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1.3. Rast cen emisijskih kuponov 

Gibanje cen EUA kuponov je v letu 2018 zaznamovala rekordna, več kot trikratna rast na 

letni ravni. Cene so tako dosegle najvišje vrednosti v zadnjih desetih letih. Močna rast je 

bila tudi posledica predvidenih prihodnjih EU ETS ukrepov, ki med drugim obsegajo 

uvedbo stabilnostne rezerve trga EUA kuponov v 2019 in zmanjšanje obsega izdaje EUA 

kuponov v t.i. četrti fazi EU ETS (2021 do 2030). 

 

Medletna rast vrednosti emisijskih kuponov pa ni bila samo linearna, še posebej od 

septembra dalje. Na začetku leta je cena emisijskih kuponov rasla najprej postopoma, po 

dvigu nad 11 EUR/EUA v začetku marca pa se je stopnja rasti vse do jeseni močno 

pospešila. Največja dnevna rast v višini 9,3% je bila dosežena 21. marca, ko je vlada 

Združenega kraljestva sporočila, da želijo kljub Brexitu ostati v EU ETS vsaj do leta 2020. 

V začetku septembra je nato cena EUA kuponov v nekaj dneh močno porasla in 10. 

septembra dosegla najvišjo letno vrednost 25,79 EUR/EUA, kar predstavlja kar 239-

odstotno povečanje glede na najnižjo letno vrednost.  

 

Na velik skok cene je delno vplivalo tudi prisilno zaprtje velikih pozicij terminskih pogodb 

nordijskega podjetja, ki je trgovalo z električno energijo. Po spremembi dejanskih cen in 

prisilni likvidaciji pozicij omenjenega trgovca so se močno zvišale cene nemške električne 

energije, kar se je odražalo tudi v rasti cene EUA kuponov. Visoke cene se kratkoročno 

sicer niso obdržale dolgo in že 13. septembra v enem samem dnevu upadle za rekordnih 

17,5%. Do padca je prišlo tudi zaradi izjav poljskega ministra za energetiko, ki je pozval 

k sprejetju ukrepov za znižanje cen EUA kuponov, dodatno pa je na padec cen vplival 

tudi potek kvartalnih opcij na EUA kupone. To je bil šele začetek korekcije in cene so v 

naslednjem mesecu in pol skupno upadle kar za 41,5% vrednosti. Od 1. novembra dalje 

je cena EUA kuponov ponovno pridobivala na vrednosti in do konca leta skoraj dosegla 

najvišje letne vrednosti. 

 

 
 

Volatilen je bil tudi trg CER enot, vendar ob znatno nižjem obsegu trgovanja. Glede na 

ceno 0,17 EUR/CER v začetku leta, so se cene sredi leta več kot podvojile 

(0,37 EUR/CER), vendar je bila na tem nivoju trgovana relativno nizka količina. Kasneje 

so se cene začele zniževati in se vrnile k večletnemu trendu počasnega upadanja in 

konec leta dosegle 0,25 EUR/CER. CER enote imajo omejeno uporabnost, saj se za 

namene EU ETS lahko uporabljajo le še do leta 2020, bodo pa še naprej uporabne za 

prostovoljni trg zmanjševanja emisijskih izpustov. 
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1.4. Razkritja 

Belektron d.o.o. (v nadaljevanju 'Družba') sledeče informacije podaja skladno z 231. 

členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) v povezavi z 8. 

delom Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.6.2013 o 

bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (v nadaljevanju: 

Uredba 575/2013).  

 

Podatki, ki imajo značilnost zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti, niso razkriti. 

1.4.1. Cilji in politike upravljanja tveganj 

Družba ima v internih aktih vzpostavljene primerne cilje in politike, s katerimi na dnevni 

ravni zagotavlja celovito upravljanje tveganj kot eno izmed področij notranjih kontrol. 

Podlago za identifikacijo tveganj ter določitev ciljev in politik upravljanja tveganj 

predstavlja profil tveganosti, ki temelji na sočasnem upoštevanju različnih relevantnih 

dejavnikov (narava najpomembnejših poslovnih aktivnosti Družbe, ocena področja 

tveganja, ocena kontrolnega okolja, prilagojena ocena za utež tveganja). Družba v 

naslednji fazi, upoštevaje profil tveganosti, določi načrt aktivnosti za obvladovanje 

najpomembnejših tveganj in ga dosledno izvaja. Poročanje nadzornemu organu in 

regulatorju o tveganjih je izvedeno najmanj enkrat letno (znotraj rednega letnega 

poročila funkcije upravljanja tveganj) oz. pogosteje v primeru nastanka izrednih 

dogodkov. 

 

V Družbi je organizirana služba skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj, v kateri je 

zaposlena ena oseba. Službi so na podlagi internih aktov zagotovljene ustrezne 

pristojnosti in neodvisnost od ostalih enot Družbe, vzpostavljen je sistem poročanja ter 

neoviran dostop do upravljalnega organa, omogočen je nadzor nad ostalimi enotami ter 

oblikovan dosleden pretok informacij, kar predstavlja izpolnitev zahtev za učinkovito 

upravljanje tveganj. 

 

Družba ima oblikovano komisijo za tveganja kot posvetovalni organ nadzornega sveta. 

Sestavljajo jo trije člani, ki so se v letu 2018 sestajali skladno z določbami Poslovnika 

nadzornega sveta. 

 

Strategije tveganj ter politike prevzemanja in upravljanja posameznih vrst tveganj 

sprejema upravljalni organ Družbe. Zagotovljeno je tudi njihovo pregledovanje najmanj 

na letni ravni.  

 

Sistem obveščanja o tveganjih Družbe je implementiran v informacijski sistem, preko 

katerega poteka generiranje dnevnih ali drugih obdobnih poročil, zlasti za tržno tveganje. 

Kontrola upravljanja ostalih vrst tveganj je v pretežni meri ročna.  

  



StrnJena lttava upravijainega organa o tveganJu ter ittava upravIJainega
organa o ustre=nosti ureditve upravijania tveganj druttbe

Druttba je v letu 2018 zasiedovala skupno nizek profil tveganosti′ kar je jasno razvidno

tudi iz Posiovne politike ter Strategije tveganj.Kapitalsko osnovo za prevzemanje

tvega、ti k::_7hajこ導o:ヱ :pos!ov暑霧 a7D「晏量b塁 ヱ曇gotav暑 墨 s preseg塁霧 e打l Fnredplsane

kapita:ske ustreznosti.Toleranca do tveganj je bila ob upoこ tevanJu nOrrnalnega poteka
posiovanja nizka na pod「 ottih VSeh tveganj′ z ittemo tttnega′ kije hkraU idenUicirano
kot najpomembnejこe tveganjei Razlog za siednje predstavija sama narava dttavnOSti

trgovanja z emisttSkimi kuponi薔

UpraVijalni organ potttuje′ da Druttba tudi v nasiednjem posiovnem letu namerava
2aSieCiovati 290Faj Opisan protti tveganOsti.

Poslovodstvo in nadzo「 ni svet druttbe BELEKttRON d.o.o.potttujetar da so vzpostavijeni

sistelTli ter ureditev upravijanja s tveganJi V D「 uttbi ustrezni′ usk:ajeni s profilom in

strategijo Druttbe ter n」 enirni Zakonskimi obveznostmi.

司ubttana′ 26.4.2019

Bo5tja n

Ｂａｎｄｅヶ

Anぬ Bandelj′ predsednica nadzornega sveta

Martina Siab nadzornega sveta

Mat(巧 Bandelj′ こlan nadzornega場

direktor

Jernej Kozlevtar, direktor

flanica
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 poslovodstvo oziroma nadzorni svet Družbe odobri izplačilo variabilnega dela 

prejemkov zaposlenim s posebno naravo dela; 

 poslovni izid in finančno stanje Družbe v zadevnem poslovnem letu omogočata 

izplačilo variabilnega dela prejemkov; 

 zaposleni s posebno naravo dela, ki so prejemniki variabilnega dela prejemkov, 

izpolnjujejo posebne pogoje za izplačilo variabilnega dela prejemkov. 

Poleg zgoraj omenjenih osnovnih pogojev je za izplačilo variabilnega dela prejemkov 

potrebno še izpolnjevanje posebnih pogojev s strani zaposlenih s posebno naravo dela, 

kot so: 

 dosežen zahtevan donos na kapital; 

 dosežen čisti dobiček Družbe v zadevnem poslovnem letu; 

 odsotnost znatnih regulatornih sankcij ter pravnomočno oz. dokončno zaključenih 

sodnih postopkov; 

 doseganje ciljev učinkovitega trgovanja, ki jih s sklepom določi poslovodstvo; 

 drugi pogoji, ki so lahko določeni s sklepom poslovodstva. 

 

O odobritvi izplačila variabilnega dela prejemkov za zaposlene na delovnem mestu 

»trgovec« in zaposlenega na delovnem mestu »sodelavec v službi skladnosti poslovanja s 

predpisi in upravljanja tveganj« odloča poslovodstvo. O odobritvi izplačila variabilnega 

dela poslovodstvu pa odloča nadzorni svet Družbe. 

 

Nadzor nad skladnostjo politik in praks prejemkov Družbe vsaj enkrat letno izvaja 

notranja revizija. Nadzorni svet Družbe enkrat na leto izvede pregled politike in njenega 

izvajanja, pri čemer se mora z veljavno politiko prejemkov zlasti zasledovati učinkovito 

upravljanje tveganj in omejevati izpostavljanje tveganj, ki presegajo raven 

sprejemljivosti za Družbo. 
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1.5. Izjava o upravljanju 

Uporaba kodeksa 

Družba pri upravljanju upošteva priporočila Kodeksa upravljanja, ki je dostopen na 

sedežu Družbe. 

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja s 
tveganji družbe v povezavi s postopkom računovodskega poročanja 

Sistem notranjih kontrol je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih Družba vzpostavi 

in sprejme z namenom, da bi kar najbolje upravljala s tveganji, povezanimi z 

računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in 

uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi 

zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. 

Družba zagotavlja pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja z 

izvajanjem naslednjih notranjih kontrol: 

• pravilnosti računovodskih podatkov; 

• popolnosti zajemanja podatkov; 

• razmejitev dolžnosti in odgovornosti; 

• omejitve dostopa; 

• nadziranja. 
 

Proces računovodenja je informacijsko podprt, zato so vse zgoraj naštete notranje 

kontrole povezane tudi s kontrolami, vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki 

obsega naslednje kontrole: 

 omejitev dostopa do omrežja; 

 podatkov; 

 aplikacij; 

 točnost in 

 popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov. 

 

Sestava in delovanje organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij 
 

V letu 2018 se je nadzorni svet Družbe sestal na štirih rednih sejah v naslednji sestavi: 

Ana Bandelj (predsednica), Matej Bandelj (namestnik) in Martina Slabe (članica). Na 

sejah so bile obravnavane vsebine, ki so predpisane z vsakokratno veljavno zakonodajo 

ter teme, ki omogočajo nemoteno delovanje in poslovanje Družbe. Dnevni red ter 

zapisniki nadzornega sveta Družbe z vsemi sprejetimi sklepi se hrani na sedežu Družbe. 

 

Nadzorni svet je skladno z zakonodajo imenoval tričlansko komisijo za tveganja, ki se je 

v letu 2018 sestala na enem zasedanju.  

 

 

Ljubljana, 26.4.2019 

 

Direktor     Direktor 

    Jernej Kozlevčar 
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1.6. Izjava o odgovornosti poslovodstva družbe 
 

Poslovodstvo družbe potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na 

dan 31.12.2018, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so izkazi v 

skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, 

Zakonom o gospodarskih družbah ter Zakonom o trgih finančnih instrumentov. 

Poslovodstvo družbe izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2018 in s tem 

poslovno poročilo za leto 2018, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem 

poročilu ter pripadajoča pojasnila. 

 

 

Ljubljana, 26.4.2019 

 

Direktor     Direktor 

Boštjan Bandelj    Jernej Kozlevčar 
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2.2. Pojasnila k računovodskim izkazom 

2.2.1. Poročajoča družba 

Belektron d.o.o. (v nadaljevanju 'družba') je bil ustanovljen 14.1.2008. Družba se ukvarja 

z mednarodnim trgovanjem z emisijskimi kuponi. 

2.2.2. Osnova za pripravo računovodskih izkazov 

a. Izjava o skladnosti 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja (v nadaljevanju 'MSRP'), kot jih je sprejela Evropska unija in v skladu z 

zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. 

 

Računovodske izkaze družbe je poslovodstvo družbe potrdilo 26.4.2019. 

b. Osnova za merjenje 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v primeru 

zalog, ki so vrednotene po njihovi pošteni vrednosti. 

c. Funkcijska in predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, ki je temeljna valuta poslovanja družbe. 

d. Uporaba ocen in presoj 

Sestava računovodskih izkazov v skladu z MSRP od vodstva družbe zahteva podajo ocen, 

presoj in predpostavk, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane 

vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh 

ocen odstopajo. 

 

Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki 

računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa 

prihodnja obdobja na katera popravek vpliva. 

 

Ocene in presoje med drugim vplivajo na: stopnje amortizacije, prilagoditve vrednosti 

zalog in emisijskih kuponov. Prihodnje dogodke in njihove vplive je težko zagotovo 

napovedati. Zaradi negotovosti ocen in presoj lahko dejanske vrednosti rezultirajo v 

popravkih računovodskih vrednosti sredstev ali terjatev v prihodnjih obdobjih. 

e. Ocene in presoje 

Podatki o kritičnih presojah v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki imajo 

pomemben vpliv na zneske v računovodskih izkazih, so opisani v naslednjih točkah: 

Popravki vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 

Opredmeteno osnovno sredstvo je oslabljeno, če njegova knjigovodska vrednost ali 

vrednost njegovih prihodnjih finančnih tokov presega njegovo nadomestljivo vrednost, 

njegova nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali 

njegova uporabna vrednost in sicer višja med njima. Po presoji vodstva družbe ni 

prisotnih nobenih elementov, ki bi zahtevali spremembo vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev in med pošteno vrednostjo in 

amortizirano vrednostjo opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev 

ni nobenih pomembnih razlik. 
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2.2.3. Pomembne računovodske usmeritve 

Družba je spodaj navedene računovodske usmeritve dosledno uporabila za vsa obdobja, 

predstavljena v priloženih računovodskih izkazih. 

 

Primerjalni podatki so usklajeni s podatki v tekočem finančnem letu. Kjer je bilo 

potrebno, so bili primerjalni podatki prilagojeni tako, da so v skladu s podatki v tekočem 

finančnem letu. 

a) Tuja valuta 

Posli v tuji valuti 

Posli in stanja izražena v tuji valuti se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju ECB na 

dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan izkaza 

finančnega položaja, se preračunajo v EUR po takrat veljavnem menjalnem tečaju. 

Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan izkaza finančnega 

položaja, se pretvorijo v EUR po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Nedenarna sredstva 

in obveznosti, izražene v tuji valuti in izmerjene po pošteni vrednosti, se preračunajo v 

EUR po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne 

razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo 

pri preračunu kapitalskih naložb na voljo za prodajo, za finančne obveznosti določene kot 

varovanje pred tveganjem ali za ustrezna varovanja pred tveganji denarnega toka, ki se 

pripoznajo neposredno v kapitalu. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene 

po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. 

b) Finančni instrumenti 

MSRP 9 uvaja nov pristop razvrščanja finančnih sredstev, kar je odvisno od značilnosti 

denarnih tokov in poslovnega modela za upravljanje nekega finančnega instrumenta. Ta 

enoten pristop, ki temelji na načelu, nadomešča obstoječe zahteve po MRS 39, ki 

temeljijo na pravilih. Novi model uvaja tudi enotno metodo za oslabitve vseh finančnih 

instrumentov. 

 

Družba skladno z MSRP 9 ob začetnem pripoznanju razporedi finančni instrument v eno 

izmed naslednjih kategorij:  

- finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,  

- finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali, 

- finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.  

Finančna sredstva po odplačni vrednosti 

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki jih 

poseduje za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov in če denarni tokovi predstavljajo 

izključno plačila glavnice in obresti od neporavnane glavnice. Družba med finančna 

sredstva po odplačni vrednosti razvršča posojila, terjatve in nekotirajoče dolžniške 

vrednostne papirje. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva 

(zapadlost do 1 leta po datumu izkaza finančnega položaja) ali nekratkoročna finančna 

sredstva. 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa  

V to kategorijo družba razvršča naložbe v kapitalske instrumente, ki jih ne poseduje za 

namen trgovanja. Dobički in izgube iz naslova teh finančnih sredstev se nikoli ne 

prerazporedijo v izkaz poslovnega izida. Dividende iz naslova kapitalskih instrumentov se 

pripoznajo kot finančni prihodki v izkazu poslovnega izida ob vzpostavitvi pravice družbe 

do plačila. 
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Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 

V tej kategoriji se izkazujejo finančna sredstva namenjena trgovanju. Finančna sredstva 

namenjena trgovanju se pripoznajo po datumu trgovanja. Vrednotena so po pošteni 

vrednosti. Dobički in izgube se pripoznajo neposredno v izkazu poslovnega izida kot 

finančni prihodek oziroma finančni odhodek. 

Izvedeni finančni instrumenti  

So vedno razvrščeni v skupino finančnih instrumentov namenjenih trgovanju, razen če 

gre za uspešne instrumente varovanja pri uporabi računovodskih pravil za obračunavanje 

varovanj pred tveganji. 

Finančne naložbe v pridružene družbe  

Se merijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne izgube iz oslabitve. 

Neizvedeni finančni instrumenti 

Neizvedeni finančni instrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne 

papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in 

dana posojila ter poslovne in druge obveznosti. 

 

Neizvedeni finančni instrumenti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti. 

Neizvedenim finančnim instrumentom, ki v izkazu poslovnega izida niso pripoznani po 

pošteni vrednosti, je njihova poštena vrednost povečana za neposredne posle stroškov, 

povezane z nakupom ali izdajo instrumenta. Po začetnem pripoznanju so neizvedeni 

finančni instrumenti vrednoteni kot je opisano v nadaljevanju. 

 

Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do 

denarnih tokov iz tega sredstva ali ko družba prenese pravice do pogodbenih denarnih 

tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in 

koristi iz lastništva finančnega sredstva. Kakršen koli delež v prenesenem finančnem 

sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali 

obveznost.  

 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v izkazu 

finančnega položaja, če in le če ima družbe pravno pravico bodisi poravnati znesek ali 

unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar na računih in vloge na vpogled. 

Negativna stanja na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv, so 

sestavni del upravljanja likvidnosti družbe in so v izkazu denarnih tokov prikazana kot 

sestavni del denarnih sredstev in denarnih ustreznikov. 

 

Stanje denarnih sredstev na trgovalnih računih predstavljajo denarna sredstva, ki jih ima 

družba pri klirinških podjetjih z namenom pokrivanja stroškov borznih poslov in spot 

nakupov emisijskih kuponov. 

 

Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v poglavju 'Finančni prihodki 

in odhodki'. 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo 

na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, 

povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila in terjatve 

izmeri po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti ter zmanjša za izgube zaradi 

oslabitve. 
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c) Osnovni kapital 

Odkup lastnih deležev 

Ob odkupu lastnih deležev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek 

plačanega nadomestila vključno s stroški odkupa pripozna kot zmanjšanje v kapitalu. 

 

Dividende 

Dividende se pripoznajo med obveznostmi v obdobju, v katerem je bilo sprejeto izplačilo 

dividend. 

d) Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti, zmanjšani za 

amortizacijski popravek vrednosti in izgubo zaradi oslabitve (glej računovodsko 

usmeritev 'Oslabitev sredstev'). 

 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški 

v lastnem okvirju izdelanih sredstev zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela 

in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za 

nameravano uporabo ter stroške razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih 

sredstev ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, kot tudi stroške 

izposoje. Nakupljena programska oprema, ki je sestavni del funkcionalnosti povezane 

opreme, se kapitalizira kot del te opreme. 

 

Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo 

kot posamezne (večje) skupine opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi 

na podlagi primerjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovnega 

sredstva z njegovo računovodsko vrednostjo ter se v okviru 'Ostalih poslovnih prihodkov' 

ali 'Ostalih poslovnih odhodkov' pripozna v poslovnem izidu. 

Kasnejši stroški 

Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva se pripoznajo v 

knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, 

povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo ter če je nabavno vrednost mogoče 

zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knjigovodske vrednosti izmerjenega dela se odpravi. Vsi 

ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki takoj ko do njih pride. 

Amortizacija 

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega 

amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih osnovnih sredstev in se 

začne, ko so sredstva na razpolago za uporabo. Zemljišča in sredstva v postopku nakupa 

se ne amortizirajo.  

 

Ocenjene dobe koristnosti so naslednje: 

- zgradbe 33 let 

- računalniška oprema 2 leti 

- ostala oprema 5 let 

e) Neopredmetena sredstva 

Ostala neopredmetena sredstva 

Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani družbe, katerih dobe koristnosti so 

omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 

vrednosti in akumulirane izgube zaradi oslabitve (glej računovodsko usmeritev 'Oslabitev 

sredstev'). 
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Kasnejši stroški 

Kasnejši stroški so upoštevani le v primerih, ko povečujejo bodoče gospodarske koristi, ki 

izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v 

poslovnem izidu takoj, ko do njih pride. 

Amortizacija 

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega 

amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev in se začne, ko 

so sredstva na razpolago za uporabo. 

 

Ocenjene dobe koristnosti za programsko opremo, licence in druge podobne pravice se 

gibljejo od 2 do 10 let. 

f) Zaloge 

Zaloge se obravnavajo kot trgovsko blago in so v posesti izključno z namenom trgovanja 

in ustvarjanja bodočih dobičkov. Zaloge, za katere obstaja likviden trg, se vrednotijo po 

njihovi pošteni vrednosti, zaloge za katere pa je trg nelikviden, se vrednotijo po nabavni 

vrednosti ali njihovi čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši med njima. Čista iztržljiva 

vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju na dan poročanja, 

zmanjšana za ocenjene stroške prodaje. 

g) Oslabitev sredstev 

Finančna sredstva 

V skladu z MSRP 9 družba pripoznava oslabitve finančnih sredstev glede na pričakovane 

kreditne izgube, kar pomeni, da pripoznava ne samo nastale izgube, temveč tudi izgube, 

za katere se pričakuje, da bodo nastale v prihodnosti. 

 

Pričakovane kreditne izgube predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki 

so zapadli po pogodbi in vsemi denarnimi tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo 

prejela. 

 

Družba na datum poročanja oceni, ali se je kreditno tveganje finančnega sredstva od 

začetnega pripoznanja znatno povečalo ter pripozna pričakovane kreditne izgube v 

celotnem obdobju trajanja za vsa finančna sredstva, pri katerih je od začetnega 

pripoznanja prišlo do znatnega povečanja kreditnega tveganja. Za finančno sredstvo se 

šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi 

enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz 

naslova tega sredstva. Pri tem mora upoštevati vse primerne in dokazljive informacije, 

vključno z informacijami, usmerjenimi v prihodnost. 

 

Družba izmeri popravek vrednosti za izgubo za finančno sredstvo kot znesek, ki je enak 

pričakovanim kreditnim izgubam v 12-mesečnem obdobju, če se na datum poročanja 

kreditno tveganje pri finančnem sredstvu od začetnega pripoznanja ni znatno povečalo. V 

teh primerih ocena slabitev temelji na verjetnosti neplačila v obdobju celotnega trajanja 

finančnega sredstva. 

 

Za terjatve do kupcev in sredstva iz pogodb s kupci, ki ne vsebujejo pomembne 

sestavine financiranja, se uporabi poenostavljen pristop, ki zahteva, da se popravek 

vrednosti za izgubo vedno meri kot znesek, enak pričakovanim kreditnim izgubam v 

celotnem obdobju trajanja. 

 

Vsa finančna sredstva se za namen oslabitve ocenijo posamično. Oslabitve finančnih 

sredstev se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Izguba zaradi oslabitev se razveljavi, če 

se da razveljavitev nepristransko povezati z dogodkom, ki se je zgodil po pripoznanju 

izgube zaradi oslabitve v izkazu poslovnega izida. 
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Odhodki zaradi oslabitev finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek drugega 

vseobsegajočega donosa se pripoznajo tako, da se morebitna nabrana izguba, ki je 

predhodno pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in izkazana v rezervi 

za pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Poznejši porast v pošteni vrednosti 

oslabljenega finančnega sredstva prek drugega vseobsegajočega donosa, se pripozna v 

drugem vseobsegajočem donosu obdobja oz. v rezervi za pošteno vrednost. 

Nefinančna sredstva 

Ob vsakem poročanju družba preveri knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev (razen 

zalog in odloženih terjatev za davke) z namenom ugotovitve prisotnosti znakov oslabitve. 

Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. 

 

Izguba zaradi oslabitve se pripozna, če knjigovodska vrednost sredstva ali njegove denar 

ustvarjajoče enote presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v izkazu 

poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se 

razporedi na sredstva enote (skupine enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo 

vsakega sredstva v enoti. 

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena uporabna vrednost 

ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri 

določanju uporabne vrednosti sredstva se pričakovani prihodnji denarni tokovi 

diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki 

odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za 

sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preskusiti 

posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz 

nadaljnje uporabe in so pretežno neodvisni od prejemkov ostalih sredstev ali skupin. 

 

Na datum poročanja družba ovrednoti izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih z 

namenom ugotovitve, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja več. Izguba 

zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba 

določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do 

višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske 

vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v 

prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

h) Prihodki 

Družba skladno s MSRP 15 upošteva petstopenjski model pripoznavanja prihodkov iz 

pogodb s kupci. Standard tako zahteva, da podjetje pripozna prihodke v znesku, ki 

odraža nadomestilo, ki ga podjetje upravičeno pričakuje v zameno za prenos blaga ali 

storitev na kupca. Standard MSRP 15 je nadomestil mednarodna računovodska standarda 

MRS 11 Pogodbe o gradbenih delih in MRS 18 Prihodki. Navedeni prehod ni imel 

pomembnih učinkov na izkazovanje prihodkov družbe. Standard uporabljamo od 

1.1.2018. Učinkov na preneseni poslovni izid ni bilo. 

 

Prihodki iz prodaje emisijskih kuponov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko je 

kupec prevzel vsa pomembna tveganja in koristi lastništva. Prenos tveganj in koristi je 

odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Prihodki iz opravljenih storitev se 

pripoznajo v izkazu poslovnega izida v sorazmerju s stopnjo dokončanosti posla na 

datum poročanja. 

 

Prihodki se ne pripoznajo, če se pojavi pomembna negotovost glede plačljivosti, s tem 

povezanimi stroški ali možnostjo vračila blaga. Prihodki od prodaje blaga in opravljenih 

storitev se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, 

zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, vključno s popusti zaradi 

zgodnejšega plačila. 
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i) Finančni prihodki in odhodki 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od odsvojitve finančnih instrumentov, obrestne 

prihodke investicij, prihodke od dividend, prihodke od povečanja poštene vrednosti 

finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, prihodke od valutne 

menjave in dobičke iz instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v 

izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z 

uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega 

izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri 

podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha 

biti povezana z delnico. 

 

Finančni odhodki obsegajo odhodke od odsvojitve finančnih instrumentov, izgub iz 

valutne menjave, odhodke iz naslova zmanjšanja poštene vrednosti finančnih sredstev po 

pošteni vrednosti prek poslovnega izida, izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev in 

izgube od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 

poslovnega izida. Vsi stroški izposojanja, razen tistih, ki se ne nanašajo neposredno na 

pridobitev, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pripravi, se v izkazu poslovnega izida 

pripoznajo po metodi efektivnih obresti. 

j) Davek od dobička 

Davek od dobička obsega odmerjeni in odloženi davek. Strošek davka od dobička se 

izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, ki se nanaša na postavke, ki se že 

izkazujejo neposredno v kapitalu. 

 

Odmerjeni davek je pričakovana davčna obveznost od obdavčljivega dobička poslovnega 

leta, ob uporabi davčnih stopenj veljavnih na koncu poročanega obdobja in morebitne 

prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. 

k) Določanje poštene vrednosti 

Več računovodskih usmeritev družbe zahteva določitev poštene vrednosti tako finančnih 

kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti za potrebe vrednotenja oz. 

poročanja so določene po metodah, opisanih v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna 

pojasnila v zvezi določitvijo poštenih vrednosti, so le-ta navedena v opombah k 

posameznim postavkam sredstev oz. obveznosti družbe. 

Hierarhija vrednosti 

Družba pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov upošteva naslednjo 

hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti: 

- nivo 1 zajema kotirane cene na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti; 

- nivo 2 zajema vrednosti, ki niso enake kotiranim cenam v smislu prve ravni, a jih je 

kljub temu mogoče pridobiti neposredno s trga (cene za enaka ali podobna sredstva 

ali obveznosti na manj aktivnih ali neaktivnih trgih) ali posredno (npr. vrednosti, ki so 

izpeljane iz kotiranih cen na aktivnem trgu, na podlagi obrestnih mer in krivulj donosa, 

implicitnih nestanovitnosti in kreditnih razponov); 

- nivo 3 zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih 

tržnih podatkih, pri tem pa morajo neopazovani podatki izražati predpostavke, ki bi jih 

udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene sredstva ali obveznosti, vključno s 

predpostavkami o tveganjih (poštena vrednost je določena na podlagi modelov 

vrednotenj, pri katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno 

dostopne na trgih). 
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Zaloge 

Zalogam, za katere obstaja likviden trg, se poštena vrednost določi na podlagi zaključne 

cene na dan vrednotenja. Za referenco vrednosti emisijskih kuponov so vzete cene iz 

borze ICE in predstavljajo 'Nivo 1' vrednotenja poštene cene. 

 

Zaloge za katere je trg nelikviden se v skladu MRS 2 vrednotijo po njihovi nakupni ali 

njihovi unovčljivi čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši med njima, ki predstavlja 

'Nivo 2'. 

Poslovne in druge terjatve 

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih 

denarnih tokov, diskontiranih po tržni obrestni meri ob koncu obdobja poročanja. 

Upoštevana je slabitev (kreditno tveganje teh finančnih sredstev) na pošteno vrednost. 

Izvedeni instrumenti 

Poštena vrednost terminskih poslov je osnovana na njihovi tržni ceni. 

Neizpeljane finančne obveznosti 

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih 

izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri na dan vrednotenja. 

 

l) Standardi, pojasnila in spremembe objavljenih standardov, ki še niso 

veljavni 

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem 

poročevalskem obdobju 

V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov 

in nova pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) 

in sprejela EU: 

 MSRP 9 'Finančni instrumenti', ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje); 

 MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' in spremembe MSRP 15 'Datum začetka 

veljavnosti MSRP 15', ki ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje); 

 Spremembe MSRP 2 'Plačilo na podlagi delnic’ – Razvrščanje in merjenje plačilnih 

transakcij na podlagi delnic, ki jih je EU sprejela 26. februarja 2018 (veljajo za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje); 

 Spremembe MSRP 4 'Zavarovalne pogodbe' – Uporaba MSRP 9 Finančni 

instrumenti skupaj z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe, ki jih je EU sprejela 3. novembra 

2017 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi 

uporabi MSRP 9 Finančni instrumenti); 

 Spremembe MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' – Pojasnila k MSRP 15 

Prihodki iz pogodb s kupci, ki jih je EU sprejela 31. oktobra 2017 (veljajo za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje); 

 Spremembe MRS 40 'Naložbene nepremičnine' – Prenos naložbenih nepremičnin, 

ki jih je EU sprejela 14. marca 2018 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 

2018 ali pozneje); 

 Spremembe MSRP 1 in MRS 28 'Izboljšave MSRP (obdobje 2014–2016)', ki 

izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12, MRS 28), predvsem 

z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 7. 

februarja 2018 (spremembe MSRP 1 in MRS 28 je treba uporabljati za letna obdobja, ki 

se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje); 

 OPMSRP 22 'Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti', ki jih je EU 

sprejela 28. marca 2018 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali 

pozneje). 
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Sprejetje teh novih standardov, sprememb k obstoječim standardom in pojasnil ni 

privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov Družbe. 

 

Družba je prvič uporabila MRSP 9 na dan 1.1.2018. Glede na to, da so izračunani učinki 

nematerialni, tudi ne zagotavlja izračuna oslabitev v skladu z MSRP 9. Družba ob 

prehodu na MSRP 9 ni prerazvrstila nobenih finančnih naložb. Terjatve do kupcev in 

posojila so uvrščeni v kategorijo modela odplačne vrednosti. Naložbe v izvedene finančne 

inštrumente, razvrščene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida po MRS 39 je družba 

uvrstila po MSRP 9 v kategorijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. 

Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, 

vendar še niso v veljavi 

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili že izdani, vendar še niso stopili v 

veljavo naslednji novi standardi, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU: 

 MSRP 16 'Najemi', ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki 

se začnejo 1. januarja 2019 ali kasneje); 

 Spremembe MSRP 9 'Finančni instrumenti’ – Elementi predplačila z negativnim 

nadomestilom, ki jih je EU sprejela 22. marca 2018 (veljajo za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje); 

 OPMSRP 23 'Negotovost pri obravnavi davka iz dobička', ki jih je EU sprejela 23. 

oktobra 2018 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje). 

 

Družba se je odločila, da ne uporabi tega novega standarda, spremembe obstoječega 

standarda in novega pojasnila pred datumi njihove veljavnosti. 

 

Družba predvideva, da uvedba teh standardov in sprememb obstoječih standardov v 

obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze 

družbe. 

Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU 

še ni sprejela 

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je 

sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih 

standardov, sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil, ki na dan 26.4.2019 

(spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za 

uporabo v EU:  
 

 MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki 

se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo 

pričela postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo 

njegove končne verzije; 

 MSRP 17 'Zavarovalne pogodbe' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 

2021 ali pozneje); 

 Spremembe MSRP 3 'Poslovne združitve’ - Opredelitev poslovnega subjekta (v 

veljavi za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka 

prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in 

pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem); 

 Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v 

pridružena podjetja in skupne podvige' – Prodaja ali prispevanje sredstev med 

vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje 

spremembe (datum pričetka veljavnosti odložen za nedoločen čas do zaključka 

raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo); 

 Spremembe MRS 1 'Predstavljanje računovodskih izkazov’ in MRS 8 

'Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake' – 

Opredelitev Bistven (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 

 Spremembe MRS 19 “Zaslužki zaposlenih” – Načrtovanje sprememb, omejitev in 

poravnav (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019); 
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 Spremembe MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' – 

Dolgoročni deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje); 

 Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2015-2017)', ki 

izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 

23), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje); 

 Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP (veljajo za letna obdobja, 

ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje). 

 

Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov 

v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze 

družbe. 

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in 

obveznosti, katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. 

 

Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi 

sredstvi ter obveznostmi v skladu z zahtevami MRS 39: 'Finančni instrumenti: 

Pripoznavanje in merjenje' ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze 

podjetja, če bi bila uporabljena na datum izkaza finančnega položaja. 
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Dana in prejeta posojila so izkazana po diskontirani vrednosti. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve in obveznosti niso diskontirane zaradi njihove 

kratkoročnosti, medtem ko je prilagoditev poštene vrednosti upoštevana pri vrednotenju. 

 Podatki o povezanih osebah 

Direktor družbe nima nobenih obveznosti do družbe in obratno. 

 Dogodki po datumu poročanja 

Po datumu poročanja ni prišlo do transakcij ali poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na 

računovodske izkaze za leto 2018 ali zahtevali njihovo razkritje. 

 Pogojne obveznosti 

Družba ne izkazuje pogojnih obveznosti.  
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3. POROČILO REVIZORJA 
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