo, oba v okviru družbe Dominus d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 54. Naroč-
nik cenitve je bila družba A1, d.d. z namenom določitve tržne vrednosti nepremičnine za namen 
zavarovanega posojanja. Cenitev je bila opravljena po stanju na dan 1.9.2013 na parcelah ID 
1738-766/4-0, ID 1738-766/14-0, ID 1738-766/15-0, ID 1738-766/16-0, ID 1738-767/5-0, ID 
1738-768/2-0, ID 1738-770/1-0, ID 1738-770/4-0, ID 1738-770/6-0, ID 1738-771/1-0, ID 1738-
771/2-0, ID 1738-771/6-0, ID 1738-776/2-0 in ID 1738-777/1-0 vse k.o. Dravlje (1738). Tržna 
vrednost nepremičnine je bila ocenjena na 8.346.000,00 EUR. 
 
Konec leta 2011 je bila opravljena cenitev zemljišča k.o. Bukovica, Občina Vodice (lokacija 
"Bukovica"). Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., Dominus d.o.o., 
Ljubljana, Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s certifikatom Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z namenom ocene trž-
ne in hipotekarne vrednosti nepremičnine. Cenitev je bila opravljena po stanju na dan 
01.10.2011. Predmet ocenjevanja so bile nepremičnine – zemljišča parc. št. 859/1, 859/2, 
859/3, 859/4, 859/5, 859/6, 859/7, 859/8, 859/9, 859/10, 859/11, 859/12, 859/13, 859/14, 
859/15, 859/16, 859/17, 859/18, 859/19, 813, 821/2, 821/3, 821/4, 847, 861 (vse v deležu 1/1), 
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823 (delež 16961/18594) 814 (delež 12713/13554) in 821/1 (delež 22737/23415) vse k.o. 
Bukovica (1743), Občina Vodice. Lastnici zemljišč sta družba A1, d.d. in družba Agroemona 
d.o.o., Domžale. Tržna vrednost nepremičnine je bila ocenjena na 13.088.000 EUR. 
 
Konec leta 2010 je bila opravljena cenitev nepremičnine (poslovne stavbe) na lokaciji Vojkova 
cesta 57, Ljubljana. Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., Dominus 
d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s certifikatom 
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremič-
nin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z namenom 
ocene tržne in hipotekarne vrednosti nepremičnine. Cenitev je bila opravljena po stanju na dan 
01.08.2010 na nepremičnini: parc.št. 530/1 in 530/3, k.o. Brinje I (1736). Tržna vrednost nepre-
mičnine je bila ocenjena na 5.350.000 EUR. 
 
Po stanju na dan 1.9.2013 je bila opravljena cenitev nepremičnine na Kajuhovi 32a, Ljubljana 
(lokacija "Moste"). Cenitev sta opravila: vodja projekta: Janez Kratnar, univ. dipl. inž. grad., stal-
ni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, cenilec s certifikatom Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo in ocenjevalec: Andrej Selan, univ. dipl. inž. grad., stalni sodni 
cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slo-
venskem inštitutu za revizijo, oba v okviru družbe Dominus d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 
54. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z namenom določitve tržne vrednosti nepremičnine 
za namen zavarovanega posojanja. Cenitev je bila opravljena po stanju na dan 01.9.2013 na 
parcelah ID 1730-474/9-0, ID 1730-475/1-0, ID 1730-475/6-0, ID 1730-475/8-0, ID 1730-475/10-
0, ID 1730-475/11-0 in ID 1730-479/19-0 vse k.o. Moste (1730). Tržna vrednost nepremičnine je 
bila ocenjena na 3.452.000,00 EUR. 
 
Februarja 2012 je bila narejena cenitev nepremičnine "Tbilisijska" na tržno vrednost. Cenitev je 
opravil cenilec mag. Dean Gregorič, univ. dipl. ekon., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nep-
remičnin. Cenitev je družba naročila sama za namen ocene tržne vrednosti lastninskih pravic za 
namen zavarovanega posojanja. Cenilec je ocenil tržno vrednost nepremičnine na 2.412.000 
EUR. 
 
 
Hipoteke 
 
Družba ima naložbene nepremičnine obremenjene s hipotekami, danimi za zavarovanje prejetih 
posojil. Pregled obremenitev s hipotekami je prikazan v sledeči preglednici. 
              v EUR 
 
Upnik št. pogodbe nepremi čnina 

vrednost  
hipoteke 

NLB d.d.    LD0902700124 k.o. Bežigrad, nepr.''Vodovodna'' 1.300.000 
NLB d.d. LD090550205 k.o. Bežigrad, nepr.''Vodovodna'' 1.500.000 
NLB d.d.   LD0905500203 k.o. Bežigrad, nepr.''Vodovodna'' 2.000.000 
NLB d.d.   LD0911800204 k.o. Bežigrad, nepr.''Vodovodna'' 2.500.000 

Nova KBM d.d. 18133/64 
k.o. Moste, k.o. Dravlje,nepr.''Celovška'' 
k.o. Petelinje (1) 1.500.000 

Nova KBM d.d. 18151/46 
k.o. Moste, k.o. Dravlje,nepr.''Celovška'' 
k.o. Petelinje (1) 1.500.000 

Nova KBM d.d. 18380/08 
k.o. Moste, k.o. Dravlje,nepr.''Celovška'' 
k.o. Petelinje (1) 1.000.000 

Banka Celje d.d.  

300071/0-IDK 
073446/2 
063084/5 k.o. Moste, nepr.''Moste'', k.o. Vič 5.750.000 

Gorenjska banka d.d. 074F141559/13 k.o. Celje 3.000.000 
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Gorenjska banka d.d. 025F041603/12(2)  k.o. Dravlje 2.100.000 

Gorenjska banka d.d. 025F041603/11(2) k.o. Dravlje 400.000 
Banka Koper d.d. 301-0005556976 

k.o. Dravlje, nepr.''Stegne'' 3.840.000 
  

47/11-9147322 
301-0005331645(3) 

Banka Celje d.d.  in 
NLB d.d. 63104/3 (4) k.o. Bukovica, nepr. "Vodice" 3.500.000 

Banka Celje d.d. 0569909/9 (4) k.o. Bukovica, nepr. "Vodice" 6.000.000 

SKB d.d. 611480-016 (5) k.o. Dravlje 800.000 
 
OPOMBE 
(1) nepremičnina k.o. Petelinje je vodena med zalogami – glejte tudi točko 4.1.1.2.1 
(2) za zavarovanje posojila, danega družbi A1-REMONT KRANJ d.o.o. 
(3) za zavarovanje posojila, danega družbi ADEL d.o.o. 
(4) za zavarovanje posojila, danega družbi DLC d.o.o. 
(5) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 
 
Hipoteke na nepremičninah z oznako "k.o. Bežigrad – Vodovodna", so navedene tudi v točki 
4.1.1.1.2, pri opredmetenih osnovnih sredstvih. Del nepremičnin na tej lokaciji namreč družba 
uporablja za svoje potrebe, del nepremičnin pa daje v poslovni najem. Nepremičnina kot celota 
pa je obremenjena z zgoraj navedenimi hipotekami. 
 
Obrestne mere za posojila, zavarovana z navedenimi hipotekami, so poslovna skrivnost. 
 
 
 

4.1.1.1.4  Dolgoro čne finan čne naložbe  
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013, izkazuje dolgoročne finančne naložbe v znesku 
59.588.656 EUR. Podrobnejša struktura teh postavk po stanju na dan 31.12.2013 in na dan 
31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

 opis 31.12.2013 31.12.2012 

 IV.  Dolgoro čne finan čne naložbe 59.588.656 70.990.373 
        1.   Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 58.890.165 70.795.004 
              a)   Delnice in deleži v družbah v skupini 57.809.168 69.425.444 
              b)   Delnice in deleži v pridruženih družbah   
              c)   Druge delnice in deleži 1.046.594 1.335.157 
              č)   Druge dolgoročne finančne naložbe 34.403 34.403 
        2.   Dolgoročna posojila 698.491 195.369 
              a)   Dolgoročna posojila družbam v skupini 4.150 26.800 
              b)   Dolgoročna posojila drugim 694.341 168.569 
 
Iz gornje preglednice je razvidno, da so se dolgoročne finančne naložbe, po stanju na dan 
31.12.2013, v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012, zmanjšale za 11.401.717 EUR. Od tega 
se je stanje na postavki delnic in deležev v družbah v skupini zmanjšalo za 11.616.276 EUR, 
medtem, ko se je stanje dolgoročnih posojil povečalo za 503.122 EUR. 
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a) Deleži v družbah v skupini 
 
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje družba A1, d.d., naložbe v deleže v družbah v 
skupini, po stanju na dan 31.12.2013, v znesku 57.809.168 EUR. Podrobna predstavitev naložb 
v deleže drugih podjetij v skupini, po stanju na dan 31.12.2013 in 31.12.2012, ter spremembe 
med letom, so prikazane v sledeči tabeli. 
       v EUR 

Družba v kateri so naložbe 

% 
lastn. 
31.12. 
2013 

Saldo 
31.12. 
2012 

Popr. 
vred. v 

zač.saldu 

Oslabitev 
v letu 
2013 

Poveč. v 
letu 

 2013 

Odtujitve 
v letu 
2013 

Saldo 
31.12.2013 

ADEL d.o.o. 70,85 3.770.000     3.770.000 

DLC d.o.o. 100 28.000.000     28.000.000 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 100 1.252.295  677.100 1.041.159  1.616.354 

BOFRUT d.o.o. 100 9.180    730.000  739.180 

A1-REMONT KRANJ d.o.o. 88,07 2.373.093    186.000  2.559.093 

A1-KRITJE d.o.o. 100 10.000    10.000  

GA ADRIA d.o.o. 100 7.500     7.500 

AVTO MOSTE d.o.o. 100 607.500  839.817 400.000  167.683 

IPROJEKT, d.o.o. 100 2.713.197      2.713.197 

AVTOHIŠA KRANJ d.o.o. 100 250.376      250.376 

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 100 770.066      770.066 

ALBORA d.o.o. 100 3.249.361 563.994     2.685.367 

A1-INVEST, d.o.o. Beograd 100 13.061.278   11.343.318   1.717.960 

MONDO VIEW INVESTMENT 100 11.750.000     11.750.000 

"A1 S" d.o.o. Vojka 51 2.112      2.112 

VIVALDI COOPERATIEF U.A. 51 10.200  10.200    

BEOINCON d.o.o., Beograd 51 1.095.000  1.095.000    

NEO VANIA d.o.o.,Beograd 100 1.058.280     1.058.280 

T KAPIJA 1 d.o.o., Beograd 100    2.000  2.000 

SKUPAJ :   69.989.438 563.994  13.965.435 2.359.159 10.000 57.809.168 

 
Spremembe v letu so bile sledeče: 
• družba A1, d.d., je v aprilu 2013 krila nekrito izgubo družbe AVTOHIŠA REAL, d.o.o. iz leta 

2012, v celoti, to je v znesku 741.159 EUR, na ta način, da je izvršila vplačilo v kapital druž-
be AVOHIŠA REAL, d.o.o.. Za vplačilo je bilo uporabljeno že dano posojilo družbi 
AVTOHIŠA REAL, d.o.o., ki je bilo pretvorjeno v kapital. 

• družba A1, d.d., je v decembru 2013 krila del izgube tekočega leta družbe AVTOHIŠA 
REAL, d.o.o., v znesku 300.000 EUR, na ta način, da je izvršila vplačilo v kapital družbe. 
Delno kritje izgube je bilo izvedeno zaradi zahtev koncesionarjev. 

• družba A1, d.d., je dokapitalizirala družbo BOFRUT d.o.o. za znesek 730.000 EUR. Družba 
BOFRUT, d.o.o. je imela pred dokapitalizacijo negativen kapital. Za dokapitalizacijo je bilo 
uporabljeno že dano posojilo družbi. S kritjem izgube družbe BOFRUT d.o.o. in z dokapitali-
zacijo je družba A1, d.d., postala edini lastnik družbe BOFRUT d.o.o.. 

• družba A1, d.d., je kupila še 2,09031% deleža v kapitalu družbe A1-REMONT KRANJ d.o.o. 
za znesek 186.000 EUR. 

• družba A1, d.d., je v aprilu 2013 krila nekrito izgubo družbe AVTO MOSTE d.o.o.. Izguba je 
bila krita delno, v znesku 400.000 EUR, na ta način, da je družba A1, d.d.. izvršila vplačilo v 
kapital družbe AVTO MOSTE d.o.o.. Za vplačilo je bilo uporabljeno že dano posojilo družbi 
AVTO MOSTE d.o.o., ki je bilo pretvorjeno v kapital. 
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• družba A1, d.d., je v marcu 2013 prodala 100% naložbe v kapital družbe A1-KRITJE d.o.o.. 
Kupec je bila družba A1-REMONT KRANJ d.o.o.. 

• družba A1, d.d., je v decembru 2013 kupila 100% naložbe v kapital družbe T KAPIJA 1 
d.o.o. Beograd, od družbe VIVALDI COOPERATIEF U.A., ki je likvidirana. 

• družba A1, d.d., je ob izdelavi zaključnega računa slabila naložbe v kapital podrejenih družb 
v skupnem znesku 13.965.435 EUR, kot je prikazano v gornji preglednici. 

 
Na vseh zgoraj navedenih deležih slovenskih družb v skupini je podana zastavna pravica Pro-
banke, d.d.. 
 
Pomembni osnovni podatki za vsako od podjetij iz gornje tabele, v katerih kapitalu je družba 
neposredno ali posredno udeležena z več kot 50% so sledeči: 
 
• Firma: ADEL, trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana 

- Sedež: Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 70,8513% delež v kapitalu družbe 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 5.321.000 EUR 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 6.586.911 EUR 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 

840.369 EUR, od česar je 42.019 EUR usmerila v zakonske rezerve, 798.350 EUR 
dobička tekočega leta pa je ostalo nerazporejenega. 

 
• Firma: DLC finančni inženiring d.o.o., Ljubljana 

- Sedež: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 13.186.446 EUR 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 22.734.387 EUR 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 

401.153 EUR, od česar je 20.057 EUR usmerila v zakonske rezerve, 381.096 EUR 
dobička tekočega leta pa je ostalo nerazporejenega. 

 
• Firma: AVTOHIŠA REAL, trgovina in servis, d.o.o. 

- Sedež: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 1.251.878 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 1.616.354 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala izgubo obračunskega obdobja v višini 896.552 

EUR, ki je bila v višini 300.000 EUR delno krita z vplačilom družbe A1, d.d., 596.552 
EUR izgube tekočega leta pa je ostalo nerazporejene. Družba ima tudi nerazporejen 
dobiček iz preteklih let v višini 835.423 EUR. 

- Upravni odbor družbe A1, d.d., je aprila 2013 je sprejel sklep, da se družba AVTOHIŠA 
REAL, d.o.o., dokapitalizira v znesku 741.159 EUR. Dokapitalizacija se je izvedla v apri-
lu 2013, na ta način, da se je direktno pokrivala nekrita izguba družbe iz preteklih let. Po 
dokapitalizaciji družba nima več nekrite izgube iz preteklih let. 

 
• Firma: BOFRUT, d.o.o. 

- Sedež: Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v tej družbi. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 80.563 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 60.860 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

45.330 EUR, ki je v celoti ostala nepokrita. Družba A1 je v letu 2013 v celoti pokrila 
izgube iz preteklih let. 
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• Firma: A1-REMONT KRANJ d.o.o. 
- Sedež: Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, Slovenija 
- Družba A1, d.d. je po stanju na dan 31.12.2013 udeležena v 88,0734% kapitala te druž-

be. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 407.353 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 6.762.773 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 

1.300.745 EUR, ki je v celoti ostal nerazporejen. 
- Dne 21.11.2012 so štirje družbeniki z družbo A1-Remont Kranj d.o.o. in družbo A1, d.d., 

podpisali Pogodbe o ustanovitvi nakupne opcije. Podpisane CALL opcije predstavljajo 
12,41 % delež vseh družbenikov družbe A1-Remont Kranj d.o.o.. Pogodbe so sklenjene 
v notarski obliki za obdobje 5 let. 

 
• Firma: GA ADRIA, zastopanje in svetovanje d.o.o. 

- Sedež: Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu te družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 7.500 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 35.352 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 

22.277 EUR, od česar je 471 EUR usmerila v zakonske rezerve, 21.806 EUR dobička 
pa je ostalo nerazporejenega. 

 
• Firma: AVTO MOSTE, trgovina in servis, d.o.o. 

- Sedež: Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu te družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 607.500 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 167.683 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

204.654 EUR, ki je v celoti ostala nepokrita. Družba ima tudi nepokrito izgubo prejšnjih 
let v znesku 235.163 EUR. 

- Upravni odbor družbe A1, d.d., je v marcu 2013 sprejel sklep, da se družba AVTO 
MOSTE d.o.o., dokapitalizira v znesku 400.000 EUR. Dokapitalizacija se je izvedla na ta 
način, da se je direktno pokrivala nekrita izguba družbe. 
 

• Firma: iProjekt, inženirsko podjetje za razvoj, gradnjo in trženje nepremičninskih projektov, 
d.o.o. 
- Sedež: Kajuhova ulica 32 b, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 2.409.740 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 2.467.976 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

166.882 EUR, ki je v celoti ostala nepokrita. 
 
• Firma: AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 

- Sedež: Ljubljanska cesta 22, Kranj, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 250.376 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 343.492 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisti dobiček poslovnega leta v višini 57.222 

EUR, od česar je 2.861 EUR usmerila v zakonske rezerve, 54.361 EUR dobička pa je 
ostalo nerazporejenega. 
 

• Firma: AVTOHIŠA VIČ trgovina z avtomobili in storitve, d.o.o. Ljubljana 
- Sedež: Tbilisijska 49, 1000 Ljubljana, Slovenija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu te družbe. 
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- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 417.293 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 577.432 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisti dobiček poslovnega leta v višini 2.948 

EUR, ki je v celoti ostal nerazporejen. Družba ima tudi nerazporejen dobiček iz preteklih 
let v višini 54.549 EUR.  

- V poslovnem letu 2013 je družba sprejela sklep o izplačilu dobička iz preteklih let v zne-
sku 358.654 EUR. 

 
• Firma: ALBORA d.o.o. 

- Sedež: Samoborska cesta 253, Zagreb, Hrvaška 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu te družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 19.870.600 HRK (2.605.468 

EUR). 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 17.367.600 HRK (2.277.270 

EUR). 
- V letu 2013 je družba ALBORA d.o.o. ustvarila čisti dobiček obračunskega obdobja v 

višini 595.972 HRK (78.145 EUR). Družba ima tudi nepokrito izgubo preteklih let v višini 
3.099.038 HRK (406.351 EUR). 

Vsi zneski so iz hrvaških kun preračunani v evre po referenčnem tečaju ECB na dan 
31.12.2013 (1 EUR = 7,6265 HRK). 
 

• Firma: A 1 S d.o.o. 
- Sedež: Cara Dušana br. 9, Vojka, Srbija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 51% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 19.766 tisoč RSD (173.174 

EUR). 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 245.982 tisoč RSD (2.155.090 

EUR). 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

513.793 tisoč RSD (4.501.428 EUR). 
Vsi zneski so iz srbskih dinarjev preračunani v evre po tečajnici Banke Slovenije za valute, 
za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaj BS za mesec december 2013 je bil: 1 
EUR = 114,14 RSD. 

 
• Firma: A1-INVEST, d.o.o. Beograd 

- Sedež: Kej Radoja Dakića 17/17, Pančevo, Srbija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 998.103 tisoč RSD (8.744.550  

EUR). 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 205.517 tisoč RSD (1.800.569 

EUR). 
- V letu 2013 je družba A1-INVEST d.o.o. ustvarila čisto izgubo obračunskega obdobja v 

višini 467.959 tisoč RSD (4.099.869 EUR). Iz preteklih let ima družba 324.627 tisoč RSD 
(2.844.112 EUR) nekrite izgube. 

Vsi zneski so iz srbskih dinarjev preračunani v evre po tečajnici Banke Slovenije za valute, 
za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaj BS za mesec december 2013 je bil: 1 
EUR = 114,14 RSD. 
 

• Firma: BEOINCON d.o.o. 
- Sedež: Kej Radoja Dakića 17/16, Pančevo, Srbija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 51% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 42 tisoč RSD (368 EUR)  
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je -64.126 tisoč RSD (-561.819 

EUR). 
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- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 
15.388 tisoč RSD (134.817 EUR), iz preteklih let ima prenesene izgube v višini 48.780 
tisoč RSD (427.370 EUR). 

Vsi zneski so iz srbskih dinarjev preračunani v evre po tečajnici Banke Slovenije za valute, 
za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaj BS za mesec december 2013 je bil: 1 
EUR = 114,14 RSD. 
 

• Firma: MONDO VIEW INVESTMENT d.o.o., Petrovaradin 
- Sedež: Tranžamentska 29, Petrovaradin, Srbija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 278.055 tisoč RSD (2.436.087 

EUR) 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 89.984 tisoč RSD (788.365 EUR). 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

60.656 tisoč RSD (531.418 EUR), iz preteklih let ima prenesene izgube v višini 131.062 
tisoč RSD (1.148.257 EUR). 

Vsi zneski so iz srbskih dinarjev preračunani v evre po tečajnici Banke Slovenije za valute, 
za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaj BS za mesec december 2013 je bil: 1 
EUR = 114,14 RSD. 
 

• Firma: NEO VANIA d.o.o., Novi Beograd 
- Sedež: Jurija Gagarina 36d, Novi Beograd, Srbija 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 5.000 RSD (44 EUR). 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je -648 tisoč RSD (-5.677 EUR). 
- V poslovnem letu 2013 je družba izkazala čisto izgubo v višini 533 tisoč RSD (4.670 

EUR) ), iz preteklih let ima prenesene izgube v višini 120 tisoč RSD (1.051 EUR). 
 

Vsi zneski so iz srbskih dinarjev preračunani v evre po tečajnici Banke Slovenije za valute, 
za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaj BS za mesec december 2013 je bil: 1 
EUR = 114,14 RSD. 
 

• Firma: VIVALDI COOPERATIEF U.A. 
- Sedež: Amsterdam, Nizozemska 
- Družba je bila ustanovljena 01.02.2008. 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 51% delež v kapitalu te družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 20.000 EUR. 
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je -2.382.032 EUR. 
- V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

1.879.581 EUR, iz preteklih let ima prenesene izgube v višini 522.451 EUR. 
- računovodski izkazi družbe za leto 2013 niso bili revidirani. 

 
• T KAPIJA 1 d.o.o. 

- Sedež: Kej Radoja Dakića 17/17, Pančevo, Srbija 
- Družba je bila ustanovljena 08.05.2008. 
- Družba A1, d.d. ima po stanju na dan 31.12.2013 100% delež v kapitalu družbe. 
- Osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je 146.403 tisoč RSD (1.282.662 

EUR).  
- Celotni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 je -833.443 tisoč RSD (-7.301.936 

EUR). 
- V poslovnem letu 2013 je družba ustvarila čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 

557.246 tisoč RSD (4.882.127 EUR), ki je ostala nepokrita. Družba ima tudi nepokrito 
izgubo iz preteklih let v znesku 422.600 tisoč RSD (3.702.471 EUR). 



A1, d.d. - 2013 

 37

Vsi zneski so iz srbskih dinarjev preračunani v evre po tečajnici Banke Slovenije za valute, 
za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Tečaj BS za mesec december 2013 je bil: 1 
EUR = 114,14 RSD. 

 
 
b) Druge delnice in deleži 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje družba  A1, d.d., dolgoročne finančne naložbe v druge 
deleže podjetij, v višini 1.046.594 EUR. Struktura te postavke, primerjava s stanjem na dan 
31.12.2012 in gibanje v letu 2013, so prikazani v sledeči tabeli. 
        v EUR 

Družba v kateri so 
naložbe 

% las-
tništva 
31.12. 
2013 

Saldo 
31.12. 
2012 

Popr. 
vred. v 

začetnem 
saldu 

Okrepitev 
v teko-
čem letu 

Druga 
poveč. v 
tek. letu 

Odtujitve 
v tek. letu 

Oslabitev 
v teko-
čem letu 

Saldo 
31.12. 
2013 

AGROEMONA d.o.o.  34,9473 458.832        458.832 

AE NEPREMIČNINE d.o.o.  21,8875 772.181      288.563  483.618 

CIMOS d.d. nepom. 10.316 9.787     529 

MERKUR, d.d. nepom. 103.615      103.615 

SKUPAJ :  1.344.944 9.787   288.563  1.046.594 

 
Družba A1, d.d., je v letu 2013 prodala 13,0598% deleža v družbi AE NEPREMIČNINE d.o.o., v 
znesku 288.563 EUR. 
 
Delnice Cimosa in Merkurja, v skupnem znesku 104.144 EUR, je družba A1, d.d. pridobila s pri-
pojitvijo družbe A5 d.o.o.. Pripojitev je bila izvedena na dan 31.12.2011. 
 
Družba vrednoti te naložbe po nabavni vrednosti.  
 
 
c) Druge dolgoročne finančne naložbe 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 družba izkazuje druge dolgoročne finančne naložbe v znesku 
34.403 EUR. Struktura po stanju na dan 31.12.2013, primerjava s stanjem na dan 31.12.2012 in 
gibanje naložb med letom, so prikazani v sledeči tabeli. 
      v EUR 

opis naložbe Saldo 
31.12.2012 

Okrepitev v 
tekočem 

letu 

Druga 
poveč. v 
tek. letu 

Odtujitve v 
tek. letu 

Oslabitev v 
tekočem 

letu 

Saldo 
31.12.2013 

umetniška dela – slike 34.403       34.403 

SKUPAJ: 34.403      34.403 

 
Ta postavka se glede na stanje na dan 31.12.2012 ni spremenila.  
 
 
č) Dolgoročna posojila družbam v skupini 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 4.150 EUR dolgoročnih posojil druž-
bam v skupini, kar predstavlja del dolgoročnega posojila družbi A1-INVEST d.o.o. iz Beograda, 
ki zapade v plačilo čez več kot eno leto. 
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d) Dolgoročna posojila drugim 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 694.341 EUR dolgoročnih posojil 
drugim. Struktura je sledeča: 
− 540.000 EUR je dano dolgoročno posojilo družbi Valens iz Zagreba. Posojilo je povezano z 

odprodajo terjatve za dano posojilo družbi AGS GASTRO SISTEMI iz Ljubljane; 
− 78.108 EUR je dolgoročni del danega finančnega najema nepremičnine; 
− 76.233 EUR se nanaša na nekaj dolgoročno danih posojil kupcem stanovanj na Lavrici. 
 
 
 

4.1.1.1.5  Dolgoro čne poslovne terjatve 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 družba izkazuje za 766.349 EUR dolgoročnih poslovnih terjatev. 
Struktura je sledeča: 
- znesek v višini 756.000 EUR se nanaša na odkupljeno terjatev od družbe DME d.o.o., za 

katero se vodi spor na sodišču do tretjih oseb. Terjatev je družba A1, d.d. odkupila v letu 
2011 po polovični vrednosti (celotna vrednost terjatve je 1.512.000 EUR); 

- znesek v višini 10.349 EUR se nanaša na dolgoročne poslovne terjatve (od pripojene prid-
ružene družbe A5 d.o.o.) do kupca Merkur d.d.. 

 
 
 

4.1.1.1.6  Odložene terjatve za davek  
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 2.906.749 EUR odloženih terjatev za 
davek od dohodka pravnih oseb. Struktura terjatev na dan 31.12.2013 in 31.12.2012 ter gibanje 
terjatev v letu 2013, so prikazani v sledeči preglednici. 
    v EUR 

opis 
Saldo 

31.12.12 
 

Povečanja 
v tekočem 

letu 

Zmanjšan-
ja v teko-
čem letu 

Saldo 
31.12.13 

od naložb v kapital  2.374.124  2.374.124 

od dolgoročnih rezervacij  19.550  19.550 

od povečanja dvomljivih in spornih poslovnih terjatev 5.499 3.839 1.176 8.162 

od povečanja dvom.in spornih terjatev iz financiranja 121.810 323.764 121.810 323.764 

od prevrednotenja vrednostnih papirjev navzdol 171.290 9.859  181.149 

 odložene terjatve za davek SKUPAJ: 298.599  2.731.136 122.986 2.906.749 
 
Pri izračunu davka od dobička pravnih oseb, v skladu z določili Zakona o davku od dohodka 
pravnih oseb, družbi niso priznani vsi odhodki od prevrednotenja terjatev iz poslovanja in finan-
ciranja, prevrednotenja finančnih naložb, oblikovanja dolgoročnih rezervacij, i.t.d.. Ti odhodki 
bodo priznani v kasnejših obdobjih, pod določenimi pogoji. 
 
Na poslovni rezultat družbe A1, d.d. za leto 2013, vplivajo vsa povečanja in zmanjšanja salda 
odloženih terjatev za davek, na dan 31.12.2013, glede na saldo na dan 31.12.2012, na vseh 
postavkah, razen na postavki "od prevrednotenja vrednostnih papirjev navzdol". Povečanje sta-
nja na postavki "od prevrednotenja vrednostnih papirjev navzdol" za znesek 9.860 EUR, pove-
čuje postavko presežkov iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb. 
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a) od naložb v kapital 
 
Družba A1, d.d., je ob zaključnem računu za leto 2013 opravila slabitev naložb v kapital podre-
jenih družb, zaradi česar je imela v letu 2013 za 13.965.435 EUR odhodkov iz naslova oslabitev 
in odpisov finančnih naložb. 
 
V sledeči preglednici je prikazan izračun odloženih davkov za slabitve naložb v kapital podreje-
nih družb, po stanju na dan 31.12.2013. 

v EUR 

naložba v kapital podrejene družbe slabitev naložbe odloženi davki 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 677.100  115.107 
AVTO MOSTE d.o.o. 839.817  142.769 
VIVALDI Cooperatief 10.200  1.734 
A1-INVEST d.o.o. 11.343.318  1.928.364 
BEOINCON d.o.o. 1.095.000  186.150 

SKUPAJ 13.965.435  2.374.124 
 
 
b) od dolgoročnih rezervacij 
 
Družba A1, d.d., je ob zaključnem računu za leto 2013 oblikovala dolgoročne rezervacije v zne-
sku 230.000 EUR zaradi negotovosti izida tožbe družbe PS ZA AVTO v stečaju. Polovica znes-
ka teh odhodkov je ob nastanku davčno nepriznan odhodek, zato je družba ob zaključnem 
računu knjižila tudi odložene davke v višini 19.550 EUR, kar predstavlja 17% od 50% od zneska 
oblikovanih rezervacij. 
 
 
c) od dvomljivih in spornih terjatev iz financiranja 
 
V sledeči preglednici so prikazane spremembe stanj terjatev za odložene davke v letu 2013,  
knjiženih zaradi sprememb stanj na postavkah dvomljivih in spornih terjatev iz financiranja. 
 

v EUR 

dvomljive in sporne terjatve odložene terjatve za 
davek opis stanje leto 2013 stanje 

 31.12.12 plačila na DST(1) 31.12.13 povečanja zmanjšanja 

AGS GASTRO SISTEMI, d.o.o. 266.394 -266.394  47.951 
AGS GASTRO SISTEMI, d.o.o. 410.327 -410.327    73.859 
Vivaldi Cooperatief 1.890.329  1.890.329 321.356    
Čulap   14.163  14.163 2.408    

 SKUPAJ 676.721 -676.721  1.904.492  1.904.492 323.764  121.810 
 
OPOMBE 

(1) DST – okrajšava za dvomljive in sporne terjatve 
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4.1.1.2  KRATKOROČNA  SREDSTVA 

4.1.1.2.1  Zaloge  
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje stanje zalog v višini 6.031.776 EUR. Pregled 
stanja in gibanja zalog v poslovnem letu 2013 je prikazan v sledeči preglednici. 

v EUR 

Vrsta zalog Saldo pred-
hodnega leta 

Nabava 
v teko-
čem letu 

Poraba v 
tekočem 

letu 

Popravek 
vrednosti 
na tržno 
vrednost 

Prevredno-
tenje zalog 

Inventurni Saldo 
tekočega 

leta v 
bilanci viški manjki 

Material               
Nedokončana proiz-
vodnja 9.176.269    742.750    -2.484.280      5.949.239  
Proizvodi in trgovsko 
blago 92.417    105.681    95.801      82.537  

Predujmi za zaloge               

SKUPAJ zaloge: 9.268.686  
 

848.431  
 

-2.388.479  
  

6.031.776  

 
 
a) Nedokončana proizvodnja 
 
Družba na nedokončani proizvodnji vodi gradnjo nepremičnin za trg.  
 
Struktura stanja nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2013 in primerjava s stanjem na dan 
31.12.2012, je prikazana v naslednji preglednici. 
  v EUR 

nepremičnina 31.12.13  31.12.12  

zemljišče na lokaciji Petelinje (Dol pri Ljubljani) 2.550.000 5.034.280 

zemljišče na lokaciji Brezje (Štradunski gaj) 1.974.500 1.974.500 

zemljišče na lokaciji Pobrežje 1.137.000 1.137.000 

zemljišče na lokaciji Nova Gorica  471.184 

druga zemljišča 287.739 559.305 

SKUPAJ 5.949.239 9.176.269 

 
V poslovnem letu 2013 je družba A1, d.d., prodala dve nepremičnini, po skupni knjigovodski 
vrednosti 742.750 EUR. To sta bili nepremičnini z oznako "Nova Gorica", s knjigovodsko vred-
nostjo 471.184 EUR in "Ig (Golo)" s knjigovodsko vrednostjo 271.566 EUR. S prodajo obeh nep-
remičnin skupaj je družba ustvarila za 248.166 EUR prihodkov od prodaje, kar pomeni da je 
imela s prodajo za 494.584 EUR izgube. 
 
Znižanje stanja zalog nedokončane proizvodnje, ki je posledica prevrednotenja zalog na nižjo 
vrednosti, v znesku 2.484.280 EUR, se nanaša na oslabitev vrednosti zemljišča na lokaciji Pete-
linje (Dol pri Ljubljani). 
 
 
b) blago 
 
Novih nabav blaga v poslovnem letu 2013 ni bilo. Poraba v znesku 105.681 EUR se nanaša na 
prodajo blaga iz zalog bivše družbe ANET d.o.o.. 
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Odprava prevrednotenja zalog, v znesku 95.801 EUR je odprava prevrednotenja zalog bivše 
družbe ANET d.o.o.  
 
Čista iztržljiva vrednost zalog je enaka knjigovodski vrednosti zalog na dan 31.12.2013. 
 
 
Cenitve 
 
Leta 2011 je bila opravljena cenitev nepremičnine k.o. Brezje, Mestna občina Maribor (lokacija 
"Brezje Štradunski gaj"). Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., 
Dominus d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s 
certifikatom Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vredno-
sti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d., z 
namenom ocene tržne in hipotekarno posojilne vrednosti polnega lastniškega interesa na nep-
remičninah z namen hipotekarnega zavarovanja kredita. Cenitev je bila opravljena po stanju na 
dan 01.08.2011 na nepremičnini z opisom: nezazidano stavbno zemljišče na parc. št. 981/2, 
983/1, 983/2, 983/3, 983/4, 979, 980, 981/1, 982, 975/1, 976, 975/6 in 978/1 v k.o. Brezje (656), 
v Mariboru. Skupna površina ocenjevanih zemljišč znaša 22.905,00 m2. Tržna vrednost nepre-
mičnine je bila ocenjena na 2.512.000 EUR, hipotekarna posojilna vrednost pa na 2.276.000 
EUR. 
 
Leta 2011 je bila opravljena cenitev nepremičnine k.o. Pobrežje, Mestna občina Maribor (lokaci-
ja "Pobrežje"). Cenitev je opravil ocenjevalec Janez Kratnar, univ.dipl.inž.grad., Dominus d.o.o., 
Ljubljana, Slovenska cesta 56. G. Kratnar je stalni sodni cenilec in cenilec s certifikatom Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo RS in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d., z namenom ocene trž-
ne in hipotekarno posojilne vrednosti polnega lastniškega interesa na nepremičninah z namen 
hipotekarnega zavarovanja kredita. Cenitev je bila opravljena po stanju na dan 01.08.2011 na 
nepremičnini z opisom: zemljišča parc. št. 1253/1, 1253/4, 1255/2, 1252/1, 1254/1, 972/4, 
2099/1, 973/1 in 2101, v k.o. Pobrežje (681) v mestni občini Maribor. Skupna površina ocenje-
vanega zemljišča znaša 10.265,00 m2. Obravnavano zemljišče se nahaja na območju, ki je po 
namenski rabi prostora predvideno za stavbna zemljišča. Tržna vrednost nepremičnine je bila 
ocenjena na 1.350.000 EUR, hipotekarna posojilna vrednost pa na 1.164.000 EUR. 
 
Po stanju na dan 17.9.2013 je bila opravljena cenitev nepremičnine k.o. Petelinje (Dol pri Ljub-
ljani (lokacija "Petelinje"). Cenitev je opravil mag. Dean Gregorič, univ. dipl. ekon., pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Naročnik cenitve je bila družba A1, d.d. z namenom določit-
ve tržne vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja. Cenitev je bila opravljena 
po stanju na dan 17.9.2013 na parcelah ID 1766-38/1-0, ID 1766-38/2-0, ID 1766-38/3-0, ID 
1766-38/4-0, ID 1766-38/5-0, ID 1766-38/6-0, ID 1766-38/7-0, ID1766-40/5-0, ID 1766-40/16-0, 
ID 1766-235/6-0, 1766-236/7-0 in ID 1766-235/8-0 vse k.o. Petelinje. Tržna vrednost nepremič-
nine je bila ocenjena na 2.550.000 EUR. Na podlagi te cenitve je družba naredila oslabitev vre-
dnosti zemljišča na tej lokaciji.  
 
 
Hipoteke 
 
Družba ima na nekaj nepremičninah, ki so v različnih fazah gradnje, vpisane hipoteke, in sicer: 
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             v EUR 

Upnik št. pogodbe nepremi čnina vrednost hipoteke  

Nova KBM d.d. 18133/64 
k.o. Moste, k.o. Dravlje, (1)  
k.o. Petelinje 1.500.000 

Nova KBM d.d. 18151/46 
k.o. Moste, k.o. Dravlje, (1)  
k.o. Petelinje 1.500.000 

Nova KBM d.d. 18380/08 
k.o. Moste, k.o. Dravlje, (1)  
k.o. Petelinje 1.000.000 

Probanka, d.d. 

00500/09 
D0186/09 
00230/11 
D0254/11 (2) 
D0252/11 (3) 

D0255/11 (4)   

00481/10 (2)   

k.o. Brezje in k.o. Pobrežje 4.500.000 

Sberbank, d.d. 240-52-504300 k.o. Petelinje 2.500.000 
 
OPOMBE 
(1) nepremičnini z oznako "Moste" in "Dravlje" sta vodeni na naložbenih nepremičninah – glejte tudi 

točko 4.1.1.1.3 
(2) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 
(3) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTO MOSTE d.o.o. 
(4) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 
 
Obrestne mere za posojila, zavarovana z navedenimi hipotekami, so poslovna skrivnost. 
 
 
 

4.1.1.2.2  Kratkoro čne finan čne naložbe 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje kratkoročne finančne naložbe v znesku 
9.261.748 EUR. Podrobnejša struktura teh postavk po stanju na dan 31.12.2013 in na dan 
31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

 opis 31.12.2013 31.12.2012 

 III.  Kratkoro čne finan čne naložbe 9.261.748 15.280.710 
        1.   Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 610.494 737.357 
              b)   Druge delnice in deleži 610.494 737.357 
        2.   Kratkoročna posojila 8.651.254 14.543.353 
              a)   Kratkoročna posojila družbam v skupini 8.427.449 12.322.757 
              b)   Kratkoročna posojila drugim 223.805 2.220.596 
 
 
a) Druge delnice in deleži 
 
Na postavki drugih delnic in deležev po stanju na dan 31.12.2013 družba izkazuje za 610.494 
EUR finančnih naložb. Znesek se v celoti nanaša na delnice in deleže v posesti za trgovanje 
(tržni vrednostni papirji). Stanje in gibanje te postavke v letu 2013 je prikazano v sledeči pregle-
dnici. 
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      v EUR 

Opis 
saldo 

31.12.12  
nakupi 
2013 

prodaje 
2013 

oslabitve 
 v  2013 

odprava 
oslabitve v  

2013 

saldo 
31.12.2013 

Delnice in deleži, kup-
ljeni za prodajo 

737.357  14.022 113.973 1.132 610.494 

SKUPAJ 737.357   14.022 113.973 1.132 610.494 

 
Družba vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, vodi po pošteni vrednosti. Učinke razlike med 
knjigovodsko in pošteno vrednostjo teh vrednostnih papirjev ugotavlja konec leta in prikazuje na 
postavkah presežkov iz prevrednotenja. Poštena vrednost za te finančne naložbe je bila ugotov-
ljena na dan 31.12.2013. 
 
Vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi in druge deleže, družba vrednoti po nabavni vrednos-
ti. 
 
Znesek 14.022 EUR, v razdelku "prodaje" se nanaša na umik 520 delnic KBMR. 
 
 
b) Kratkoročna posojila družbam v skupini 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 8.427.449 EUR na postavkah kratko-
ročnih posojil družbam v skupini. Podrobnejša struktura na dan 31.12.2013 in primerjava s stan-
jem na dan 31.12.2012 je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

podjetje 31.12.13 31.12.12 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o.  700.000 

BOFRUT d.o.o. 70.504 753.356 

A1-REMONT KRANJ d.o.o  455.355 

AVTO MOSTE d.o.o. 248.909 495.377 

"A 1 S" d.o.o. Vojka, Srbija 270.306 270.306 

A1-INVEST d.o.o., Srbija 7.837.730 7.603.580 

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o.  172.454 

VIVALDI COOPERATIEF U.A.  1.872.329 

SKUPAJ 8.427.449 12.322.757 

 
 
c) Kratkoročna posojila drugim 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje 223.805 EUR na postavki kratkoročnih 
posojil drugim. Struktura te postavke po stanju na dan 31.12.2013 in primerjava s stanjem na 
dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

AGS GASTRO SISTEMI, d.o.o.  2.030.162 

VALENS Int. trgovina d.o.o. 60.000  

kratkoročni del finančnega leasinga za nepremičnino 8.205  

drugi 99.164 39.381 

kratkoročni depoziti pri bankah 56.436 151.053 

SKUPAJ 223.805 2.220.596 
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V skladu z določili MRS 24, sodijo med povezane osebe z družbo A1, d.d. tudi družbi: AGS 
GASTRO SISEMI, d.o.o. in VALENS Int. d.o.o., čeprav niso kapitalsko povezane z družbo A1, 
d.d.. 
 
Družba vsako leto oceni možnost izterjave kratkoročnih terjatev iz naslova obresti in danih 
posojil, ter formira popravke vrednosti, v kolikor je to potrebno. Na podlagi ocene opravi pove-
čanje potrebnega popravka vrednosti terjatev, kar bremeni finančne odhodke iz oslabitve finan-
čnih naložb, oziroma zmanjšanje v preteklosti formiranega popravka vrednosti terjatev, kar knjiži 
na finančne prihodke. 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje družba za 1.904.492 EUR popravkov vrednosti kratkoro-
čnih terjatev iz naslova posojil. Pregled stanja in gibanja popravkov vrednosti teh terjatev v letu 
2013 je prikazan v sledeči preglednici. 

 
v EUR 

  na dan spremembe v 2013 na dan 
tekst 31.12.12 povečanja zmanjšanja 31.12.13 

Popr. vredn. kratk. terjatev iz financiranja 693.078 1.904.492 693.078 1.904.492 
SKUPAJ 693.078 1.904.492 693.078 1.904.492 

 
 
 

4.1.1.2.3  Kratkoro čne poslovne terjatve 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 8.069.601 EUR na postavkah kratko-
ročnih poslovnih terjatev. Podrobnejša struktura in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012 je 
prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

 IV.  Kratkoro čne poslovne terjatve 8.069.601 4.950.056 
        1.   Kratkor. poslovne terjat. do družb v skupini 2.640.703 4.593.946 
        2.   Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 172.133 212.197 
        3.   Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.256.765 143.913 
 
 
a) Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
 
Med kratkoročnimi terjatvami izkazuje družba, po stanju na dan 31.12.2013, poslovne terjatve 
do povezanih družb v znesku 2.640.703 EUR. Podrobna struktura teh terjatev po posameznih 
družbah in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

družba 31.12.13 31.12.12 

A1-REMONT KRANJ, d.o.o. 1.975 2.664 
ADEL d.o.o. 5.881 7.641 
DLC d.o.o. 669 160.365 
AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 6.004 10.690 
BOFRUT d.o.o. 540 5.164 
iProjekt, d.o.o. 1.807 550.810 
AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 927 1.314 
AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 2.240 1.886 
A1-KRITJE d.o.o. 386 435 
GA ADRIA d.o.o. 113 74 
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AVTO MOSTE d.o.o. 2.340 4.619 
ANET d.o.o., Zagreb 1.722 257.611 
A1-INVEST, d.o.o., Srbija 1.921.500 1.617.614 
"A 1 S" d.o.o., Vojka, Srbija 189.835 1.503.969 
VIVALDI COOPERATIEF U.A., Nizozemska 504.764 469.090 

SKUPAJ 2.640.703 4.593.946 

 
 
A1-INVEST d.o.o., Beograd, Srbija 
- 1.921.500 EUR - terjatve za obresti od dolgoročnih posojil. 
 
"A1S" d.o.o., Vojka, Srbija 
- 148.418 EUR – terjatve za izplačilo dobička po sklepu skupščine; 
-   41.417 EUR – terjatve za obresti od dolgoročnih posojil. 
 
VIVALDI COOPERATIEF U.A., Nizozemska 
- 504.764 EUR - terjatve za obresti od posojil. 
 
Večina drugih terjatev do družb v skupini ima rok zapadlosti v plačilo okoli enega meseca.  
 
 
b) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje družba A1, d.d., za 172.133 EUR kratkoročnih 
terjatev do kupcev, ki ne sodijo med podjetja v skupini. Struktura terjatev po stanju na dan 
31.12.2013 in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

prodaja nepremičnin  9.551 

oddajanje nepremičnin v poslovni najem 156.703 170.138 

drugo 4.281 8.778 

terjatve do kupcev bivše družbe ANET, d.o.o. 125 7.407 

terjatve do kupcev bivše družbe A5 d.o.o. 11.024 16.323 

SKUPAJ 172.133 212.197 

 
Terjatve za oddajanje nepremičnin v poslovni najem se nanašajo na veliko število kupcev, zne-
ski pa so sorazmerno majhni. 
 
Struktura kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev, na dan 31.12.2013, po zapadlosti, je prika-
zana v sledeči preglednici. 

v EUR 

    zapadle terjatve terjatve popravek SALDO  

opis nezapadlo do 30 dni 31-60 dni nad 60 dni SKUPAJ   SKUPAJ vrednosti 31.12.13 
domači 101.537 29.165 10.850 120.995 161.010 262.547 -90.414 172.133 
tuji 

        
drugo  

        
SKUPAJ 101.537  29.165 10.850 120.995 161.010 262.547 -90.414 172.133 
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Iz prikazanih podatkov je razvidno, da družba za terjatve po stanju na dan 31.12.2013 ocenjuje, 
da je povprečen odstotek izterljivosti njenih terjatev 65,56 %. 
 
 
c) Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje 5.256.765 EUR kratkoročnih poslovnih terjatev do 
drugih. Podrobnejša struktura teh terjatev po stanju na dan 31.12.2013 in primerjava s stanjem 
na dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

Kratkoročni predujmi in varščine 14.726 19.794 

Terjatve za vstopni DDV 11.839 12.602 

Kratkoročne terjatve za obresti 6.972 31.279 

Kratkor. terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 198.068  

Druge kratkoročne terjatve do drugih 5.025.160 80.238 

SKUPAJ 5.256.765 143.913 

 
Kratkoročne terjatve za obresti imajo večinoma rok zapadlosti v plačilo do enega meseca. 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih se je bistveno povečala postavka "Druge 
kratkoročne terjatve do drugih", ki po stanju na dan 31.12.2013 znašajo 5.025.160 EUR, od 
česar se večina, to je 5.000.000 EUR nanaša na prevzem odplačevanja posojila, ki ga je imela 
družba AE Nepremičnine d.o.o. (katere manjšinska solastnica je družba A1. d.d.), pri Banki Cel-
je. Skupina A1 je bila namreč porok za odplačevanje tega posojila v znesku 5.000.000 EUR. 
Glede na dejstvo, da se s prodajo zemljišč v lasti družbe AE Nepremičnine d.o.o., aktivno ukvar-
ja družba iProjekt d.o.o., ki je v 100% lasti družbe A1 d.d., da je namera družbe A1 d.d., da 
izstopi iz lastništva družbe AE Nepremičnine d.o.o. (kajti tam smo samo manjšinski lastnik sla-
bih 21% celotnega deleža), se je družba A1, d.d. odločila realizirati namero o prevzemu omen-
jenega posojila in pridobitvi zemljišč v lasti družbe AE Nepremičnine d.o.o.. Pridobitev zemljišč 
je še v postopku realizacije. Ko bo celoten postopek zaključen, bo terjatev do družbe AE Nep-
remičnine d.o.o., zaprta z zemljišči. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve niso predmet posebnega zavarovanja. 
 
 
 

4.1.1.2.4  Denarna sredstva 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje dobroimetje pri bankah in gotovino v blagajni v 
višini 1.051 EUR. 
 
 

4.1.1.2.5  Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 18.419 EUR na kratkoročnih aktivnih časovnih 
razmejitvah. Struktura te postavke in spremembe med letom, so prikazane v sledeči preglednici. 
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    v EUR 
  stanje 

31.12.12 
spremembe v letu 2013 stanje 

31.12.13 tekst povečanja zmanjšanja 

Kratkoročno odloženi stroški 12.877 18.419 12.877 18.419 

SKUPAJ 12.877 18.419 12.877 18.419 

 
 
 
 

4.1.2  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

4.1.2.1  KAPITAL 
 
Registrirani osnovni kapital družbe po stanju na dan 31.12.2013 znaša 5.084.346 EUR in je 
razdeljen na 22.563 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 225,34 EUR. Delnice ne kotirajo na 
borzi vrednostnic v Ljubljani in se njihovo število v letu 2013 ni spremenilo.  
 
Po stanju na dan 31.12.2013 ima družba v lasti 463 lastnih delnic, v skladu z 251. členom 
Zakona o gospodarskih družbah, pa se med lastne delnice všteva tudi 3.686 delnic, ki jih ima v 
lasti podrejena družba DLC d.o.o.. Družba A1, d.d. ima tako neposredno ali posredno v lasti 
skupaj 4.149 lastnih delnic. 3.686 delnic družbe A1, d.d., v znesku 6.119.487 EUR, ki jih ima v 
lasti podrejena družba DLC d.o.o., je danih v zastavo Banki Celje d.d., za posojilo v višini 5 mio 
EUR, ki ga je prejela družba DLC d.o.o.. Posojilo zapade v plačilo 01.04.2015. Delnice družbe 
A1, d.d., dane v zastavo Banki Celje d.d., predstavljajo 16,34 % osnovnega kapitala družbe A1, 
d.d. 
 
Tehtano povprečno število navadnih delnic se v letu 2013 ni spremenilo in ostaja 18.414 delnic. 
 
Celotni kapital družbe sestavljajo: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, pre-
neseni čisti dobiček iz prejšnjih let, prevrednotovalni popravek kapitala in prehodno še nerazdel-
jeni čisti poslovni izid poslovnega leta. 
 
Družba na dan 31.12.2013 nima odobrenega kapitala. 
 
 

4.1.2.1.1  Vpoklicani kapital  
 
Po stanju na dan 31.12.2013 družba med vpoklicanim kapitalom izkazuje osnovni kapital v višini 
5.084.346 EUR. Ta postavka se v poslovnem letu 2013 ni spremenila. 
 
 

4.1.2.1.2  Kapitalske rezerve  
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje kapitalske rezerve v višini 16.628.488 EUR. Ta 
postavka se v poslovnem letu 2013 ni spremenila. 
 
Struktura kapitalskih rezerv po stanju na dan 31.12.2013 je sledeča: 
• 10.991.208 EUR se nanaša na vplačila nad najmanjšim emisijskim zneskom delnic; 
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• 14.312 EUR se nanaša na povečanje kapitalskih rezerv v postopku pripojitve družbe 
PRIVIEM d.o.o., k družbi A5 d.o.o., te pa nato k družbi A1, d.d., vse na dan obračuna 
31.12.2011; 

• 5.622.968 EUR je splošni prevrednotovalni popravek kapitala. 
 
 

4.1.2.1.3  Rezerve iz dobi čka  
 
Med rezervami iz dobička družba izkazuje tudi rezerve za lastne delnice v znesku 6.697.811 
EUR in lastne delnice v znesku 578.324 EUR, kot odbitno postavko kapitala. Gibanje te postav-
ke med letom je prikazano v sledeči preglednici. 
    v EUR 

Opis naložbe 
Saldo 

31.12.2012 
Povečanja v 
tekočem letu 

Odtujitve v teko-
čem letu 

Saldo 
31.12.2013 

  1 2 3 4 = 1 + 2 - 3 

odkupljene lastne delnice 578.324   578.324 

SKUPAJ 578.324    578.324 

 
Po stanju na dan 31.12.2013 je imela družba 463 lastnih delnic oziroma 2,05% od celotnega 
števila delnic, posredno pa še 3.686 delnic, kar skupaj predstavlja 18,39% od celotnega števila 
delnic.  
 
Družba v letu 2013 ni pridobila dodatnih lastnih delnic. Uprava je lastne delnice pridobivala v 
okviru razvojne strategije z namenom uskladitve višine osnovnega kapitala s poslovnimi potre-
bami, v posledici katerega bo skupščini predlagala umik lastnih delnic po določbah o zmanjšan-
ju osnovnega kapitala. 
 
 

4.1.2.1.4  Presežek iz prevrednotenja 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 družba izkazuje presežek iz prevrednotenja kapitala v višini 
413.175 EUR. Struktura presežka iz prevrednotenja kapitala je prikazana v sledeči preglednici. 
 
  v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

 IV.  Presežek iz prevrednotenja 413.175 503.853 

        1.   Prevr. popr. za opredm. OS - nepremičnine 1.296.480 1.284.176 
        2.   Presežek iz prevredn. za kratkor. fin. naložbe -883.305 -780.323 

 
Po stanju na dan 31.12.2013 je vsebina postavk presežka iz prevrednotenja sledeča: 
- prevrednotovalni popravek za opredmetena osnovna sredstva v znesku 1.296.480 EUR 

predstavlja razliko med pošteno in knjigovodsko vrednostjo nepremičnin, ki jih družba vodi 
na osnovnih sredstvih, zmanjšano za 17% davka od dohodka pravnih oseb, ki bi bil plačan, 
če bi bila sredstva prodana po ocenjeni pošteni vrednosti, kot je bila evidentirana po SRS, ki 
so veljali do 31.12.2005. V skladu z določili SRS 2006, se ta razlika kljub prehodu na model 
vrednotenja nepremičnin po knjigovodski vrednosti, ohrani za nepremičnine, ki jih družba 
uporablja za svojo dejavnost in jih torej vodi na postavkah osnovnih sredstev. 

- presežek iz prevrednotenja za kratkoročne finančne naložbe v znesku -883.305 EUR, je 
sestavljen iz sledečih zneskov: 
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o negativna razlika med borzno in knjigovodsko vrednostjo vrednostnih papirjev, ki kotira-
jo na borzi, v znesku 1.064.455 EUR; 

o terjatev za odloženi davek od obračunane negativne razlike, v znesku 181.150 EUR. 
 
 

4.1.2.1.5  Preneseni čisti poslovni izid 
Glejte pojasnila pri razkritju postavk v izkazu gibanja kapitala. 
 
 

4.1.2.1.6  Čisti poslovni izid poslovnega leta 
Družba je v poslovnem letu 2013 ustvarila čisti poslovni izid v višini -19.971.032 EUR, ki je v 
celoti ostal še nerazporejen. 
 
 
 

4.1.2.2  REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 družba izkazuje za 231.010 EUR na postavkah rezervacij in dol-
goročnih časovnih razmejitev. 
 
Družba A1, d.d. je v letu 2013 oblikovala rezervacijo v višini 230.000 EUR zaradi negotovosti 
izida tožbe družbe PS ZA AVTO d.o.o. v stečaju. 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje 1.010 EUR na postavki dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev. 
 
Na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah družba vodi le dolgoročne razmejitve iz naslova 
zamudnih obresti že potrjene prisilne poravnave družbe Merkur, d.d.. Te dolgoročne razmejitve 
je družba A1, d.d. pridobila s pripojitvijo družbe A5 d.o.o., na dan obračuna 31.12.2011. 
 
Na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave družbe Merkur, d.d., se del terjatev za obresti, 
katere zapadlost je daljša od enega leta, vodi na postavki dolgoročnih pasivnih časovnih razme-
jitev. 
 
 
 

4.1.2.3  FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 

4.1.2.3.1  Dolgoro čne finan čne obveznosti 
 
Dolgoročni dolgovi so v bilanci stanja izkazani v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih 
listin. Družba pred sestavitvijo letnih računovodskih izkazov presodi pošteno vrednost dolgoroč-
nih dolgov na podlagi pogodb. Slabitve dolgoročnih dolgov družba ne ugotavlja in ne izkazuje. 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 10.942.687 EUR dolgoročnih finančnih obvez-
nosti. Podrobnejša struktura je prikazana v sledeči preglednici. 
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  v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

 I.     Dolgoro čne finan čne obveznosti 10.942.687  9.670.445 
        2.   Dolgoročne finančne obveznosti do bank 5.515.962 6.047.867 
        4.   Druge dolgoročne finančne obveznosti 5.426.725 3.622.578 

 
 
a) Dolgoročne finančne obveznosti do bank 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti do bank v znesku 
5.515.962 EUR. Znesek se nanaša na sledeča posojila: 
• SBERBANK d.d.   1.330.962 EUR, ročnost do 31.12.2022 
• HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.  4.185.000 EUR, ročnost do 31.12.2017 

 
Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank na dan 31.12.2013, v primerjavi s stanjem na 
dan 31.12.2012 je manjše za 531.905 EUR, ker je bil ta znesek prenesen na kratkoročne finan-
čne obveznosti do bank. 
 
Vsa posojila so zavarovana s hipotekami na nepremičninah in z menicami. Obrestne mere so 
poslovna skrivnost. 
 
 
b) Druge dolgoročne finančne obveznosti 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje druge dolgoročne finančne obveznosti v 
znesku 5.426.725 EUR. Podrobna struktura te postavke na dan 31.12.2013 in primerjava s sta-
njem na dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

dolgoročni dolg iz finančnega najema 3.379.135 3.622.578 
AE Nepremičnine d.o.o. 2.047.590  

SKUPAJ 5.426.725 3.622.578 

 
Dolgoročni dolg iz finančnega najema se nanaša na nepremičnino na Vojkovi ulici, v Ljubljani 
(glejte tudi točko 4.1.1.1.3). Pogodba se izteče leta 2025. Obveznosti so zavarovane z menica-
mi in obstoječimi ter bodočimi terjatvami do najemnika Ministrstvo za finance RS. 
 
Sedanja vrednost najemnin za nepremičnino v finančnem najemu, na Vojkovi ulici v Ljubljani, je 
prikazana v sledeči preglednici. 
   v EUR 

obdobje najemnine glavnica obresti 

1 leto 386.262 243.299 142.963 

2 do 5 let 1.545.049 1.078.387 466.662 

nad 5 let 2.639.459 2.300.748 338.711 

SKUPAJ 4.570.770 3.622.434 948.336 
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4.1.2.3.2  Odložene obveznosti za davek 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 265.544 EUR dolgoročnih odloženih obvezno-
sti za davek. Struktura te postavke je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

obračunan odloženi davek za presežek iz prevrednotenja nepremičn. 265.544 281.892 

odložene obveznosti za davek – SKUPAJ 265.544  281.892 

 

4.1.2.3.3  Kratkoro čne finan čne obveznosti 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 51.225.581 EUR kratkoročnih finanč-
nih obveznosti. Struktura in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči 
preglednici. 
  v EUR 

 opis 31.12.13 31.12.12 

 II.    Kratkoro čne finan čne obveznosti 51.225.581  46.930.926 
        1.   Kratkor. finanč. obveznosti do družb v skupini 15.965.655 13.064.532 
        2.   Kratkoročne finančne obveznosti do bank 29.371.257 30.415.577 
        4.   Druge kratkoročne finančne obveznosti 5.888.669 3.450.817 

 
 
a) Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 15.965.655 EUR kratkoročnih finanč-
nih obveznosti do podjetij v skupini. Struktura kratkoročnih finančnih obveznosti družbe do pod-
jetij v skupini na dan 31.12.2013 in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, je prikazana v sle-
deči preglednici. 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

ADEL d.o.o. 1.207.957 1.200.703 

DLC d.o.o. 7.756.675 7.900.830 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 1.489.963 830.981 

A1-REMONT KRANJ d.o.o. 518.052  

A1-KRITJE d.o.o. 315.277 131.395 

GA ADRIA d.o.o. 174.043 96.275 

iProjekt, d.o.o. 1.143.152 665.816 

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 74.768  

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 1.248.660 1.165.556 

ALBORA d.o.o. 2.037.108 1.072.976 

SKUPAJ 15.965.655 13.064.532 

 
Obrestne mere za kratkoročna posojila, prejeta od družb v skupini, se gibljejo med 3,0% p.a in 
8,0 % p.a.. Posojila so zavarovana s po 4 menicami. 
 
 
 
 



A1, d.d. - 2013 

 52

b) Kratkoročne finančne obveznosti do bank 
 
Po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje družba za 29.371.257 EUR kratkoročnih finančnih obve-
znosti do bank.  
 
Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti družbe A1, d.d. do bank v letu 2013 ter primerjava 
stanja na začetku in na koncu poslovnega leta, so prikazani v sledeči preglednici. 
 
    v EUR 

opis 
Saldo predho-

dnega leta 
Povečanja v 
tekočem letu 

Odplačano v 
tekočem letu 

Saldo 
31.12.2013 

obveznosti do bank za glavnice posojil 30.415.577 2.589.371 3.633.691 29.371.257 
 
Družba pri bankah najema kratkoročna posojila z ročnostjo do enega leta, ki so zavarovana z 
menicami, poroštvi povezanih družb in zastavami nepremičnin. Zapadlost posojil, zavarovanih s 
hipotekami, je določena v krovnem sporazumu z vsemi bankami, s katerimi sodelujejo družbe 
Skupine A1 s sedežem v Sloveniji. Sporazum je bil podpisan za obdobje od 01.04.2014 do 
01.04.2015. Obrestne mere so poslovna skrivnost. Družba pri najemanju posojil sodeluje prakti-
čno z vsemi pomembnejšimi bankami na slovenskem bančnem trgu. 
 
 
c) Druge kratkoročne finančne obveznosti 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 5.888.669 EUR kratkoročnih finanč-
nih obveznosti do drugih. Struktura te postavke na dan 31.12.2013 in primerjava s stanjem na 
dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

VALENS Int. d.o.o. 291.138 273.089 
EXE d.o.o.  275.168 
SE, upravljanje s premoženjem, d.o.o.  190.140 
INTRAM HOLDING 60.943 67.665 
VIVO INVEST d.o.o. 59.769 58.617 
DME d.o.o. 233.520 161.697 
AE NEPREMIČNINE d.o.o.  1.890.806 
fizične osebe – Jakša Franc  300.000 
kratkoročni del obveznosti iz finančnega najema 243.299 233.635 
prevzem obveznosti za posojilo 5.000.000  

SKUPAJ 5.888.669 3.450.817 

 
V skladu z določili MRS 24, sodijo med povezane osebe z družbo A1, d.d. tudi družbe: VALENS 
Int. d.o.o., EXE d.o.o., SE, upravljanje s premoženjem in VIVO INVEST d.o.o., ter fizična oseba 
(Jakša Franc), čeprav niso kapitalsko povezane z družbo A1, d.d.. Družba AE NEPREMIČNINE 
d.o.o. je pridružena družba. 
 
Obrestne mere in zavarovanja za prejeta posojila so sledeča: 
• VALENS Int. d.o.o.: obrestna mera 8,0% p.a., zavarovano s 4 menicami; 
• INTRAM HOLDING: obrestna mera 5,0% p.a.; 
• VIVO INVEST d.o.o.: obrestna mera 8,0% p.a., zavarovano s 4 menicami; 
• DME d.o.o.: obrestna mera 5,0% p.a., zavarovano z 1 menico; 
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Kratkoročni del obveznosti iz finančnega najema v znesku 243.299 EUR predstavlja kratkoročni 
del dolgoročnega dolga iz finančnega najema do družbe UniCredit leasing, d.o.o. (glejte tudi 
točko 4.1.2.3.1.b). 
 
Prevzem obveznosti za posojilo v znesku 5.000.000 EUR, je povezano s točko 4.1.1.2.3.c) in 
drugimi kratkoročnimi terjatvami do drugih v znesku 5.000.000 EUR. 
 
 

4.1.2.3.4  Kratkoro čne poslovne obveznosti 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 824.395 EUR kratkoročnih poslovnih 
obveznosti. Podrobnejša struktura je prikazana v sledeči preglednici. 
 
              v EUR 

 
 
a) Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013, izkazuje za 74.082 EUR poslovnih obveznosti do 
podjetij v skupini. Struktura teh obveznosti in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, je prika-
zana v sledeči preglednici. 
 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

ADEL d.o.o. 13.383 10.608 

DLC d.o.o. 19.689 39.982 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 5.927 6.258 

A1-REMONT KRANJ d.o.o. 2.906 17.127 

A1-KRITJE d.o.o. 2.097 595 

GA ADRIA d.o.o. 1.088 587 

AVTO MOSTE d.o.o. 270 299 

iProjekt, d.o.o. 8.071 58.895 

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 262  

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 8.650 367.315 

ALBORA d.o.o. 11.739 7.225 

SKUPAJ 74.082 508.891 

 
 
b) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 184.013 EUR kratkoročnih poslovnih 
obveznosti do dobaviteljev, ki ne sodijo med povezane družbe. Pregled teh obveznosti po 
zapadlosti je prikazan v sledeči preglednici. 
 

 opis 31.12.13 31.12.12 

 III.  Kratkoro čne poslovne obveznosti 824.395 1.229.967 
        1.   Kratkor. poslovne obvez. do družb v skupini 74.082 508.891 
        2.   Kratkor. poslovne obvez. do dobaviteljev 184.013 364.790 
        4.   Kratk. poslovne obvez. na podlagi predujmov 19.892 17.891 
        5.   Druge kratkoročne poslovne obveznosti 546.408 338.395 
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       v EUR 
    zapadlo v dnevih zamude zapadlo 

SKUPAJ 
SALDO 

31.12.13 opis nezapadlo do 30 31-60 61-90 nad 90 

dobavitelji-domači 107.112 70.322 5.058   75.380 182.492 

dobavitelji-tuji     1.521 1.521 1.521 

SKUPAJ 107.112  70.322 5.058  1.521 76.901 184.013 
 
Družba svoje obveznosti poravnava večinoma pravočasno, oziroma z zamudo nekaj dni. Iz gor-
nje tabele je razvidno, da ima družba tudi obveznosti do dobaviteljev, ki na bilančni dan zapadle 
v plačilo že več kot 90 dni (1.521 EUR), vendar so to obveznosti v postopku reklamacij oziroma 
dogovorov. Na dan 31.12.2013 ima družba za 41,7% zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
Obveznosti do dobaviteljev niso predmet posebnega zavarovanja. 
 
 
c) Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 19.892 EUR na postavki kratkoročnih poslov-
nih obveznosti na podlagi prejetih predujmov. Podrobnejša struktura je sledeča: 
• 18.953 EUR so kratkoročno dane varščine; 
• 939 EUR se nanaša na razne druge predujme. 
 
 
č) Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
 
Družba A1, d.d., po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje za 546.408 EUR drugih kratkoročnih 
poslovnih obveznosti. Struktura te postavke in primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, je pri-
kazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 
opis 31.12.13 31.12.12 

Kratkor. obvez. za plače in druge prejemke iz del. razmerja 50.127 50.947 
Obveznosti za obračunani DDV 27.679 36.990 
Obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb  47.819 
Kratkor. obvez. v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 1.073 28.956 
Druge kratkoročne obveznosti 467.529 173.683 
SKUPAJ 546.408 338.395 

 
 
 
 

4.1.2.4  PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Struktura in gibanje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev družbe A1, d.d., v letu 2013, in 
primerjava s stanjem na dan 31.12.2012, so prikazani v sledeči preglednici. 
    v EUR 
  stanje 

31.12.12 
spremembe v 2013 stanje 

31.12.13 tekst povečanja zmanjšanja 

V naprej vračunani stroški 20.536 31.427 31.426 20.537 

Kratkoročno odloženi prihodki  2.020 1.010 1.010 

SKUPAJ 20.536 33.447 32.436 21.547 
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Na pasivnih časovnih razmejitvah družba izkazuje v naprej vračunane stroške in kratkoročno 
odložene prihodke, ki se nanašajo na poslovne dogodke v prihodnosti.  
 
 
 

4.1.2.5  ZUNAJBILANČNE POSTAVKE 
 
Struktura izvenbilančnih evidenc družbe po stanju na dan 31.12.2013, v primerjavi s stanjem na 
dan 31.12.2012, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

opis 31.12.13 31.12.12 

Dana poroštva in garancije - potencialne obveznosti 27.733.275 48.256.687 
Nepremičnine, dane v zastavo 43.690.000 40.440.000 
Potencialne obveznosti iz sklenjenih pogodb   
Evidence odpisanih terjatev iz preteklih let 3.927.592 3.927.592 
Druge izvenbilančne evidence 664.438 311.556 

SKUPAJ 76.015.305 92.935.835 

 
 
a) Dana poroštva in garancije – potencialne obveznosti 
 
Družba ima na dan 31.12.2013 na izvenbilančnih evidencah zabeleženih za 27.733.275 EUR 
danih poroštev in garancij, ki predstavljajo potencialne obveznosti. Podrobnejši podatki so pri-
kazani v sledeči preglednici. 
 
      v EUR 

naro čnik pri banki: predmet POROŠTVA oz. GARANCIJE znesek  

DLC d.o.o. Banka Celje plačilo posojila po pog. 066378/6 Atrium 1.970.000  

DLC d.o.o. Banka Celje/NLB plačilo posojila po pog. 63104/3 Atrium 3.500.000  

DLC d.o.o. Banka Celje/NLB plačilo posojila po pog. 56359/5 Atrium 5.041.053  

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. Probanka plačilo posojila po pog. D0254/11  976.191  

A1 - REMONT KRANJ d.o.o. Gorenjska banka plačilo posojila po pog. 025F041603/12 2.100.000  

A1 - REMONT KRANJ d.o.o. Gorenjska banka plačilo posojila po pog. 025F041603/11 400.000  

AVTO MOSTE d.o.o. Probanka pog. o izdaji izjave Chevrolet 15.000  

AVTO MOSTE d.o.o. Probanka plačilo posojila po pog. D0252/11 160.714  

ADEL d.o.o. Banka Koper poroštvo po pog  301-0005331645 500.000  

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. Probanka porok k pog. D0255/11 589.524  

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. SKB plačilo posojila po 611480-016 680.000  

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. Peugeot SLO,BPF zavar.plačil za vozila,rez.dele in stor. 611480-020 409.000  

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. Citroen SLO,BPF zavar.plačil blaga 981213-017 138.000  

iProjekt, d.o.o. UniCredit plačilo posojila po pog. K1959/2011 2.523.793  

A1, d.d. Probanka zavar.plačila komunal. prispevka za Lavrico 180.000  

A1S d.o.o., Vojka AIK BANKA korporacijska garancija družbe A1, d.d. 3.900.000  

A1S d.o.o., Vojka AIK BANKA korporacijska garancija družbe A1, d.d. 4.650.000  

    SKUPAJ 27.733.275  
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b) Nepremičnine, dane v zastavo 
 
Družba ima na dan 31.12.2013 na izvenbilančnih evidencah zabeleženih za 43.690.000 EUR 
vpisanih hipotek na nepremičninah, danih v zastavo. Podatki o nepremičninah, danih v zastavo, 
so navedeni v točkah: 

4.1.1.1.2 Opredmetena osnovna sredstva; 
4.1.1.1.3 Naložbene nepremičnine in 
4.1.1.2.1 Zaloge.  

Nekatera posojila so zavarovana s hipoteko na več vrstah nepremičnin hkrati. Podrobnejši 
podatki so prikazani v sledeči preglednici. 
 
      v EUR vrsta 
UPNIK št. pogodbe opis nepremičnine znesek hipoteke nepremičn. 

NLB d.d. LD0902700124 k.o. Bežigrad 1.300.000 OS, NN 

NLB d.d. LD090550205 k.o. Bežigrad 1.500.000 OS, NN 

NLB d.d. LD0905500203 k.o. Bežigrad 2.000.000 OS, NN 

NLB d.d. LD0911800204 k.o. Bežigrad 2.500.000 OS, NN 

Nova KBM d.d. 18133/64 (2) k.o. Moste, k.o. Dravlje, k.o. Petelinje 1.500.000 NN,  Z 

Nova KBM d.d. 18151/46 (2) k.o. Moste, k.o. Dravlje, k.o. Petelinje 1.500.000 NN,  Z 

Nova KBM d.d. 18380/08 (2) k.o. Moste, k.o. Dravlje, k.o. Petelinje 1.000.000 NN,  Z 

Banka Celje d.d. 300071/0-IDK 
5.750.000 073446/2 k.o. Moste, nepr. ''Moste'', k.o. Vič NN 

063084/5 

Banka Koper d.d. 301-0005556976  
  47/11-9147322 k.o. Dravlje, nepr. ''Stegne''  3.840.000 NN 
  301-0005331645(1)    

Probanka, d.d. 00500/09  
  D0186/09   

  00230/11  
  D0254/11 (2) k.o. Brezje in k.o. Pobrežje  4.500.000  Z 
  D0252/11 (3)   

  D0255/11 (4)   

  00481/10 (2)   

Sberbank, d.d. 240-52-504300 k.o. Petelinje 2.500.000 Z 

Gorenjska banka d.d. 074F141559/13 k.o. Celje 3.000.000 NN, Z 

Gorenjska banka d.d. 025F041603/12 (5) k.o. Dravlje 2.100.000 NN 

Gorenjska banka d.d. 025F041603/11 (5) k.o. Dravlje 400.000 NN 

Banka Celje / NLB 63104/3 (6) k.o. Bukovica, nepr. ''Vodice'' 3.500.000 NN 

Banka Celje 0569909/9 (6) k.o. Bukovica, nepr. ''Vodice'' 6.000.000 NN 

SKB d.d. 611480-016 (4) k.o. Dravlje 800.000 NN 

    SKUPAJ 43.690.000    
 
LEGENDA 
OS  – OSNOVNA SREDSTVA 
NN – NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
Z     –  ZALOGE 

 
OPOMBE 
(1) za zavarovanje posojila, danega družbi ADEL d.o.o. 
(2) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 
(3) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTO MOSTE d.o.o. 
(4) za zavarovanje posojila, danega družbi AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 
(5) za zavarovanje posojila, danega družbi A1-REMONT KRANJ d.o.o. 
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(6) za zavarovanje posojila, danega družbi DLC d.o.o. 
 
Zapadlost posojil, zavarovanih s hipotekami, je določena v krovnem sporazumu z vsemi ban-
kami, s katerimi sodelujejo družbe Skupine A1 s sedežem v Sloveniji. Sporazum je bil podpisan 
za obdobje od 01.04.2014 do 01.04.2015. Izjema so tri posojila, odobrena družbam AVTOHIŠA 
REAL, d.o.o., AVTO MOSTE d.o.o. in AVTOHIŠA VIČ, d.o.o., s strani Probanke, d.d., katerih 
zapadlost je 14.3.2016. 
 
 
 

4.2  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

4.2.1  PRIHODKI 

4.2.1.1  POSLOVNI PRIHODKI 
 
Družba A1, d.d. je v poslovnem letu 2013 ustvarila za 3.246.994 EUR poslovnih prihodkov na 
sledečih postavkah: 
  v EUR 

 opis leto 2013 leto 2012 

 1.    Čisti prihodki od prodaje 3.101.517 13.634.181 
 4.    Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovnimi prihodki) 145.477 276.578 

 
 
a) čisti prihodki od prodaje 
 
Družba A1, d.d., izkazuje v letu 2013 za 3.101.517 EUR prihodkov od prodaje, medtem ko je v 
letu 2012 izkazala za 13.634.181 EUR tovrstnih prihodkov. Podrobnejša struktura prihodkov od 
prodaje v letu 2013 in primerjava z letom 2012 je prikazana v sledeči preglednici. 

v EUR 

opis 2013  2012 

prihodki doseženi na domačem trgu: 3.101.517  13.634.181 
 - od prodaje nepremičnin 336.343  4.163.594 
 - od prodaje trgovskega blaga 39.219  368.907 
 - od dajanja nepremičnin v najem 2.333.571  2.431.194 
 - od prodaje dejavnosti tehničnih pregledov 4.281.930 
 - od storitev tehničnih pregledov 1.992.429 
 - od prodaje storitev 392.384  396.127 
prihodki doseženi na tujem trgu 

SKUPAJ 3.101.517  13.634.181 
 
Kot je razvidno iz zgornje preglednice je družba imela v letu 2013 kar za 10.532.664 EUR manj 
čistih prihodkov od prodaje kot v preteklem letu. Razlika izhaja iz naslednjih poslovnih odločitev, 
ki so bile izvedene v letu 2012: 
• Prihodki od prodaje nepremičnin leta 2012, v znesku 4.163.594 EUR, se v celoti nanašajo 

na prihodke od prodaje stanovanj na lokaciji "Lavrica". Družba A1, d.d. je konec novembra 
2012 celotno zalogo še neprodanih nepremičninskih enot na tej lokaciji prodala hčerinski 
družbi iProjekt d.o.o.; 

• Prihodki od prodaje dejavnosti v letu 2012, v znesku 4.281.930 EUR, se nanašajo na pro-
dajo dejavnosti opravljanja tehničnih pregledov, registracije in homologacije vozil. Družba 
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A1, d.d. je navedene dejavnosti v začetku novembra 2012 prodala hčerinski družbi A1-
REMONT KRANJ d.o.o., ki prav tako opravlja vse navedene dejavnosti; 

• Prihodki od tehničnih pregledov, ki za leto 2012 znašajo 1.992.429 EUR, se nanašajo na 
prvih 10 mesecev poslovanja, preden je bila ta dejavnost prodana družbi A1-REMONT 
KRANJ d.o.o.. 

 
Vsi prihodki od prodaje so bili v poslovnem letu 2013, kot tudi v letu 2012 doseženi na doma-
čem trgu. 
 
 
b) Drugi poslovni prihodki 
 
Družba A1, d.d., je imela v letu 2013 za 145.477 EUR drugih poslovnih prihodkov, medtem ko je 
imela v letu 2012. za 276.578 EUR teh prihodkov. Struktura in primerjava med leti 2013 in 2012 
je prikazana v sledeči preglednici. 

v EUR 

 opis 2013 2012 

 4.    Drugi poslovni prihodki  145.477  276.578 

            dobiček od prodaje OS 2.500  1.750 
            izterjane odpisane terjatve in aktivirane DST 73.288  143.343 
            nivelacija zalog 41.065  131.485 
            drugi poslovni prihodki 28.624  

 
Prihodki družbe A1, d.d., iz naslova nivelacija zalog, v znesku 41.065 EUR, se nanašajo na pri-
hodke oddelka ANET. Družba ANET, d.o.o. se je konec leta 2011 pripojila k družbi A1, d.d. in v 
okviru družbe A1, d.d. nadaljuje svojo dejavnost kot oddelek.  
 
Drugi poslovni prihodki v višini 28.624 EUR se nanašajo na prihodke od odpisov obveznosti iz 
preteklih let. 
 
 
c) Poslovni prihodki do družb v skupini 
 
V letu 2013 izkazuje družba za 3.101.517 EUR čistih prihodkov od prodaje. Od navedenega 
zneska se 1.463.248 EUR nanaša na prihodke, dosežene pri poslovanju s povezanimi družba-
mi. Podrobneje so ti prihodki in primerjava s preteklim letom, predstavljeni v sledeči preglednici. 
 
  v EUR 

Opis leto 2012 leto 2012 

ADEL d.o.o. 63.493 131.392 

DLC d.o.o. 5.946 8.945 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 684.129 808.641 

BOFRUT d.o.o. 610 600 

A1-REMONT KRANJ d.o.o. 70.287 4.312.698 

A1-KRITJE d.o.o. 1.889 6.594 

GA ADRIA d.o.o. 1.234 714 

AVTO MOSTE d.o.o. 326.573 436.898 

iProjekt, d.o.o. 66.808 40.439 

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 8.317 8.695 

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 233.962 251.364 

SKUPAJ 1.463.248 6.006.980 
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4.2.1.2  FINANČNI PRIHODKI 
 
Družba A1, d.d., je v poslovnem letu 2013 ustvarila za 2.696.027 EUR finančnih prihodkov. 
Struktura finančnih prihodkov in primerjava med leti 2013 in 2012 je prikazana v sledeči pregle-
dnici. 
  v EUR 

 opis leto 2013 leto 2012 

 9.    Finan čni prihodki iz deležev 1.729.255  1.050.474 
        a)   Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 1.342.654  1.040.000 
        b)   Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah     
        c)   Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 386.601  8.687 
        č)   Finančni prihodki iz drugih naložb   1.787 

 10.  Finan čni prihodki iz danih posojil 964.932  1.196.979 
        a)   Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 757.604  877.686 
        b)   Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 207.328  319.293 

 11.  Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 1.840  1.365 
        a)   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 
        b)   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 1.840  1.365 

 FINANČNI PRIHODKI 2.696.027  2.248.818 

 
 
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 
 
Družba A1, d.d. je v letu 2013 ustvarila za 1.342.654 EUR iz naslova finančnih prihodkov iz 
deležev v družbah v skupini. Podrobneje so ti prihodki in primerjava s preteklim letom, predstav-
ljeni v sledeči preglednici. 

v EUR 

opis 2013  2012 

prihodki od deležev - skupina 358.654  1.040.000 
prihodki od odtujitev naložb v deleže družb v skupini 984.000 

SKUPAJ 1.342.654  1.040.000 
 
Znesek 358.654 EUR predstavlja prihodke iz naslova deležev v dobičku družbe AVTOHIŠA 
VIČ, d.o.o. Višina prihodkov družbe A1, d.d., iz naslova deležev v družbah v skupini, je odvisna 
od sklepov skupščin posameznih družb.  
 
Izplačilo dobička v juniju 2013 je družba A1, d.d., v enakem znesku uporabila za vplačilo nev-
plačanega osnovnega kapitala v družbo AVTOHIŠA VIČ, d.o.o.. V bistvu se je v družbi 
AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. na ta način samo spremenila struktura kapitala – nerazporejen dobiček 
iz preteklih let je bil uporabljen za vplačilo v osnovni kapital. Prej je imela družba AVTOHIŠA 
VIČ, d.o.o. na osnovnem kapitalu namreč za 358.654 EUR nevpoklicanega kapitala, ki je zma-
njševal postavko osnovnega kapitala. 
 
Znesek 984.000 EUR predstavlja prihodek od prodaje 100 % deleža družbe A1-KRITJE d.o.o. 
hčerinski družbi A1-REMONT KRANJ d.o.o.. 
 
Vsi prihodki so bili v letu 2013 tudi izplačani.  
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b) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 
 
Družba A1, d.d. je v letu 2013 ustvarila za 386.601 EUR iz naslova finančnih prihodkov iz dele-
žev v drugih družbah in sicer: 
• 376.080 EUR prihodkov je družba ustvarila iz naslova prodaje 13,0598% deleža v družbi 

AE NEPREMIČNINE d.o.o.; 
• 10.521 EUR prihodkov se nanaša na prihodke iz dividend od naložb v vrednostne papirje. 

 
 
c) Finančni prihodki iz drugih naložb 
 
Družba A1, d.d. v letu 2013 ni ustvarila nobenih prihodkov iz naslova finančnih prihodkov iz 
drugih naložb. 
 
 
č) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 
 
Družba je v poslovnem letu 2013 ustvarila za 757.604 EUR finančnih prihodkov iz posojil, danih 
družbam v skupini. Struktura teh prihodkov in primerjava s preteklim letom, sta prikazani v sle-
deči preglednici. 
  v EUR 

Opis leto 2013 leto 2012 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 9.580 56.000 
BOFRUT d.o.o. 41.785 58.095 
A1-REMONT KRANJ d.o.o. 13.782 250 
A1-KRITJE d.o.o. 2.652  
GA ADRIA d.o.o. 125 1.455 
AVTO MOSTE d.o.o. 8.662 22.737 
iProjekt, d.o.o.  377 
AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 657 6.714 
ANET d.o.o., Zagreb 2.597  
"A 1 S" d.o.o., Vojka, Srbija 21.624 82.936 
A1-INVEST d.o.o., Srbija 620.466 587.963 
VIVALDI COOPERATIEF U.A. 35.674 61.159 

SKUPAJ 757.604 877.686 

 
 
d) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 
 
Družba je v poslovnem letu 2013 ustvarila za 207.328 EUR finančnih prihodkov iz posojil, danih 
drugim. Struktura teh prihodkov in primerjava s preteklim letom, sta prikazani v sledeči pregled-
nici. 
  v EUR 

Opis leto 2013 leto 2012 

AGS GASTRO SISTEMI, d.o.o. 196.699 240.495 
VIVO INVEST, d.o.o.  30.131 
NOVVAL d.o.o.  22.003 
VALENS Int. d.o.o. 3.255  
druge pravne in fizične osebe 5.768 21.089 
finančni najem-leasing 536  
banke 1.070 5.575 

SKUPAJ 207.328 319.293 
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V skladu z določili MRS 24, sodijo med povezane osebe z družbo A1, d.d. tudi družbe: AGS 
GASTRO SISEMI, d.o.o., VIVO INVEST, d.o.o., NOVVAL, d.o.o. in VALENS Int. d.o.o., čeprav 
niso kapitalsko povezane z družbo A1, d.d.. 
 

4.2.1.3  DRUGI PRIHODKI 
 
Družba A1, d.d., v letu 2013 izkazuje 4.546 EUR drugih izrednih prihodkov. 
 
 

4.2.2  ODHODKI 

4.2.2.1  POSLOVNI ODHODKI 
 
Družba A1, d.d., izkazuje v letu 2013 za 7.433.751 EUR poslovnih odhodkov, medtem ko je v 
letu 2012 izkazala za 7.980.918 EUR tovrstnih odhodkov. Podrobnejša struktura poslovnih 
odhodkov v letu 2013 in primerjava z letom 2012 je prikazana v sledeči preglednici. 

v EUR 

 opis 2013 - 2012 2013 2012 

 5.    Stroški blaga, materiala in storitev -3.605.039  2.187.311  5.792.350 
        a)   NV prodanega blaga in mat.ter stroški porablj.mat. -3.100.642  1.085.050  4.185.692 
               I.  Stroški porabljenega materiala -254.484  276.745  531.229 
              II.  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala -2.846.158  808.305  3.654.463 
        b)   Stroški storitev -504.397  1.102.261  1.606.658 

 6.    Stroški dela -789.939  579.713  1.369.652 
        a)   Stroški plač -566.263  465.000  1.031.263 
        b)   Stroški socialnih zavarovanj -93.839  68.354  162.193 
               I.  Stroški socialnih zavarovanj -40.443  32.005  72.448 
               II. Stroški pokojninskih zavarovanj -53.396  36.349  89.745 
        c)   Drugi stroški dela -129.837  46.359  176.196 

 7.    Odpisi vrednosti 3.618.534  4.425.551  807.017 
        a)   Amortizacija 11.373  569.476  558.103 
               I.  Amortizacija neopredmetenih sredstev -4.266  27.613  31.879 
               II. Amortizacija nepremičnin (OS) -18.437  13.935  32.372 
               III. Amortizacija naložbenih nepremičnin 47.700  513.263  465.563 
               IV. Amortizacija opredmetenih OS -13.624  14.665  28.289 
        b)  Prevredn.posl.odh.pri neopredm.sr.in opredmet.OS 1.285  1.296  11 
               I.  Prevredn. posl. odh. neopredmetenih sredstev 1.296  1.296    
               II. Prevredn. posl. odh. opredmetenih OS -11    11 
        c)   Prevrednotovalni poslov. odh. pri obratnih sredstvih 3.605.876  3.854.779  248.903 
              - popravki terjatev 1.442.724  1.455.236  12.512 
              - odpisi terjatev 101.272  142.276  41.004 
              - popravek vrednosti zalog 2.061.880  2.257.267  195.387 
              - drugi prevredn. popravki pri obratnih sredstvih     
 8.    Drugi poslovni odhodki 229.277  241.176  11.899 

                                oblikovanje rezervacij 230.000  230.000    
                                drugi stroški in poslovni odhodki -723  11.176  11.899 

 POSLOVNI ODHODKI -547.167  7.433.751  7.980.918 
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Poslovni prihodki družbe A1, d.d. so se v letu 2013 bistveno znižali glede na poslovne prihodke 
v letu 2012, in sicer zaradi prodaje oddelka Tehnični pregledi. 
 
Iz enakega razloga so se tudi poslovni odhodki družbe A1, d.d., v letu 2013 bistveno znižali gle-
de na poslovne odhodke v letu 2013, na segmentih, ki se nanašajo na odhodke, ki so bili pove-
zani z delovanjem oddelka Tehnični pregledi. Ti odhodki so: 
− stroški blaga, materiala in storitev, ki so se v letu 2013 znižali za 3.605.039 EUR oziroma za 

62,24% glede na leto 2012; 
− stroški dela, ki so se v letu 2013 znižali za 789.939 EUR oziroma za 57,67% glede na leto 

2012; 
− stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so se v letu 2013 znižali za 13.624 

EUR oziroma za 48,16% glede na leto 2012. 
 
Na skupni znesek poslovnih odhodkov družbe A1, d.d., pa vpliva tudi bistveno povečanje 
odhodkov na postavkah prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih. Podrob-
nejša razlaga je razvidna pod točko 4.2.2.1.1. 
 
 
 
a) Stroški materiala in storitev 
 
Stroški materiala in storitev so v letu 2013 znašali skupno 1.379.006 EUR (276.745 + 
1.102.261), od česar se 30.640 EUR nanaša na stroške v poslovanju s povezanimi družbami. 
Struktura teh stroškov po posameznih podrejenih družbah in primerjava s preteklim letom je pri-
kazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

Opis leto 2013 leto 2012 

ADEL d.o.o.  65 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 10.394 9.796 

A1-REMONT KRANJ d.o.o. 1.128 160 

AVTO MOSTE d.o.o. 2.423 1.150 

iProjekt, d.o.o. 16.695 171.289 

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o.  156 

SKUPAJ 30.640 182.616 

 
 
b) Stroški revizije in davčnega svetovanja 
 
V skladu zahtevo 20. točke 69. člena ZGD-1 podajamo tudi sledeča razkritja: 
 
Družba A1, d.d. je imela v poslovnem letu 2013 za 31.427 EUR stroškov revizije, od česar se 
celotni znesek nanaša na revidiranje letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poroči-
la skupine A1.  
 
Družba A1, d.d. je imela v poslovnem letu 2013 za 4.035 EUR stroškov za davčno svetovanje in 
z davčnim svetovanjem povezane storitve. Storitve davčnega svetovanja ni opravljala revizijska 
hiša, ki je izvedla revizijo. 
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4.2.2.1.1  Razčlenitev popravka terjatev in odpisa zalog 
 
Družba A1, d.d., v letu 2013 izkazuje 3.854.779 EUR na postavki Prevrednotovalni poslovni 
odhodki pri obratnih sredstvih. Podrobnejša struktura te postavke in primerjava s podatki leta 
2012 je prikazana v sledeči preglednici. 
 

v EUR 

 opis 2013 2012 

        c)   Prevrednotovalni poslov. odh. pri obra tnih sredstvih 3.854.779  248.903 
              - popravki terjatev 1.455.236  12.512 
              - odpisi terjatev 142.276  41.004 
              - popravek vrednosti zalog 2.257.267 195.387 
              - drugi prevrednotovalni popravki pri obratnih sredstvih     
 
 
a) Popravki terjatev 

 
Pri odhodkih iz naslova popravkov terjatev velik del zneska predstavlja oblikovanje popravka 
vrednosti v višini 90% (1.335.759 EUR) od terjatve do podrejene družbe A1S d.o.o. v višini 
1.484.177 EUR) za izplačilo dobička. Sklep za izplačilo dobička je bil sprejet na skupščini druž-
be A1S d.o.o. dne 14.12.2010. 
 
 
b) Odpisi terjatev 
 
Družba A1, d.d. je imela v letu 2013 za 142.276 EUR odhodkov iz naslova odpisov poslovnih 
terjatev. Podrobna struktura te postavke je sledeča: 
 

znesek v EUR  stroškovno mesto opis 
260,40  SM 09208  - najem nepremičnin - Aero Celje 
195,27  SM 09270  - najem nepremičnin - Celovška 206 

5.323,71  SM 09340  - najem nepremičnin - AVTO MOSTE 
669,96  SM 09901  - bivši A5 

128.805,81  SM 09902   - bivši ANET - terjat. do kupcev tujina 
1.025,01  SM 09902   - bivši ANET - terjat. do kupcev tujina 
5.995,99  SM 09800  - Finance - OM DIP 

142.276,15  
 
 
c) Popravek vrednosti zalog 
 
Pri odhodkih iz naslova slabitve vrednosti zalog se večina zneska, to je 2.254.619 EUR, nanaša 
na prevrednotenje vrednosti nepremičnine "Petelinje" (Dol pri Ljubljani) na ocenjeno tržno vred-
nost nepremičnine, ki je nižja od knjigovodske vrednosti pred oslabitvijo. Družba to zemljišče 
vodi na zalogi blaga za prodajo. Knjigovodska vrednost te nepremičnine v višini 5.034.280 EUR 
je bila najprej zaradi odpisa obveznosti komunalnega opremljanja zemljišča, zmanjšana za viši-
no 229.660,76 EUR na 4.804.619,24 EUR. Odpis obveznosti je bil narejen na podlagi aneksa, 
ki je bil sklenjen z Občino Dol pri Ljubljani. Na podlagi cenitve nepremičnine, z dne 17.09.2013, 
ki je tržno vrednost nepremičnine ocenila na 2.550.000 EUR, je bilo potrebno, v skladu z določili 
SRS, opraviti oslabitev vrednosti nepremičnine. 
 
Odpisa zalog v letu 2013 ni bilo. 
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4.2.2.2  FINANČNI ODHODKI 
 
Družba A1, d.d., je v poslovnem letu 2013 ustvarila za 21.080.068 EUR finančnih odhodkov. 
Pregled finančnih odhodkov v letu 2013 in 2012 je prikazan v sledeči preglednici. 
  v EUR 

 opis leto 2013 leto 2012 

12.  Finan čni odhodki iz oslabitve in odpisov finan čnih naložb 17.529.151  2.451.353 

 13.  Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 3.548.796  4.091.556 
        a)   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 723.744  1.278.377 
        b)   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 2.511.548  2.466.371 
        c)   Finančni odhodki iz izdanih obveznic     
        č)   Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 313.504  346.808 
 14.  Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.121  967 
        a)   Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini  820 
        b)   Finančni odhodki iz obveznosti do dobavit. in meničnih obveznosti 596  147 
        c)   Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.525    

 FINANČNI ODHODKI 21.080.068  6.543.876 

 
 
a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 
 
Družba A1, d.d., je imela v letu 2013 za 17.529.151 EUR odhodkov iz naslova oslabitev in odpi-
sov finančnih naložb. Podrobnejša struktura te postavke je sledeča: 
• 11.343.318 EUR odhodkov se nanaša na oslabitev vrednosti dolgoročne finančne naložbe v 

kapital podrejene družbe A1-INVEST d.o.o. iz Beograda, Srbija. Ocenjen kapital omenjene 
družbe po stanju na dan 31.12.2013 je znašal 196.088 tisoč RSD, kar preračunano znaša 
1.717.960,40 EUR. Preračun iz RSD v EUR je bil narejen po tečaju, ki ga objavlja Banka 
Slovenije za valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev. Za december 2013 je 
veljal tečaj: 1 EUR = 114,14 RSD. Knjigovodska vrednost naložbe pred oslabitvijo je bila 
13.061.279 EUR. Zaradi bistvene razlike med knjigovodsko vrednostjo naložbe in kapitalom 
podrejene družbe in večletnih trendov, je bilo potrebno naložbo ustrezno oslabiti. 

• 1.095.000 EUR odhodkov se nanaša na oslabitev vrednosti dolgoročne finančne naložbe v 
kapital podrejene družbe BEOINCON d.o.o. iz Beograda, Srbija. Omenjena družba ima po 
stanju na dan 31.12.2013 negativen kapital, zato je bilo dolgoročno finančno naložbo v kapi-
tal te družbe potrebno oslabiti za celoten znesek naložbe. 

• 839.817 EUR odhodkov se nanaša na oslabitev vrednosti dolgoročne finančne naložbe v 
kapital podrejene družbe AVTO MOSTE d.o.o.. Kapital omenjene družbe po stanju na dan 
31.12.2013 je bil 167.683 EUR, knjigovodska vrednost naložbe (pred opravljeno slabitvijo) 
pa je bila 1.007.500 EUR, zato je bilo naložbo potrebno ustrezno oslabiti. 

• 677.100 EUR odhodkov se nanaša na oslabitev vrednosti dolgoročne finančne naložbe v 
kapital podrejene družbe AVTOHIŠA REAL, d.o.o.. Kapital omenjene družbe po stanju na 
dan 31.12.2013 je bil 1.616.354 EUR, knjigovodska vrednost naložbe (pred opravljeno slabi-
tvijo) pa je bila 2.293.454 EUR, zato je bilo naložbo potrebno ustrezno oslabiti. 

• 1.890.329 EUR se nanaša na odhodke iz naslova oblikovanja popravka vrednosti terjatve za 
dano posojilo družbi VIVALDI COOPERATIEF U.A. v višini 100% od terjatve. Družba je bila 
na presečni datum izdelave zaključnih računov še v postopku likvidacije, zato je bilo potreb-
no oblikovati popravke vrednosti. Na današnji datum je družba že likvidirana. 

• 1.645.202 EUR se nanaša na odhodke pri prodaji terjatve za dano posojilo družbi AGS 
GASTRO SISTEMI d.o.o.. Terjatev je bila prodana z velikim diskontom, saj je družba oceni-
la, da je bila terjatev praktično neizterljiva. 
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• 38.385 EUR se nanaša na več drugih knjižb oblikovanj popravkov vrednosti finančnih 
naložb. 

 
Odpisov finančnih naložb v letu 2013 ni bilo. 
 
 
b) Finančni odhodki – družbe v skupini 
 
V poslovnem letu 2013 je družba izkazala za 723.744 EUR finančnih odhodkov iz posojil, preje-
tih od družb v skupini. Podrobna struktura teh odhodkov v letu 2013 in primerjava s preteklim 
letom, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

Opis leto 2013 leto 2012 

ADEL d.o.o. 133.375 79.596 

DLC d.o.o. 234.635 494.197 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o. 44.556 79.847 

A1-REMONT KRANJ d.o.o. 8.505 190.762 

A1-KRITJE d.o.o. 17.028 15.319 

GA ADRIA d.o.o. 7.111 3.119 

AVTO MOSTE d.o.o. 771 6 

iProjekt, d.o.o. 57.918 285.729 

ALBORA d.o.o. 117.007 80.283 

AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o. 6.184 31 

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. 96.654 49.488 

SKUPAJ 723.744 1.278.377 

 
 
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
 
V letu 2013 je imela družba A1, d.d. za 313.504 EUR odhodkov iz drugih finančnih obveznosti. 
Podrobnejša struktura ter primerjava s podatki iz preteklega leta, sta prikazani v sledeči pregle-
dnici. 
  v EUR 

Opis leto 2013 leto 2012 

INTAM HOLDING 3.162 4.389 

DME d.o.o. 10.036 4.306 

SE, upravljanje s premoženjem, d.o.o. 4.085 11.033 

VIVO INVEST, d.o.o. 4.638 10.157 

VALENS Int. d.o.o. 22.624 8.545 

EXE d.o.o. 2.639 12.535 

AE NEPREMIČNINE d.o.o. 104.975 93.048 

fizične osebe – Jakša Franc 9.094 15.213 

drugo  17 

obresti iz naslova finančnega najema 152.251 187.565 

SKUPAJ 313.504 346.808 

 
V skladu z določili MRS 24, sodijo med povezane osebe z družbo A1, d.d. tudi družbe: SE, 
upravljanje s premoženjem, d.o.o., VIVO INVEST, d.o.o., VALENS Int. d.o.o. in EXE d.o.o. ter 
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fizična oseba (Jakša Franc), čeprav niso kapitalsko povezane z družbo A1, d.d.. Družba AE 
NEPREMIČNINE d.o.o. je pridružena družba. 
 
Družba A1, d.d. ima nepremičnino, na lokaciji "Vojkova", v finančnem najemu (glejte tudi točko 
4.1.1.1.3 in 4.1.2.3.1.b). Odhodki za obresti iz finančnega najema, v znesku 152.251 EUR, se v 
celoti nanašajo na odhodke za to nepremičnino. 
 
 
 

4.2.3  DAVKI 
 
Prikaz glavnih sestavin obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2013 in primerjava z 
letom 2012 je predstavljen v sledeči preglednici. 

    zneski v EUR  Indeks 
2013/2012 opis 2013 2012 

Računovodski dobiček -22.569.323 1.701.055 -1.327 

Izračunan davek po 17% davč. stopnji (v letu 2012 po 18%) -3.836.785 306.190 -1.253 

Davčni učinek neobdavčenih prihodkov -205.567 -163.858 125 

Davčni učinek odhodkov, ki se pri obračunu davka ne odštejejo 281.692 212.377 133 

Davčne olajšave 
 

-183.664 
 

Davčna izguba 1.149.730 
  

Drugo 12.639 11.958 106 

Odhodek za davek -2.598.291 183.003 -1.420 

Efektivna davčna stopnja 11.51% 10.76% 
 

 
Družba A1, d.d. za poslovno leto 2013 zaradi izkazane davčne izgube ni obračunala davka od 
dohodka pravnih oseb. Odhodek za davek leta 2013 v višini – 2.598.291 izhaja samo iz zmanj-
šanja odloženih terjatev za davek.  
 
Obračun odloženih davkov je povezan s spremembami na postavki "odložene terjatve za 
davek", ki so podrobneje obrazložene v točki 4.1.1.1.6. 
 
V letu 2013 je družba, v skladu z določili SRS, oblikovala popravke vrednosti dvomljivih in spor-
nih terjatev iz poslovanja in financiranja, ki v času oblikovanja niso davčno priznani odhodki. Ti 
odhodki bodo bremenili rezultat leta, ko bodo postali davčno priznani. V letu 2013 so bili tudi 
zmanjšani prej oblikovani popravki vrednosti poslovnih terjatev. V letu, ko družba realizira te pri-
hodke ali dokončno odpiše terjatve, se poslovni rezultat hkrati tudi bremeni za v preteklosti 
obračunani davek od dohodka pravnih oseb iz tega naslova. 
 
 
 

4.2.4  POSLOVNI IZID 
 
Bilančni dobiček leta 2013 je bil ugotovljen na način, kot je prikazan v sledeči preglednici: 
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      v EUR 

  opis    leto 2013 

  a) Čisti poslovni izid poslovnega leta  -19.971.032 
 b) Preneseni čisti dobiček preteklih let  33.954.340 

  BILANČNI DOBIČEK  13.983.308 

 
Popravljen čisti poslovni izid na delnico v letu 2013 znaša -1.084,56 EUR. Čisti poslovni izid je 
popravljen zaradi izločanja lastnih delnic iz izračuna poslovnega izida na delnico. Pregled pop-
ravljenih čistih poslovnih izidov na delnico, po posameznih letih, je prikazan v sledeči pregledni-
ci. 
 
   leto v EUR  

   2013 -1.084,56  

   2012 82,44  

   2011 195,62  

   2010 138,57  

   2009 163,03  

   2008 203,36  

   2007 225,45  

   2006 241,33 (57.807 SIT) 
   2005 200,65 (48.084 SIT) 
   2004 184,59 (44.235 SIT) 

 
 
V primeru, da bi družba v poslovnem letu 2013 morala prevrednotiti postavke kapitala, bi bil 
poslovni izid sledeč:  
- za poslovno leto 2013 je družba v izkazu poslovnega izida ugotovila čisto 

izgubo v višini: 
 

-19.971.032 
- če bi prevrednotila kapital s stopnjo rasti življenjskih potrebščin (0,7%) za 

leto 2013, bi izkazala čisto izgubo v višini: 
 

-20.442.842  
 
Vsi prikazani podatki so v EUR. Pri teoretičnem preračunu poslovnega izida z upoštevanjem 
prevrednotovanja kapitala, ni bil upoštevan vpliv obračuna morebitnega davka na dobiček prav-
nih oseb. 
 
 
 
 

4.3  IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 
Poslovni dogodki, ki so se odrazili na postavkah kapitala 
 
V družbi A1, investicijsko upravljanje, d.d. so bili v poslovnem letu 2013 s spremembami kapita-
la povezani tile poslovni dogodki: 
 
1. Ostanek čistega dobička poslovnega leta 2012 v znesku 1.518.052 EUR je, v skladu s skle-

pom skupščine z dne 28.08.2013, družba dne 01.01.2013 preknjižila na postavko prenese-
nega dobička iz preteklih let. 

 



A1, d.d. - 2013 

 68

2. Poslovno leto 2013 je družba zaključila z čisto izgubo poslovnega leta v višini 19.971.032 
EUR. 

 
 
Spremembe na posameznih postavkah kapitala 
 
Zaradi predhodno obrazloženih poslovnih dogodkov, so se torej v poslovnem letu 2013 spre-
menile naslednje postavke kapitala: 
 
1. Osnovni kapital, ki je po stanju na dan 31.12.2012 znašal 5.084.346 EUR, se v poslovnem 

letu 2013 ni spremenil. 
 
2. Kapitalske rezerve, ki so po stanju na dan 31.12.2012 znašale 16.628.488 EUR, se v poslo-

vnem letu 2013 niso spremenile. 
 
3. Zakonske rezerve, ki so po stanju na dan 31.12.2012 znašale 5.114.914 EUR, se v poslov-

nem letu 2013 niso spremenile. 
 
4. Rezerve za lastne delnice, ki so po stanju na dan 31.12.2012 znašale 6.697.811 EUR, se v 

poslovnem letu 2013 niso spremenile. 
 

5. Znesek lastnih delnic, kot odbitne postavke kapitala, ki je na dan 31.12.2012 znašal 578.324 
EUR, se v poslovnem letu 2013 ni spremenil. 

 
6. Presežek iz prevrednotenja kapitala, ki je na začetku poročevalskega obdobja znašal 

503.853 EUR, se je v poslovnem letu 2013: 
- povečal za 12.304 EUR zaradi učinkov na prevrednotenju nepremičnin; 
- zmanjšal za 102.982 EUR zaradi učinka razlike med borzno in knjižno vrednostjo vred-

nostnih papirjev, ki jih družba vrednoti po pošteni vrednosti. 
Končno stanje presežka iz prevrednotenja kapitala, po stanju na dan 31.12.2013, tako znaša 
413.175 EUR. 

 
7. Preneseni čisti dobiček iz preteklih let, ki je po stanju na dan 31.12.2012 znašal 32.432.243 

EUR,se je v poslovnem letu 2013: 
- povečal za 1.518.052 EUR zaradi prenosa dobička leta 2012, v skladu s sklepom skup-

ščine z dne 28.08.2013, na prenesene dobičke iz preteklih let; 
- povečal za 4.045 EUR zaradi prenosa iz presežka iz prevrednotenja (razknjiževanje 

presežka iz prevrednotenja za nepremičnine), na dobičke iz preteklih let; 
Postavka prenesenega čistega dobička iz preteklih let, na dan 31.12.2013, tako izkazuje 
stanje 33.954.340 EUR. 
 

8. Postavka čistega dobička poslovnega leta, na začetku leta 2013 izkazuje stanje 1.518.052 
EUR, kar predstavlja še nerazporejeni dobiček družbe iz leta 2012. Ta postavka se je nato v 
letu 2013 zmanjšala za 1.518.052 EUR zaradi prenosa dobička iz leta 2012, v skladu s 
sklepom skupščine, na prenesene čiste dobičke iz preteklih let. 
Postavka na dan 31.12.2013 ne izkazuje nobene vrednosti. 

 
9. Čista izguba poslovnega leta, ki na dan 31.12.2012 ni izkazovala nobene vrednosti se je v 

letu 2013 povečala za 19.971.032 EUR. 
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4.4  IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (različica II) iz podatkov bilance stanja na 
dan 31.12.2013 in bilance stanja na dan 31.12.2012, iz podatkov iz izkaza poslovnega izida za 
poslovno leto 2013, iz podatkov iz Izkaza gibanja kapitala za poslovno leto 2013, ter iz dodatnih 
podatkov, pridobljenih iz poslovnih knjig podjetja (za denarne tokove pri naložbenju in financira-
nju). 
 
Prvo stopnjo izkaza denarnih tokov smo sestavili na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili nepos-
redno iz drugih treh temeljnih računovodskih izkazov, brez dodatnih podatkov. Za dokončanje 
Izkaza denarnih tokov pa so potrebne še nekatere prilagoditve oziroma izločitve in prenosi. Ti 
postopki temeljijo na dodatnih podatkih, ki niso razvidni iz temeljnih računovodskih izkazov. 
 
V nadaljevanju so prikazane prilagoditve oziroma izločitve in prenosi po posameznih postavkah 
izkaza denarnih tokov, ter dodatni podatki, ki smo jih pri tem uporabili. 
 
 
a) Poslovni prihodki 
 
Prilagoditev denarnih tokov pri poslovanju, izkazanih na postavki poslovnih prihodkov, je prika-
zana v sledeči preglednici: 
  v EUR 
  opis znesek 
+ kosmati donos iz poslovanja 3.246.994 
+ finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.840 
+ izredni prihodki 4.546 
= poslovni prihodki 3.253.380 
- prevrednotovalni poslovni prihodki – dobiček od prodaje OS -2.500 
- prihodki od aktiviranja dvomljivih in spornih poslovnih terjatev -12.261 
- prihodki od nivelacije zalog -41.065 

  Poslovni prihodki 3.197.554 
 
Podatek o poslovnih prihodkih družbe v letu 2013, iz Izkaza poslovnega izida, je prilagojen 
(zmanjšan) za: 
• prevrednotovalne poslovne prihodke iz naslova dobička pri prodaji osnovnih sredstev v zne-

sku 2.500 EUR. Ti prihodki so bili upoštevani pri izračunu prejemkov od odtujitve opredme-
tenih osnovnih sredstev; 

• prihodke od aktiviranja dvomljivih in spornih poslovnih terjatev v znesku 12.261 EUR. Ta 
podatek je bil upoštevan pri izračunu razlike med začetnim in končnim stanjem poslovnih 
terjatev (glejte tudi točko c); 

• prihodke od nivelacije zalog v znesku 41.065 EUR. Ta podatek je bil upoštevan pri izračunu 
razlike med začetnim in končnim stanjem zalog (glejte tudi točko d). 

 
 
b) Poslovni odhodki 
 
Prilagoditev poslovnih odhodkov, izkazanih med denarnimi tokovi pri poslovanju, je prikazana v 
sledeči preglednici. 
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  v EUR 

  opis znesek 

+ poslovni odhodki 7.433.751 
+ finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.121 
+ izredni odhodki 3.071 

= poslovni odhodki 7.438.943 
- amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev -27.613 
- amortizacija nepremičnin -13.935 
- amortizacija drugih naprav in opreme -14.665 
- amortizacija naložbenih nepremičnin -513.263 
- prevrednotovalni poslovni odhodki – izguba pri prodaji neopr.dolg.sredstev -1.296 
- prevrednotovalni poslovni odhodki – popravki poslovnih terjatev -1.455.236 
- prevrednotovalni poslovni odhodki – odpisi poslovnih terjatev -142.276 
- prevrednotovalni poslovni odhodki – popravki vrednosti zalog -2.257.267 
- oblikovanje dolgoročnih rezervacij -230.000 

  Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoro čnih rezervacij 2.783.392  
 
Iz gornjih podatkov je razvidno, da so bili poslovni odhodki, prikazani v Izkazu poslovnega izida 
družbe, v znesku 7.438.943 EUR, zmanjšani za: 
• zneske amortizacije v višini 569.476 EUR. Zneski amortizacije so bili upoštevani na postav-

kah prejemkov od odtujitve osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in pre-
jemkov od nepremičnin; 

• izgubo pri prodaji neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 1.296 EUR. Ti odhodki so 
bili upoštevani pri izračunu prejemkov od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev; 

• odhodke iz naslova prevrednotenja in odpisov poslovnih terjatev v znesku 1.597.512 EUR. 
Ta podatek je bil upoštevan pri izračunu razlike med začetnim in končnim stanjem poslovnih 
terjatev (glejte tudi točko c); 

• odhodke iz naslova popravkov vrednosti zalog v znesku 2.257.267 EUR. Ta podatek je bil 
upoštevan pri izračunu razlike med začetnim in končnim stanjem zalog (glejte tudi točko d); 

• oblikovanje novih dolgoročnih rezervacij v višini 230.000 EUR. Ta podatek je bil upoštevan 
pri izračunu razlike med končnim in začetnim stanjem pasivnih časovnih razmejitev in rezer-
vacij. 

 
 
c) Poslovne terjatve 
 
Prilagoditev podatka o razliki med začetnimi in končnimi poslovnimi terjatvami družbe, v poslov-
nem letu 2013, je prikazana v sledeči preglednici. 

v EUR 
  opis osnovni podatki spremembe prilagojeno 
+ Začetne dolgoročne poslovne terjatve 777.094    777.094 
+ Začetne kratkoročne poslovne terjatve 4.950.056    4.950.056 
- Končne dolgoročne poslovne terjatve 766.349    766.349 
- Končne kratkoročne poslovne terjatve 8.069.601    3.255.601 
  kompenzacija AE Nepremičnine - Banka   -5.000.000    
  kompenzacija prejetega avansa    186.000    
= Začetne manj končne poslovne terjatve -3.108.800    1.705.200 
- prevrednot. poslovni odhodki iz naslova popravkov in odpisov terjatev -1.597.513 
+ izterjane odpisane posl. terj. in aktivirane sumljive in sporne poslovne terjatve 12.261 
- izplačani deleži v kapitalu podrejenih družb iz prejšnjega leta -160.000 
+ še neizplačani deleži v kapitalu podrejenih družb  

  Začetne manj kon čne poslovne terjatve -40.051 
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Podatek o začetnih manj končnih poslovnih terjatvah, v znesku -3.108.800 EUR, je bil prilagojen 
za: 
• za kompenzacijo prevzema posojila družbe AE nepremičnine d.o.o. v znesku 5.000.000 

EUR. Ta znesek prilagaja tudi kratkoročne obveznosti za prejeta posojila; 
• za kompenzacijo prejetega avansa v znesku 186.000. Ta znesek popravlja izdatke za prido-

bitev dolgoročnih finančnih naložb; 
• na novo oblikovane popravke vrednosti poslovnih terjatev in odpise poslovnih terjatev v 

znesku 1.597.513 EUR (glejte tudi točko b); 
• izterjane odpisane poslovne terjatve in aktivirane sumljive in sporne poslovne terjatve v zne-

sku 12.261 (glejte tudi točko a); 
• za znesek izplačanih deležev v kapitalu podrejenih družb, ki se nanašajo na leto 2012, za 

znesek 160.000 EUR. Ta znesek popravlja podatek na postavki Prejemki od dobljenih obre-
sti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje (glejte tudi točko e). Za ta zne-
sek je bil prilagojen tudi podatek o začetnih manj končnih poslovnih terjatvah Izkaza denar-
nih tokov v preteklem letu. 

 
 
č) Odložene terjatve za davek 
 
Prilagoditev podatka o razliki med začetnim in končnim stanjem odloženih terjatev za davek, v 
poslovnem letu 2013, je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

  opis znesek 

+ začetne odložene terjatve za davek 298.599 
- končne odložene terjatve za davek 2.906.749 

= začetne manj končne odložene terjatve za davek -2.608.150 
- presežek iz prevrednot. za kratkor. fin. naložbe – prevrednotenje navzdol 9.859 

- izločitev davkov, ki niso denarni tok 2.598.291 

  začetne manj kon čne odložene terjatve za davek 0 
 
Podatek o začetnih manj končnih odloženih terjatvah za davek, v znesku -2.608.150 EUR, je bil 
prilagojen za: 

• obračunan davek od izračuna prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb na nižjo vre-
dnost, v znesku 9.859 EUR. Ta znesek se upošteva pri spremembah na postavki Prese-
žek iz prevrednotenja v Bilanci stanja; 

• izločitev odloženega davka v višini 2.598.291, ki se upošteva tudi na spremembah na 
postavki davka iz dobička in drugih davkov, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih. 

 
 
d) Začetne manj končne zaloge 
 
Prilagoditev podatka o razliki med začetnim in končnim stanjem zalog, v poslovnem letu 2013, 
je prikazana v sledeči preglednici. 
  v EUR 

  opis znesek 

+ začetno stanje zalog 9.268.686 
- končno stanje zalog 6.031.776 

= začetne manj končne zaloge 3.236.910 
- prevrednotovalni popravki vrednosti zalog na nižjo vrednost -2.257.267 
+ odprava popravka vrednoti zalog na nižjo vrednost 41.065 

  začetne manj kon čne zaloge 1.020.708 
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Podatek o začetnih manj končnih zalogah, v znesku 3.236.910 EUR, je bil prilagojen za: 
• prevrednotenje zalog na nižjo vrednost v znesku 2.257.267 EUR. Ta znesek popravlja poda-

tek o poslovnih odhodkih (glejte tudi točko b); 
• odpravo popravka vrednosti zalog na nižjo vrednost, v znesku 41.065 EUR. Ta znesek pop-

ravlja podatek o poslovnih prihodkih (glejte tudi točko a). 
 
 
e) Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 
 
Podatek o prejemkih od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na nalož-
benje, iz Izkaza poslovnega izida, je bil prilagojen, kot je prikazano v sledeči preglednici. 
  v EUR 

  opis znesek 

+  finančni prihodki iz deležev  1.729.255 
+ finančni prihodki iz danih posojil 964.932 
= prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 2.694.187 
- kompenzacija za vplačilo osnovnega kapitala -358.654 
- kompenzacija z NN Šmartinska -376.081 
- kompenzacija za prodajo dolgoročne finančne naložbe -984.000 
- pripis obresti h glavnici -205.466 
+ izplačani deleži v dobičku podrejenih družb iz leta 2012 160.000 

  prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobi čku drugih 929.986  
 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje, v zne-
sku 2.694.187 EUR, so bili: 
• zmanjšani za znesek kompenzacije z obveznostjo za vplačilo osnovnega kapitala za družbo 

AVTOHIŠA VIČ, d.o.o. v višini 358.654 EUR. Ta znesek popravlja tudi podatek o končnih 
manj začetnih poslovnih dolgovih; 

• zmanjšani za kompenzacijo nakupa nepremičnine na Šmartinski 130, v Ljubljani, v višini 
376.081 EUR. Ta znesek je bil upoštevan pri prilagoditvah podatka o izdatkih za pridobitvah 
naložbenih nepremičnin; 

• zmanjšani za kompenzacijo prodaje dolgoročne finančne naložbe v kapital družbe A1-
KRITJE d.o.o. v višini 984.000 EUR. Del kompenzacije v višini 702.535 EUR popravlja 
podatek o izdatkih za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb družb v skupini, del v višini 
281.465 EUR pa popravlja izdatke za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti do družb v 
skupini; 

• zmanjšani za pripis obresti h glavnici posojila družbi AGS GASTRO SISTEMI, d.o.o. v znes-
ku 205.466 EUR. Ta pripis popravlja tudi višino izdatkov za pridobitev kratkoročnih finančnih 
naložb;  

• povečani za znesek izplačanih deležev v dobičku podrejenih družb iz leta 2012, v znesku 
160.000 EUR. Ta znesek je bil upoštevan pri prilagoditvah podatka o začetnih manj končnih 
poslovnih terjatvah (glejte točko c), kot tudi pri prilagoditvah podatka o prejemkih od doblje-
nih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje, v Izkazu denarnih 
tokov za leto 2012. 
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5.  DRUGA RAZKRITJA 

5.1  PODATKI O SKUPINAH OSEB 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2013 ne izkazuje poslovnih terjatev in terjatev iz naslova danih 
posojil do upravnega odbora, notranjih lastnikov in zaposlenih po individualnih pogodbah. 
 
Poslovne obveznosti družbe po stanju na dan 31.12.2013 in primerjava s stanjem na dan 
31.12.2012, do upravnega odbora, notranjih lastnikov in zaposlenih po individualnih pogodbah 
so prikazane v sledeči tabeli. 
  v EUR 

skupina oseb 31.12.2013 31.12.2012 

upravni odbor 17.577 16.359 
notranji lastniki   
zaposleni po individualnih pogodbah 13.050 11.463 

SKUPAJ 30.627 27.822 
 
Podatki o skupnih zneskih vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog v pos-
lovnem letu 2013 prejeli člani upravnega odbora, notranji lastniki in zaposleni po individualnih 
pogodbah, ter primerjava s podatki za leto 2012, so prikazani v sledeči preglednici. 
  v EUR 

skupina oseb 31.12.2013 31.12.2012 

upravni odbor 201.001 203.422 
notranji lastniki   
zaposleni po individualnih pogodbah 150.524 167.073 

SKUPAJ 351.525 370.495 
 
Podrobneje razčlenjeni prejemki članov upravnega odbora v letu 2013 so prikazani v sledeči 
preglednici. 

v EUR 

  bruto plača druga izplačila 
prejemki 
SKUPAJ Ime in priimek fiksni del  

variabilni 
del 

 
SKUPAJ 

prevoz in 
prehrana 

potni 
nalogi dividende 

podjemne 
pogodbe 

Franc Jakša 98.413 23.344 121.757 1.686 4.148 127.591 
Bojan Šefman 23.344 23.344 
Aleš Bešter 26.722 26.722 26.722 

Primož Butinar 23.344 23.344 

SKUPAJ 125.135  23.344 148.479 1.686 4.148 
 

46.688 201.001 
 
 
 

5.2  POSLOVNI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
Iz poslovnega poročila za leto 2013 je razvidna ocena poslovodstva, da je podjetje sposobno 
nadaljevati kot delujoče podjetje. 
 
Do konca junija 2014 so se zgodile sledeče spremembe: 

• Na skupščini dne 26.03.2014 je bil sprejet sklep, da Upravni odbor družbe A1, d.d., ses-
tavljajo: 






