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Prihodki iz prodaje so se  
povečali za 63 % in so  
znašali 51.951 tisoč EUR. 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
+ 66 % 
  
Dobiček iz poslovanja z  
amortizacijo (EBITDA)  
je  ob 66 %  povečanju  
dosegel 3.098 tisoč EUR.  
 
 
 
 
                                        
 

 
 
 
 
 

+ 228 % 
  
Dobiček se je povečal za  
228 % in je znašal 
1.378 tisoč EUR. 
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Pomembnejši podatki o poslovanju skupine in družbe  
Kostak, d. d.  
 
 
POSLOVNI IZID (v EUR) Skupina 

2014 
Skupina 

          2013 
Družba 

2014 
Družba  

2013 
Celotni prihodki  53.546.377 33.137.279 48.458.845 28.481.158 
Čisti prihodki iz prodaje  51.951.017 31.761.089 47.339.188 27.738.404 
EBIT–poslovni izid iz poslovanja 1.560.439 620.213 1.535.932 556.341 
EBITDA  3.098.699 1.870.550 2.814.385 1.563.106 
Čisti dobiček  1.377.810 420.145 1.293.674 449.450 
 

BILANCA STANJA  (v EUR) Skupina 
Kostak2014 

Skupina 
Kostak2013 

Družba 
Kostak2014 

Družba 
Kostak 2013 

Bilančna vsota 27.867.950 23.032.979 25.215.902 21.555.113 
Kapital  7.580.851 6.577.773 7.692.490 6.611.163 
Neto finančni dolg 5.943.664 5.318.859 5.369.339 5.343.463 
 
NALOŽBENE AKTIVNOSTI (v EUR) Skupina 

Kostak2014 
Skupina 

Kostak2013 
Družba 

Kostak2014 
Družba 

Kostak 2013 
Naložbe v osnovna sredstva  3.324.543 665.933 2.357.599 471.596 
Naložbe v razvoj in raziskave 187.100 63.000 187.100 63.000 
 

ZAPOSLENI 
Skupina 

Kostak2014   
Skupina 

Kostak2013 
Družba 

Kostak2014 
Družba 

Kostak 2013 
Število zaposlenih konec leta 418 372 358 322 
Število zaposlenih iz ur 381 356 324 310 
 

KAZALNIKI Skupina 
Kostak2014 

Skupina 
Kostak2013 

Družba 
Kostak2014 

Družba 
Kostak 2013 

Dodana vrednost na zaposlenega v (EUR) 32.679 28.977 33.874 28.889 
Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS)   2,7 % 1,3 % 2,7 % 1,6 % 
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) *1 21,6 % 6,7 % 19,9 % 7,2 % 
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) *2 5,4 % 1,9 % 5,5 % 2,1 % 
Delež EBITDA v prihodkih iz prodaje 6,0 % 5,9 % 5,9 % 5,6 % 
Neto finančni dolg/kapital 0,8 0,8 0,7 0,8 
Neto finančni dolg/EBITDA 1,9 2,8 1,9 3,4 

 

PODATKI O DELNICI Skupina 
Kostak 2014 

Skupina 
Kostak 2013 

Družba 
Kostak 2014 

Družba 
Kostak 2013 

Skupno število delnic 40.000 40.000 40.000 40.000 
Delnice v lasti odvisne družbe 862 125 0 0 
Čisti dobiček na delnico *3 35,20 10,54 32,34 11,24 
Izplačana dividenda na delnico (v EUR) 4,80 4,40 4,80 4,40 
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) *4 193,69 164,96 192,31 165,28 
 
1 čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala 
2 čisti dobiček/povprečno stanje sredstev v obdobju 
3 čisti dobiček/stanje delnic v obdobju brez lastnih delnic in delnic v lasti odvisne družbe       
4 kapital na dan 31. 12./skupno število delnic, brez lastnih delnic v lasti odvisne družbe (40.000-862=39.138) 
 
 
 



UVOD
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1 UVOD 

 

1.1 Pismo predsednika uprave   
 
 
Spoštovane delničarke in delničarji, spoštovani poslovni partnerji in sodelavci!   

 

Proslavili smo 60 let družbe Kostak. Ob tem prazniku smo si podarili tisto, kar smo si 

obljubili ob koncu poslovnega leta 2013 - da bomo še boljši v letu 2014. Res je bilo to 

najbolj uspešno leto v zgodovini družbe Kostak,  je resnično leto presežkov na področju 

poslovanja družbe in skupine Kostak. 

 

Pot uspeha in napredka je vedno težka in dolga, vendar je prava pot. To prepričanje nas 

vodi pri delu, ko je potrebno premagovati neizogibne ovire na poti do uspeha. Delali smo 

s pogumom in strastjo, opravili svoje poslanstvo in dosegli izjemne rezultate. 

 

Naše sodelovanje s poslovnim partnerji in vsemi deležniki smo uspeli dvigniti na novo, 

višjo raven. Sodelovanje znotraj družbe in skupine je eno od temeljev uspeha lanskega 

leta. Nismo pozabili na svojo družbeno odgovornost, socialni čut in pomoč pri 

vzdrževanju družbenega standarda na področju kulture, športa in sociale, kjer smo 

naredili nekaj več, kot so ponavadi samo številke in poslovni uspehi. Mi smo svoj delež 

prispevali. 
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Vlagali smo v znanje vseh nas in upoštevali ter zahtevali inovativnost pri našem 

delovanju. Na tej podlagi dosegamo strateške razvojne cilje. Za leto 2014 bi želel 

izpostaviti našo rast in razvoj, posebej na področju zaposlovanja z otvoritvijo 

štiriindvajsetih novih delovnih mest. Novi sodelavci in nova delovna mesta so osnova za 

nadaljnji razvoj podjetja, skupine in tudi države. V jubilejnem letu 2014 smo kot vodilni 

partner v konzorciju za izgradnjo HE Brežice podpisali pogodbo z doslej največjo 

vrednostjo, na kar smo resnično ponosni. 

 

 

 

Zelo težko bo ponoviti uspehe in dosežke leta 2014, vendar se bomo potrudili in iskali 

nove priložnosti, saj verjamemo v naše sposobnosti. 

 

 

 
   Miljenko Muha 

predsednik uprave 
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1.2 Poročilo nadzornega sveta za leto 2014 
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1.3 Predstavitev skupine Kostak  
 
 
Podatki o obvladujoči družbi  
 
Kostak komunalno stavbno podjetje, d. d., Krško  
 

Sedež družbe Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško 
Telefon 07 48 17 201 

Telefaks 07 48 17 250 
E-naslov kostak@kostak.si 

Spletni naslov www.kostak.si 
Osnovna dejavnost Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 

Šifra dejavnosti 36.000 
Leto ustanovitve 1954 
Registrski vložek 1/00132/00 
Davčna številka  82719241 

Identifikacijska številka za DDV SI82719241 
Matična številka 5156572000 
Osnovni kapital 4.000.000,00 EUR 

Število izdanih delnic 40.000 navadnih imenskih kosovnih delnic 

 
 
 
Odvisne družbe 
 
Na dan 31. 12. 2014 skupino Kostak poleg obvladujoče družbe Kostak, d. d., Krško 
sestavljajo naslednje odvisne družbe: 
 
HPG Hortikultura, plantaže in gradnje Brežice, d. o. o. 
 

Sedež družbe Gornji Lenart 28 a, 8250 Brežice 
Osnovna dejavnost Pridelava poljščin 

Matična številka 5013968 
Davčna številka  22078118 

E-naslov tajnistvo@hpg-brezice.si 
 
ANSAT Montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Krško 
 

Sedež družbe Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško 
Osnovna dejavnost Telekomunikacijske dejavnosti 

Matična številka 5519845000 
Davčna številka  55327320 

E-naslov info@ansat.si 
 
KOSTAK GIP  projektiranje, urbanizem, inženiring, gradnje, d. o. o., Krško 
 

Sedež družbe Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško 
Osnovna dejavnost Projektiranje, urbanizem, inženiring, gradnje 

Matična številka 3811107000 
Davčna številka  82185123 

E-naslov info@kostak-gip.si 
 
Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe Kostak,  
d. d., Krško, Leskovška cesta 2 a.  
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1.4 Shema organiziranosti skupine Kostak 
 

 

 
 
 
V družbi Kostak, d. d., smo v letu 2014 izpeljali dve reorganizaciji, katerih cilj je zlasti 
povečanje organizacijske učinkovitosti pri izvajanju delovnih procesov v posameznih 
organizacijskih enotah. 
 
 
 

1.5 Pregled pomembnejših dogodkov   
 

Januar  
 

� Podpis pogodbe o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču CERODA 
in podpis pogodbe z družbo Papir servis, d. o. o., Ljubljana, o najemu opreme za 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na Odlagališču Leskovec ter pogodbe o 
prevzemu mešane embalaže. 

� Podpis pogodbe z DRSC za Ureditev daljinske kolesarske povezave Nova Gorica – 
Predel, odsek Solkan – Plave. 

� Podpis pogodbe z Infro za Ureditev sonaravnih površin, dokončna ureditev 
retenzijskih površin, ureditev rekreacijskih površin in ureditev sprehajalnih poti pri 
akumulacijskem bazenu HE Arto-Blanca. 

� Podpis pogodbe o Odvajanju in čiščenju odpadne vode na območju Maribora – širše 
prispevno območje Centralna čistilna naprava Maribor, občina Hoče – Slivnica. 
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Februar  
 

� Podpisan dogovor o sodelovanju pri prevzemu, prevozu, obdelavi in odlaganju 
odpadkov s Komunalo Trebnje. 
 
Marec  
 

� Podpis pogodbe z Občino Krško za prenovo velike dvorane in spremljajočih 
prostorov Kulturnega doma Krško. 

� Proslava ob 60 letnici družbe Kostak v Kulturnem domu Krško, izdaja zbornika 60 
let Kostak in predstavitvenega filma podjetja, ob jubileju prejeta nagrada GZS za 
60-letno uspešno delo na komunalnem področju in podeljena donacija CSD Krško. 
 
April  
 

� Nabava novega vozila Renault Cappellotto za odvoz grezničnih gošč. 
� Udeležba  na strokovni ekskurziji IFAT (sejem za komunalne storitve) v Münchnu, 

9. in 10. 5. 2014. 
� Zunanja redna presoja Sistema vodenja kakovosti, Sistema ravnanja z okoljem in 

Sistem varnosti in zdravja pri delu ter obnovitvena presoja Sistema upravljanja z 
energijo. 
 
Maj  
 

� Pričetek oddajanja programa ANSAT TV v Telekomovem omrežju na kanalu 686. 
� Podpis pogodbe GIP Elite in SL inženiring Boršt, d. o. o., za OPPN za stanovanjsko-

poslovni objekt na Vidmu. 
� Postavitev temeljnega kamna za večnamenski dom v Spodnjem Starem Gradu. 

 
Junij  
 

� Podpis pogodbe z NEK za Izvajanje storitev v skladiščnem poslovanju, izvedba 
čiščenja proizvodnih objektov ter dela na dekontaminaciji, čiščenju in internem 
transportu v RNO v letu 2014 in 2015, pogodbe za Izvajanje storitev tehnične 
podpore manj zahtevnim, srednje zahtevnim in zahtevnim tehnološkim poslovnim 
procesom do 31. 12. 2015 in pogodbe za Izvajanje kuharskih storitev in pomožnih 
kuharskih storitev, storitev strežb in ostalih storitev v kuhinji NEK med rednim 
obratovanjem in dodatno med remontom 2015. 

� Podpis pogodbe za izvedbo prvega dela izgradnje Islamskega kulturnega centra v 
Ljubljani. 

� Otvoritev razvojnega inštituta ZEL-EN.   
� Na Komunaliadi v Celju, 6. - 7. 6. 2014, smo osvojili prvo mesto. 
� Otvoritev prenovljenih prostorov na sedežu družbe HPG in umestitev AGRO 

POSAVJA, hčerinskega podjetja družbe TEKOD. 
� Zaključena pripravljalna dela za HE Brežice LOT A1, ki jih je izvajal konzorcij 

Kostak, d. d., RGP, d. o. o., in CGP, d. d. 
 
Julij  

       
� Podpis pogodbe za gradbena dela za jezovno zgradbo HE Brežice LOT A2 z 

investitorjem HESS, d. o. o., in konzorcijem Kostak, d. d., RGP, d. o. o., CGP,  
d. d., in Kolektor Koling, d. o. o.,  dne 10. 7. 2014. 

� Hčerinska družba GIP ELITE, d. o. o.,  je kupila družbo VIPSO, d. o. o. 
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  Avgust  
 

� Zaposlenim v skupini Kostak je na voljo nova počitniška kapaciteta – apartma v 
Kranjski Gori, ki bo na razpolago za počitnice skozi vse leto.    

� Družba Kostak prejela Zlato listino Občine Kostanjevica na Krki.  
 

 
 

Oktober   
 

� V oktobru smo zagnali novo linijo za sortiranje mešanega papirja in kartona, ki 
deluje na lokaciji tovarne Vipap.   

� Pripojitev družbe VIPSO, d. o. o., k družbi Kostak GIP, d. o. o. 
 

     November  
 

� Preimenovanje družbe GIP ELITE v Kostak GIP.    
� Zagon separacije kamnitih materialov v gramoznici Stari Grad.   

 
December  
 

� Otvoritev prenovljene dvorane in spremljajočih prostorov Kulturnega doma Krško.   
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� 15. decembra je potekala 2. izredna skupščina delničarjev, na kateri so delničarji 
sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, iz 668.000 EUR 
na 4.000.000 EUR.    

� Podjetje je na javnem razpisu Snage, d. o. o.,  Maribor pridobilo projekt izgradnje 
objekta za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru, ki bo 
najsodobnejši v državi. 

� Zagon betonarne na gradbišču HE Brežice.  
� Uvedba e-računov za poslovne partnerje iz javnega sektorja in možnost 

prejemanja e-računov za ostale uporabnike.  
 
 
 

1.6 Dogodki po zaključku obračunskega obdobja 
 

 
Januar 2015 
 

� Predstavitev Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad na konferenci o 
vlaganjih v komunalno infrastrukturo v Jugovzhodni Evropi, ki je 26. januarja 
potekala v Bruslju.  

� 30. januarja so si evropski poslanci v okviru obiska v Krškem ogledali sortirnico 
odpadkov v Spodnjem Starem Gradu in gradnjo nove kompostarne.  

 
 

 
 
 
Februar 2015  

 
� Občinski svet Občine Krško je sprejel Program gospodarskih javnih služb za leto 

2015 in sklep o spremembi cen komunalnih storitev, ki začne veljati s 1. 3. 2015.  
� Dokončali smo izgradnjo kompostarne v Spodnjem Starem Gradu.  
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1.7 Upravljanje  družbe   
 
 
Upravljanje v Kostak-u deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, 
njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Temelji na zakonodaji Republike Slovenije, 
slovenski in mednarodni dobri praksi ter internih aktih družbe. 
 
Organi družbe so: 

• skupščina delničarjev, 
• nadzorni svet in,  
• uprava. 

 
V družbi delujeta tudi Svet delavcev in Sindikat podjetja Kostak. 
 
 
Skupščina delničarjev 
 
Skupščina delničarjev je najvišji organ upravljanja družbe, na kateri delničarji odločajo o 
vseh zakonskih in statutarno določenih vprašanjih. Vsi delničarji imajo enake pravice pri 
glasovanju, saj vse delnice tvorijo en razred delnic, vsaka delnica pa prinaša delničarju 
en glas. Izjema so lastne delnice, ki skladno z veljavno zakonodajo nimajo glasovalne 
pravice. Delničarji lahko na skupščini sodelujejo neposredno ali posredno preko 
pooblaščenca. 
 
Uprava družbe daje delničarjem na skupščini vse potrebne informacije za presojo 
dnevnega reda, pri čemer upošteva zakonske omejitve glede razkrivanja informacij. 
 
Na sedežu družbe Kostak, d. d., Krško sta bili izvedeni 21. redna in 2. izredna skupščina 
delničarjev.  
 
Delničarji so se na 21. redni skupščini, ki je bila izvedena dne 7. 5. 2014, seznanili z 
Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja in Poročilom 
nadzornega sveta, z dne 14. 3. 2014.  
 
V nadaljevanju so delničarji: 

• podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013, 
• potrdili predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička, 
• se seznanili z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Dušana Magule in izvolili ter 

imenovali Jerneja Žarna z mandatom, ki traja od datuma izvolitve in imenovanja 
do 31. 8. 2016, ko izteče mandat ostalim članom nadzornega sveta, 

• potrdili predlog sklepa nadzornega sveta o imenovanju revizijske družbe KAMARO 
družba za revidiranje in svetovanje, d. o. o., iz Ljubljane, za pooblaščenega 
revizorja družbe, ki bo opravil revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 
2014. 

 
2. (druga) izredna skupščina delničarjev je bila izvedena dne 15. 12. 2014.  
 
Delničarji so na skupščini: 

• potrdili predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o povečanju osnovnega 
kapitala družbe iz sredstev družbe,  

• potrdili predlog uprave in nadzornega sveta o spremembi statuta, in sicer v delu 
njegovih določil, ki urejajo osnovni kapital družbe in v delu, kjer so določene 
dejavnosti,  

• podelili pooblastilo upravi družbe za nakup in odsvojitev lastnih delnic. Veljavnost 
pooblastila je 36 mesecev od dneva sprejema sklepa. 
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Na 21. redni skupščini in 2. izredni skupščini delniške družbe Kostak, d. d., je bil prisoten 
notar Boris Pavlin iz Krškega. Prisotni delničarji niso napovedali izpodbijanja sklepov, 
sprejetih na skupščini.  
 
 
Nadzorni svet družbe 
 
Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe ter izbere in imenuje 
upravo. 
 
Nadzorni svet v največji možni meri skrbi za uveljavljanje najvišjih standardov 
korporacijskega upravljanja v skupini Kostak. Visoka stopnja preglednosti poslovanja in 
korektno komuniciranje z delničarji in drugimi deležniki sta v okolju prepoznavna 
vrednota.  
 
Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Člani nadzornega sveta so 
izvoljeni za dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Skupščina delničarjev je na svoji 19. redni seji podelila štiri-letni mandat, z veljavnostjo 
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016, naslednjim članom nadzornega sveta: 
 
predstavnikom kapitala: 

• Rudolf Mlinarič, predsednik, 
• Melita Čopar, namestnica predsednika, 
• Jože Slivšek, član, 
• Dušan Magula, član, ki ga je  14. 3. 2014 nadomestil Jernej Žarn. 

 
predstavnikom zaposlenih, ki so: 

• Janez Kozole, član, 
• Justin Pacek, član. 

 
Višino plačil in povračil članom nadzornega sveta za opravljanje njihove funkcije ter 
povračila stroškov so določeni v sklepu skupščine delničarjev, ki ga je sprejela v letu 
2008. 
 
Sestava in delovanje nadzornega sveta v letu 2014 je predstavljeno v poročilu 
nadzornega sveta. 
 
 
Uprava 
 
Uprava družbe je enočlanska. Mandat uprave traja 5 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja. 
 
Predsednik uprave ima naslednje naloge: 

• vodi družbo in sprejema poslovne odločitve samostojno in neposredno, ter na 
osnovi sprejetega Programa dela uprave za mandatno obdobje od leta 2011 do 
2016,  

• sprejema strategijo razvoja družbe, 
• zagotavlja ustrezno ravnanje s tveganji in obvladovanje tveganj, 
• ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varuje 

poslovne skrivnosti. 
 
Plačila, povračila in druge ugodnosti predsedniku uprave so določena v njegovi 
Individualni pogodbi o zaposlitvi, ki sta jo z nadzornim svetom sklenila dne 15. 3. 2011. 
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Predsednik uprave ima z direktorjema in vodji sektorjev in služb družbe ter direktorji 
odvisnih družb tedenske operativne sestanke, kjer se informira o poslovnih dogodkih ter 
sprejema pomembne poslovne odločitve. Tako je bilo v letu 2014 izvedenih 45 
operativnih sestankov. 
 
 
Upravljanje v skupini  
 
Skupino Kostak sestavljajo obvladujoča družba Kostak ter odvisne družbe, ki so v 100- 
odstotni lasti družbe Kostak. Delovanje družb poteka v skladu z zakonodajo ter internimi 
pravilniki in navodili, ki veljajo v obvladujoči družbi. 
 
Pri odvisnih družbah, ki so organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo, opravlja 
uprava obvladujoče družbe funkcijo skupščine v celoti. Od opravljanja teh funkcij uprava 
ne prejema nobenih dodatnih plačil. 
 
Za vse družbe v skupini Kostak veljajo enotna pravila upravljanja, organiziranosti in 
delovanja. Obvladujoča družba postavlja strateške usmeritve in operativne cilje ter 
spremlja uresničevanje načrtov.  
 
 
Notranje kontrole in upravljanje tveganj pri računovodskem poročanju 
 
Notranje kontrole so usmeritve in postopki za obvladovanje tveganj, ki so povezana z 
računovodskim poročanjem. V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju so za 
učinkovito in uspešno poslovno odločanje nujne kakovostne in pravočasne informacije.  
 
Tveganja, ki se pojavljajo pri njihovi pripravi, zmanjšujemo: 

• z jasnimi računovodskimi usmeritvami in njihovo dosledno uporabo, 
• s poenoteno računovodsko politiko na ravni celotne skupine  in uvajanjem 

poenotenih računovodskih sistemov v odvisne družbe, 
• z učinkovito organizacijo računovodske funkcije po posameznih družbah in na 

nivoju skupine Kostak, 
• z obsežnimi razkritji in pojasnili, 
• z rednimi notranjimi kontrolami in zunanjimi revizijskimi pregledi. 

 
Notranje računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti in delitve 
odgovornosti, na kontroli izvajanja poslov, ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja 
izkazanega v poslovnih knjigah in dejanskega stanja, ločenosti evidenc od izvajanja 
poslov ter strokovnosti računovodskih delavcev. Računovodske kontrole so tesno 
povezane s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki zagotavljajo omejitve in 
nadzor dostopov do omrežja, podatkov in aplikacij. 
 
 
Zunanja Revizija 
 
Revizijo računovodskih izkazov obvladujoče družbe, odvisnih družb in konsolidiranih 
računovodskih izkazov skupine Kostak izvaja revizijska družba KAMARO, d. o. o., 
Ljubljana. Zunanji revizor v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah 
poroča upravi in nadzornemu svetu. Družba KAMARO, d. o. o., Ljubljana je za revizorja 
imenovana tretje leto. 
 
Družba Kostak in odvisni družbi HPG, d. o. o., in Ansat, d. o. o., zaradi zagotavljanja 
popolne neodvisnosti z revizijsko družbo sodelujeta le pri revidiranju letnih računovodskih 
izkazov. Posli družbe Kostak z revizijsko družbo in posli družb v skupini so predstavljeni v 
pojasnilih k računovodskim izkazom z naslovom Posli z revizorsko družbo. 
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1.8 Razvojna strategija skupine Kostak 
 
Vizija  
 
Ostati strankam in okolju prijazno podjetje.  
 
 

Poslanstvo 
 
Uporabnikom zagotoviti najboljšo komunalno storitev po sprejemljivih cenah in s svojim 
delovanjem dvigovati kakovost življenja vseh občanov.  

 
Vrednote 
 

• tradicija, poštenost in spoštovanje, 
• partnerstvo in zaupanje, 
• inovativnost in znanje, 
• rast in razvoj,  
• odličnost in učinkovitost,  
• varovanje okolja,  
• skrb za zaposlene. 

 
 

Ključni cilji do leta 2015 
 

• dosegati povprečno letno rast prodaje v višini najmanj 6 %, 
• dosegati povprečno letno rast dobička najmanj 8 %, 
• povečati stroškovno učinkovitost in poslovno uspešnost in dosegati povprečno 1,5  
• % dobičkonosnost skupnih prihodkov, 
• zagotavljati likvidnost delnic in doseči knjigovodsko vrednost delnice ob koncu leta 

2015 v višini najmanj 221,06 EUR. 
 
 
Načrtovane in realizirane ključne ekonomske kategorije  
 
Uprava družbe Kostak je v začetku leta 2011 sprejela strateški poslovni načrt skupine 
Kostak za obdobje 2011-2015, ki ga je predstavila tudi nadzornemu svetu družbe Kostak. 
Uspešnost uresničevanja strateških ciljev stalno spremljamo.  
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1.9 Pričakovano makroekonomsko okolje v letu 2015 
  

 

Nekateri ključni makroekonomski kazalniki med leti 2010 – 2014 in 
napoved za leto 2015 

                                                                                                       Vir: SURS, Umar 

 2011 2012 2013 2014 
    

Napoved 
2015 

Realna rast BDP (%) 0,6 -2,6 -1,0 *2,5 *2,0 
BDP/prebivalca (v EUR) 17.960 17.506 17.550 *17.986 *18.500 
Inflacija (%) (dec./dec.) 2,0 2,7 0,7 *0,2 *0,0 
Stopnja reg.  brezposelnosti (%) 11,8 12,0 13,1 *13,1 *12,6 
Produktivnost dela – realna rast (%) 2,3 -1,8 0,5 *1,8 *1,5 
Rast bruto plače – realna rast (%) 0,2 -2,4 -2,0 *1,0 *1,0 
*Vir SURS, napoved UMAR, januar 2015 

 
V letu 2015 v Sloveniji pričakujemo nadaljevanje okrevanja gospodarstva. Zaradi slabših 
pričakovanj glede rasti izvoza in investicij bo gospodarska rast v letu 2015 nekoliko nižja, 
v prihodnjih letih pa postopoma pričakujemo višje gospodarske rasti.  
 
 
 

1.10 Upravljanje s tveganji 
 
 
V poslovnem okolju, ki poleg številnih priložnosti prinaša tudi tveganja, je učinkovito 
upravljanje s tveganji vse večja konkurenčna prednost. Družbe, ki dobro upravljajo s 
tveganji, dosegajo boljše rezultate.  
 
Aktivno upravljanje s tveganji v skupini Kostak sledi cilju pravočasnega prepoznavanja in 
odzivanja na potencialne nevarnosti. Hitro odzivanje na tržne razmere in poslovanje v 
različnih dejavnostih prinašajo potrebo po odpravljanju in čim bolj učinkovitem 
obvladovanju poslovnih in finančnih tveganj. Zaradi razvejane dejavnosti se skupina 
Kostak srečuje z različnimi tveganji, ki jih v osnovi delimo na poslovna tveganja, 
tveganja delovanja in finančna tveganja.  
 
V Kostaku konstantno proučujemo in analiziramo obstoječa in morebitna nova tveganja 
ter ukrepe za njihovo obvladovanje implementiramo v vsakodnevno poslovanje, posebno 
pozornost pa namenjamo spremembam gospodarskih okoliščin in njihovim vplivom na 
posamezna področja tveganja. V nadaljevanju predstavljamo tveganja, ki so bila znotraj 
posameznih skupin tveganj opredeljena kot ključna, in smo jim zato v poslovnem letu 
2014 namenili največjo pozornost. 
 
 
Obvladovanje ključnih tveganj 
 
V skupini in v matični družbi smo izpostavljeni različnim tveganjem, ki so povezana z 
našim delovanjem. Nanje lahko ali pa ne moremo vplivati. Med tveganja, na katera lahko 
vplivamo sodijo tista, ki so neposredno odvisna od načina našega delovanja (varnost in 
zdravje pri delu, zaposleni, organizacijsko-pravna tveganja, varovanje okolja, itd.). 
 
Tveganja na katera nimamo vpliva in so odvisna od zunanjih dejavnikov, so v večini 
primerov uvrščena v finančna tveganja, poleg njih pa obstajajo še poslovna tveganja. 
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Poslovna tveganja in tveganja delovanja 
 

Tveganje Opis tveganja Način obvladovanja 
Izpostavlj

-enost 

Proizvodna tveganja 
Motnje  pri oskrbi s pitno vodo, 
reklamacije pri projektih 

Obnova omrežja, ustrezni 
nadzor in pravočasno 
ukrepanje 

zmerna 

Nabavna tveganja 

Nevarnost večjih nihanj cen, 
neustrezne kakovosti storitev 
podizvajalcev in vhodnih 
materialov 

Spremljanje in analiziranje 
vhodnih cen in kakovosti 
dobavljenih materialov in 
opravljenih storitev 

zmerna 

Prodajna tveganja 
Odvisnost od konkurenčnosti 
družbe na javnih razpisih  

Odzivanje na spremembe 
pogojev poslovanja ter stalno 
prilagajanje novim razmeram 
na trgu 

visoka 

Kadrovsko področje 

Tveganje zagotavljanja 
ključnih in strokovno 
usposobljenih kadrov, ter 
socialnega dialoga z 
zaposlenimi 

Sistematično delo s ključnimi 
kadri, sitem nagrajevanja, 
razvoj kadrov, stalno 
izobraževanje, merjenje 
organizacijske kulture in klime 

zmerna 

Pravno področje 
Tveganje ustrezne pravne 
podpore vsem procesom 
poslovanja 

Vključevanje pravne službe v 
vsa pravna vprašanja, 
sodelovanje z zunanjimi 
pravnimi strokovnjaki 

zmerna 

Področje varnosti in 
zdravja pri delu  

Tveganje nastanka nezgod ali 
poškodb na delovnem mestu, 
tveganja povezana z 
nenačrtovano večjo 
odsotnostjo   

Usposabljanje zaposlenih, 
tekoče ažuriranje ocene 
tveganj delovnih mest v 
skladu z ukrepi v Oceni 
tveganja 

zmerna  

Nevarnost 
odškodninskih 
zahtevkov in civilnih 
tožb 

Nevarnost odškodninskih 
zahtevkov tretjih oseb zaradi 
škodnih dogodkov, ki jih 
podjetje lahko povzroči nehote 
z izvajanjem svoje dejavnosti 

Zavarovanje civilne, 
delodajalčeve odgovornosti. zmerna 

Varovanje 
premoženja 

Nevarnost požara, hujših 
strojelomov, odtujitev 
premoženja - opreme 

Prenos tveganja na 
zavarovalnice, fizičen in video 
nadzor  

zmerna  

Informacijska 
tehnologija 

Tveganje motenj v poslovnih 
procesih zaradi motenj na 
področju informacijskih virov 

Varnostni pregledi in 
predvideni ukrepi za odpravo 
motenj  

zmerna 

Varovanje okolja 
Nevarnost izrednih dogodkov 
in neustreznega ravnanja z 
nevarnimi snovmi 

Preventivno delovanje na 
področju usposabljanja 
zaposlenih, stalen nadzor 

zmerna  

 
Poslovna tveganja in tveganja delovanja obvladujemo  v okviru odgovornosti in pooblastil 
znotraj posameznih organizacijskih enot in poslovnih procesov. Ukrepe in rezultate 
ukrepov za obvladovanje poslovnih tveganj redno spremljamo na operativnih sestankih 
sektorjev in uprave. Zaradi slabših pričakovanj glede rasti investicij, je največji in najtežji 
del v poslovanju prav pridobivanje posla. 
 
Na področju proizvodnih tveganj smo usmerjeni k zagotavljanju kontinuirane in 
kakovostne dobave vode. Z vzpostavitvijo ustreznih standardov nadzora in pregleda 
kakovosti vode ter pravočasnim alarmiranjem in popravki okvar v primeru prekinitve 
dobave, zmanjšujemo izpostavljenost tveganju. Na segmentu gradenj tveganje 
zmanjšujemo s sistemi notranjega in zunanjega nadzora kakovosti. 
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Nabavni trg obvladujemo z dolgoročnimi pogodbami, posamičnim obravnavanjem 
dobaviteljev in spremljanjem njihove bonitete, skupnimi nastopi na javnih razpisih in 
porazdelitvami tveganj. 
 
Prodajna tveganja so odvisna predvsem od konkurenčnosti na področju javnih razpisov. 
Zmanjšujemo jih z različnostjo storitev, partnerskim odnosom s kupci, nezavezanimi za 
javne razpise, ter s stalnim razvojem novih storitev. 
 
Investicijska tveganja omejujemo z ustreznim načrtovanjem in nadziranjem učinkov 
naložb ter s prilagajanjem stanju na trgu in razpoložljivim sredstvom. Med tveganja 
investicijskih projektov uvrščamo zlasti tveganja pri načrtovanju investicije in njene 
vrednosti pri nabavi opreme, izvedbi del, terminskem načrtu ter morebitnih spremembah 
izhodišč. Zmanjšujemo jih z vzpostavljenim sistemom izbora izvajalcev del in njihovim 
rednim preverjanjem. Preverjamo upravičenost morebitnih sprememb ter njihov vpliv na 
stroške in terminske načrte. Redno nadziramo stroške, tako redne kot tiste, ki so nastali 
zaradi naknadnih sprememb na projektu. 
 
V okviru kadrovskih tveganj posebno pozornost usmerjamo ključnim kadrom, ki so 
pomembni za doseganje zastavljenih ciljev skupine Kostak. Tveganje v zvezi s 
pomanjkanjem kadrov na trgu dela obvladujemo s sistematičnim izobraževanjem 
zaposlenih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in tudi s štipendiranjem. 
Izobraževanje in razvoj zaposlenih v skupini načrtujemo in spremljamo, hkrati pa 
povečujemo njihovo odgovornost na delovnih mestih ter jih spodbujamo k prevzemanju 
novih zadolžitev, ki ustrezajo njihovim pridobljenim znanjem in delovnim izkušnjam. Z 
motivacijskimi ukrepi zagotavljamo pripadnost zaposlenih skupini in s tem zmanjšujemo 
možnost njihovega odhoda. 
 
Za pravno varnost in zakonitost poslovanja v skupini Kostak skrbi pravna služba. 
Vključuje se v delo na vseh področjih, kjer je njeno sodelovanje potrebno. 
 
Na področju varnosti in zdravja pri delu ocenjujemo tveganja na delovnih mestih, ki 
izhajajo iz posameznih tehnoloških postopkov dela. S tem zmanjšujemo verjetnost 
nastanka določenega nezgodnega dogodka in njegovih posledic ter verjetnost nastanka 
zdravstvenih okvar na posameznih delovnih mestih. 
 
Premoženje se varuje s fizičnim in tehničnim nadzorom. Sistem nadzora bomo v letu 
2015 še nadgradili z določenimi ukrepi in postopki, s katerimi bomo izboljšali sistema na 
področju varovanja premoženja, s ciljem, da se prepreči nastanek izrednih dogodkov 
oziroma da ob njihovem nastanku znajo pooblaščene osebe tudi pravilno ukrepati. 
 
Tveganje izgube premoženja zmanjšujemo s prenosom tveganj na zavarovalnice in redno 
analizo zavarovalnih polic. Pri sklepanju zavarovanj upoštevamo preteklo škodno 
dogajanje in prilagajamo obseg zavarovanj in širino zavarovalnega kritja trendom obsegu 
izvajanja storitev in opredmetenega premoženja.  
 
Zavarovanje ima tudi pomembno vlogo pri obvladovanju nevarnosti in odgovornosti pri 
načrtovanju in izvedbi  zahtevnih projektov v Sloveniji in v bodoče tudi v tujini. V tem 
obdobju smo z zavarovanjem zagotavljali obvladovanje nevarnosti in odgovornosti pri 
izvajanju zahtevnih gradbenih projektov in izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb. 
 
Tveganja, povezana z varstvom okolja obvladujemo v skladu z ISO standardi. Z 
ustreznim preverjanjem tehnoloških postopkov ter preverjanjem že obstoječih ocen 
tveganja bomo obvladovanje le-teh lahko še izboljšali. 
 
Tveganja na področju informacijske varnosti obvladujemo v sklopu certifikata sistema 
vodenja varovanja informacij po standardu ISO 27001. 
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Finančna tveganja 
 
Finančna tveganja so tveganja, ki lahko negativno vplivajo na sposobnost ustvarjanja 
finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnih 
sredstev ter obvladovanja finančnih obveznosti. 
 
 
Področje tveganja 
 

Opis tveganja Način obvladovanja Izposta-
vljenost 

Spremembe obrestnih 
mer 

 

tveganje neugodnega 
gibanja obrestnih mer 

spremljanje gibanja 
obrestnih mer ter 
pogajanja s kreditnimi 
institucijami 

majhna 

Kreditno tveganje 

 
tveganje neplačila s strani 
kupcev 

izračunavanje bonitetnih 
ocen kupcev - rangiranje 
in omejevanje največje 
izpostavljenosti do 
posameznih kupcev, 
aktivno upravljanje s 
terjatvami 

zmerna 

Likvidnost 

 

možnost pomanjkanja 
likvidnih sredstev za 
servisiranje poslovnih in 
finančnih obveznosti 

 

vnaprej dogovorjeni 
revolving krediti in 
načrtovanje potreb po 
likvidnih sredstvih 

zmerna 

 

Nevarnost odškodninskih 
zahtevkov in tožb 

nevarnost odškodninskih 
zahtevkov tretjih oseb zaradi 
škodnih dogodkov, ki jih 
družba lahko povzroči z 
izvajanjem dejavnosti 

zavarovanje civilne in 
delodajalčeve odgovornosti 

 zmerna 

 
 
Tveganje sprememb obrestnih mer 
 
Skupina Kostak ima med svojimi obveznostmi del obveznosti, ki so odvisne od gibanja 
variabilne obrestne mere Euribor. V letu 2014 se je variabilna obrestna mera 6-mesečni 
Euribor znižala iz 0,39 % na 0,17 %.  
 
Za obvladovanje obrestnega tveganja bomo tudi v prihodnje redno preverjali gibanje 
variabilnih obrestnih mer.   
 
 
Kreditno tveganje 
 
Proces kreditne kontrole obsega bonitetno ocenjevanje večjih kupcev ter redno 
dinamično spremljanje plačilne discipline kupcev.  
 
Raven skupnih terjatev se je konec leta 2014 glede na začetek leta zvišala. Ključna 
razloga za rast vrednosti terjatev do kupcev sta bila rast in časovna dinamika prodaje. V 
zadnjem četrtletju je skupina Kostak ustvarila veliko rast prodaje. Znesek zapadlih 
terjatev je ob koncu leta ostal v normalnih, za Kostak sprejemljivih okvirih. 
 
Hitrost obračanja terjatev se je glede na predhodno leto povečala in znašala 78 dni. 
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Popravki terjatev in odpisi 

 
Likvidnostno tveganje 
 
Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, smo v skupini Kostak 
uravnavali z učinkovitim kratkoročnim in dolgoročnim upravljanjem denarnih sredstev. 
Zaradi negotovosti v finančnem sektorju je dostop do dolgoročnih virov še vedno otežen. 
Z novimi zadolžitvami in rednimi odplačili dolgoročnih posojil nismo bistveno povečali 
zadolženost. Po prenosu kratkoročnih delov dolgoročnih posojil v letu 2015 se je 
razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi izboljšalo in tako na 
dan 31. 12. 2014 znaša 43 : 57, konec leta 2013 pa 42 : 58.   
 
Likvidnostni kazalniki za skupino Kostak 
 
Likvidnostni kazalniki 2010 2011 2012 2013 2014 
Kratkoročni koeficient 1,07 1,02 1,07 0,97 0,93 
Pospešeni koeficient 1,01 0,95 1,00 0,92 0,88 
Hitri koeficient 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 
Prihodki od prod./povpr. terjatve 2,74 2,99 3,29 3,40 4,70 
Delež OBK v prihodkih od prodaje  0,03 0,01 0,02 -0,01 -0.03 
Kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 
Pospešeni koeficient = kratkoročna sredstva- zaloge/kratkoročne obveznosti 
Obratni kapital OBK =(kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti) 
 
Neto zadolženost skupine se je v letu 2014 zmanjšala, s čemer se je finančna varnost 
Kostaka okrepila. Skupina lahko z denarnim tokom iz poslovanja, torej z EBITDA, odplača 
neto dolg v 1,9 leta, medtem ko je dobiček iz poslovanja 8 - krat večji od odhodkov za 
obresti.  
 
Ocena izpostavljenosti tveganjem skupine Kostak 
 
Uprava ocenjuje, da je na dan 31. 12. 2014, ob upoštevanju trenutnih predpostavk o 
razvoju dejavnikov gospodarskega okolja v letu 2015, celovita izpostavljenost skupine 
Kostak poslovnim, finančnim in tveganjem delovanja še vedno višja kot v letih pred 
krizo. Ob tem je treba poudariti, da še vedno obstaja negotovost v zvezi z razmerami na 
finančnih trgih ter nadaljnjimi učinki počasnega okrevanja gospodarstva in rasti investicij. 
 
Če bo v letu 2015 prišlo do pomembnejših sprememb pri navedenih ključnih dejavnikih 
zunanjega poslovnega okolja, glede na trenutno pričakovano stanje, se bo 
izpostavljenost skupine Kostak lahko kljub načrtovanim ukrepom povečala. Uprava bo 
zato tekoče spremljala izpostavljenost tveganjem glede na razvoj dejavnikov 
gospodarskega okolja in o tem poročala v med-letnih poročilih. 
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1.11 Delnica in lastniška struktura  
 
 
Kostakova delnica 
 
Osnovni kapital družbe Kostak, d. d., znaša 4.000 tisoč EUR in je razdeljen na 40.000 
kosovnih imenskih delnic, s katerimi se ne trguje na Ljubljanski borzi vrednostnih 
papirjev. Osnovni kapital družbe se je konec leta 2014 povečal iz 668 tisoč EUR na 4.000 
tisoč EUR.  
 
V letu 2014 se je knjigovodska vrednost Kostakove delnice zvišala za 16,3 %. 
 
Podatki o delnici konec leta 2014 in 2013 
 

Podatki o delnici 
Skupina 

31.12.2014 
Skupina 

31.12.2013 
Družba 

31.12.2014 
Družba 

31.12.2013 
Število delnic 40.000 40.000 40.000 40.000 
Delnice v lasti odvisnih družb 862 125 0 0 
Knjigovodska vrednost delnice v EUR *193,69 164,96 192,31 165,28 
Čisti dobiček na delnico v EUR  **35,20 10,54 32,34 11,24 
Bruto dividenda na delnico v EUR 4,80 4,40 4,80 4,40 
*knjigovodska vrednost delnice brez upoštevanja lastnih delnic in delnic odvisne družbe (39.138) 
**čisti dobiček na delnico brez upoštevanja lastnih delnic in delnic odvisne družbe (39.138) 
 
 
Politika dividend 
 
V Kostaku sledimo politiki stabilne rasti dividend. O predlogu višine dividend odloči redna 
skupščina delničarjev, dividende pa se izplačajo v 60 dneh po zasedanju skupščine. V 
letu 2014 smo v obliki dividend izplačali 192 tisoč EUR, rast bruto dividende na delnico 
pa je znašala več kot 9 %. 
 
Konec leta 2014 je imel Kostak 30 delničarjev, od tega 7 pravnih in 23 fizičnih oseb. 
Struktura delničarjev se je v letu 2014 spremenila, dve pravni osebi sta prodali svoje 
kapitalske deleže drugim pravnim osebam, od katerih dve že razpolagata s kapitalskim 
deležem v družbi, ena pa je z nakupom deleža v kapitalsko strukturo družbe šele 
vstopila.  
 
Lastniška struktura osnovnega kapitala družbe Kostak, d. d., se je med poslovnim letom 
2014 spremenila in je po stanju na dan 31. 12. 2014 sledeča: 
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2 POSLOVNO POROČILO 

 

2.1 Analiza uspešnosti poslovanja 
 
Analiza uspešnosti poslovanja vsebuje vrednostne podatke za skupino Kostak in družbo 
Kostak, komentar pa je v glavnem vezan na poslovanje skupine Kostak. 
 
 
Analiza izkaza poslovnega izida 
 
Skupina Kostak je v letu 2014 dosegla 53.352 tisoč EUR poslovnih prihodkov, ki so bili za 
20.371 tisoč EUR  oziroma za 62 % večji kot v letu 2013.  
 

v  EUR 
Skupina 

2014 
Skupina 

2013 
Družba 

2014 
Družba 

2013  
Kosmati donos iz poslovanja 53.351.564 32.980.831 48.357.837 28.274.902 
Poslovni odhodki 51.791.125 32.360.618 46.821.905 27.718.561 
Dobiček iz poslovanja 1.560.439 620.213 1.535.932 556.341 
Neto finančni odhodki  -208.320 -266.423 -189.908 -131.118 
Neto drugi prihodki 100.893 17.975 23.895 -15.842 
Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.453.012 371.765 1.369.919 409.381 
Davek -75.202 -48.380 -76.245 -40.069 
POSLOVNI IZID 1.377.810 420.145 1.293.674 449.450 
 
 
Prodaja in produktivnost  
 
V letu 2014 smo zabeležili pomembno rast prodaje. Skupina Kostak je prodala za 51.951 
tisoč EUR proizvodov in storitev, kar je 20.190 tisoč EUR oziroma 63,5 % več kot v letu 
2013. 
 
Produktivnost dela – dodana vrednost na zaposlenega je v skupini Kostak v letu 2014 
znašala 136.354 EUR, kar je  52 % več, kot je znašala v letu 2013. V družbi Kostak je 
bila produktivnost v letu 2014 za 63 % višja kot v preteklem letu in je znašala 146.109 
EUR na zaposlenega (število zaposlenih iz ur v breme podjetja). 
 

v EUR Skupina 
2014 

Skupina 
2013 

Družba 
2014 

Družba 
2013 

Gospodarske javne službe  9.668.681 8.187.128 8.246.271 7.464.816 
Tržne  dejavnosti 42.145.045 23.283.076 38.955.626 19.982.703 
Ostalo 137.291 290.885 137.291 290.885 
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 51.951.017 31.761.089 47.339.188 27.738.404 
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Prihodki iz prodaje in produktivnost 
 

 
 
 

Poslovni odhodki  
 

v  EUR Skupina 
2014 

Skupina 
2013 

Družba 
2014 

Družba 
2013 

Stroški blaga, materiala in storitev 40.441.643 22.203.835 36.954.170 18.873.629 
Stroški dela 9.351.904 8.445.333 8.160.692 7.392.509 
Odpisi vrednosti  1.538.260 1.250.337 1.278.453 1.006.765 
Drugi poslovni odhodki 459.318 461.113 428.590 445.658 
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 51.791.125 32.360.618 46.821.905 27.718.561 
 
Poslovni odhodki skupine Kostak, ki so znašali 51.791 tisoč EUR, so bili za 19.431 tisoč 
EUR oziroma za 60 % večji kot v letu 2013.  
 
Poslovni odhodki družbe Kostak so znašali 46.822 tisoč EUR in so bili za 19.103 tisoč EUR 
oziroma za 68,9 % večji kot v letu 2013. Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov 
so v letu 2014 predstavljali stroški storitev, ki so se glede na leto 2013 povečali za 
15.515 tisoč EUR oziroma za 214 %. Njihov delež v prodaji je znašal 62 %.  
 
 
Prihodki in odhodki financiranja 
 

v  EUR Skupina 
2014 

Skupina 
2013 

Družba 
2014 

Družba 
2013 

Finančni prihodki 57.554 88.026 45.057 178.528 
Finančni odhodki 265.874 354.449 234.965 309.646 
NETO FINANČNI IZID -208.320 -266.423 -189.908 -131.118 
 
Neto finančni izid skupine se je v letu 2014 glede na leto 2013 izboljšal, neto finančni izid 
družbe Kostak pa poslabšal zaradi manjših finančnih prihodkov. V preteklem letu je bil 
izplačan dobiček odvisne družbe HPG v višini 100.000 EUR, ki je v skupinskih izkazih 
izločen. 
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Drugi  prihodki in odhodki 
 

v  EUR 
Skupina 

2014 
Skupina 

2013 
Družba 

2014 
Družba 

2013 
Drugi prihodki  137.259 68.422 55.951 27.728 
Drugi odhodki 36.366 50.447 32.056 43.570 
NETO DRUGI PRIHODKI 100.893 17.975 23.895 -15.842 
 
Drugi izredni prihodki skupine so v letu 2014 znašali 137 tisoč EUR. Ti prihodki 
predstavljajo druge neobičajne postavke kot so vrnjene sodne takse in izvršilni stroški  
ter ostali izredni prihodki. 
 
 
Poslovni izidi 
 

v  EUR Skupina 
2014 

Skupina 
2013 

Družba 
2014 

Družba 
2013 

Izid iz poslovanja 1.560.439 620.213 1.535.932 556.341 
Izid iz financiranja -208.320 -266.423 -189.908 -131.118 
Izid iz izrednega delovanja 100.893 17.975 23.895 -15.842 
Davek -75.202 48.380 -76.245 40.069 
ČISTI DOBIČEK 1.377.810 420.145 1.293.674 449.450 
 

284
251 267

420

1.378

128

462
620

1 .560

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013 2014

v 
tis

oč
   

EU
R

Dobiček iz poslovanja in dobiček v letu- skupina

čisti dobiček dobiček iz poslovanja

 
 
Dobiček iz poslovanja skupine Kostak v višini 1.560 tisoč EUR je bil za 940 tisoč EUR 
oziroma za 152 % večji kot v letu 2013. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo 
(EBITDA), v višini 3.099 tisoč EUR se je povečal za 1.228 tisoč EUR oziroma za 65 %. 
 
Dobiček pred obdavčitvijo se je v letu 2014 povečal za 1.081 tisoč EUR oziroma  3,9 krat 
in je znašal 1.453 tisoč EUR. Efektivna davčna stopnja skupine Kostak je znašala 5,2 %. 
 
Čisti dobiček skupine Kostak je v letu 2014 znašal 1.378 tisoč EUR in je bil glede na leto 
prej večji za 958 tisoč EUR oziroma kar  3,2-krat. 
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Dobiček iz poslovanja družbe Kostak v višini 1.536 tisoč EUR je bil za 980 tisoč EUR 
oziroma  2,7 krat večji kot v letu 2013. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo 
(EBITDA), v višini 2.814 tisoč EUR se je povečal za 1.251 tisoč EUR oziroma za 80 %. 
 
Dobiček pred obdavčitvijo se je v letu 2014 povečal za 961 tisoč EUR oziroma  3,3 krat in 
je znašal 1.370 tisoč EUR. Efektivna davčna stopnja družbe Kostak je znašala 5,5 %. 
 
Čisti dobiček družbe Kostak je v letu 2014 znašal 1.294 tisoč EUR in je bil glede na leto 
prej večji za 844 tisoč EUR oziroma kar  2,8 krat. 
 
Pregled poslovanja družb v skupini (brez izločitev medsebojnih prometov)  
 
v EUR  Kostak HPG  ANSAT  KOSTAK GIP  
Celotni prihodki 48.458.845 5.126.156 1.294.283 160.672 
Čisti prihodki iz prodaje 47.339.188 4.663.486 1.268.444 159.846 
Čisti poslovni izid  1.293.674 82.158 4.789 4.471 
Število zaposlenih 31.12.2014 358 43 9 8 
 
Podatki v tabeli so prikazani brez izločitve prihodkov med družbami v skupini v višini 
1.490 tisoč EUR iz naslova: 

- čisti prihodki iz prodaje v višini 1.480 tisoč EUR, 
- finančni prihodki v višini 10 tisoč EUR. 
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2.2 Analiza bilance stanja 
 
 
Sredstva 
 

v EUR 
Skupina 

31.12.2014 
Skupina 

31.12.2013 
Družba 

31.12.2014 
Družba 

31.12.2013 
DOLGOROČNA SREDSTVA 14.052.703 11.592.299 12.989.914 11.366.801 
- zemljišča, zgradbe in oprema 11.737.118 9.488.705 9.105.989 7.566.467 
- naložbene nepremičnine 704.287 690.861 679.287 690.861 
- finančne naložbe 642.861 720.828 2.526.935 2.653.866 
- ostalo 968.437 691.905 677.703 455.607 
KRATKOROČNA SREDSTVA 13.815.247 11.440.680 12.225.988 10.188.312 
- zaloge 701.110 617.186 438.965 340.047 
- terjatve in fin. naložbe 12.456.329 10.272.965 11240.710 9.588.624 
- denarna sredstva 214.611 175.289 132.353 85.233 
- kratkoročne AČR 443.197 375.240 413.960 174.408 

SKUPAJ SREDSTVA 27.867.950 23.032.979 25.215.902 21.555.113 

 
Konec leta 2014 so sredstva skupine Kostak znašala 27.868 tisoč EUR in so se glede na 
konec leta 2013 povečala za 4.835 tisoč EUR oziroma za 21 %. Med dolgoročnimi  
sredstvi predstavljajo najpomembnejšo postavko, vredno 11.737 tisoč EUR, 
nepremičnine, naprave in oprema, ki znašajo 42 % vseh sredstev skupine Kostak. 
Neopredmetena sredstva imajo v celotnih sredstvih 2,3 odstotni delež. 
 
Kratkoročna sredstva so znašala 13.815 tisoč EUR in so se povečala za 21 %. Največ je 
bilo terjatev in kratkoročnih finančnih naložb , ki so znašale 12.456 tisoč EUR in so se 
povečale za 18 %, zaloge pa so znašale 701 tisoč EUR, kar je 14 % več kot konec leta 
2013. Med drugimi kratkoročnimi sredstvi so se dana posojila povečala za 70 tisoč EUR, 
denarna sredstva pa za 40 tisoč EUR.  
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Kapital in obveznosti  
 

v EUR 
Skupina 

31.12.2014. 
Skupina 

31.12.2013 
Družba 

31.12.2014 
Družba 

31.12.2013 
- kapital 7.580.851 6.577.773 7.692.490 6.611.163 
- rezervacije 1.862.687 1.816.835 1.465.508 1.282.773 
- finančne obveznosti 6.850.079 6.197.218 6.394.060 6.036.928 

posojila 5.604.304 4.876.822 5.249.305 4.845.876 
finančni leasing 1.245.775 1.320.396 1.144.755 1.191.052 

- odložene obveznosti za davek 73.189 75.378 0 0 
- poslovne obveznosti  11.501.144 8.365.775 9.663.844 7.624.249 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 27.867.950 23.032.979 25.215.902 21.555.113 

 
 
Kapital skupine Kostak je bil glede na konec leta 2013 večji za 1.003 tisoč EUR. Na 
njegovo povečanje je vplival dobiček skupine Kostak v višini 1.378 tisoč EUR, na 
zmanjšanje pa izplačilo dividend v višini 192 tisoč EUR  in razlika iz prevrednotenja. 
 
Rezervacije v višini 1.863 tisoč EUR so bile glede na konec leta 2013 večje za 2,5 %, 
predvsem zaradi aktuarskega izračuna rezervacij za obveznosti za pozaposlitvene in 
druge dolgoročne zaslužke. 
 
Finančne obveznosti so na dan 31. 12. 2014  znašale 6.851 tisoč EUR, kar je za 653 tisoč 
EUR več, kot je znašalo stanje konec preteklega leta. V strukturi finančnih obveznosti so 
predstavljale dolgoročne finančne obveznosti 42,8 %, kratkoročne pa 57,2 %. Posojila 
skupine so se povečala za 14,9 % finančni leasingi pa so manjši za 6 %. 
 
Neto finančni dolg skupine, izračunan kot razlika med finančnimi obveznostmi in 
finančnimi sredstvi skupine Kostak, je na dan 31.12.2014 znašal 5.943 tisoč EUR in je za 
625 tisoč EUR višji, kot je znašal konec preteklega leta. 
 
Poslovne in druge obveznosti so na dan 31.12.2014 znašale 11.501 tisoč EUR in so se 
glede na stanje konec leta 2013 povečale za 3.135 tisoč EUR, oziroma za 37 %. 
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2.3 Analiza izkaza denarnih tokov 
 
 
Skupina Kostak je v letu 2014 vrednost denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 
povečala za 39 tisoč EUR, saj je pozitiven denarni tok iz poslovanja presegel negativna 
denarna toka iz naložbenja in financiranja.  
 
Skupina Kostak je ustvarila za 4.100 tisoč EUR presežka poslovnih prihodkov nad 
poslovnimi odhodki. Med spremembami kratkoročnih sredstev so na presežek pozitivno 
vplivale spremembe rezervacij, odloženih prihodkov in drugih kratkoročnih obveznosti, 
negativno pa sprememba poslovnih terjatev. 
 
Na negativen denarni tok iz naložbenja so vplivali predvsem nakupi nepremičnin, naprav 
in opreme v višini 3.218 tisoč EUR, pridobitev neopredmetenih sredstev v višini 305 tisoč 
EUR ter izdatki iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb in posojil v višini 
897 tisoč EUR. Na negativen denarni tok iz financiranja pa so najbolj vplivala izplačila 
dividend, odplačila prejetih nekratkoročnih in kratkoročnih  posojil ter izdatki za obresti. 
 
 

v EUR 
Skupina 

31.12.2014 
Skupina 

31.12.2013 
Družba 

31.12.2014 
Družba 

31.12.2013 
Denar, ustvarjen pri poslovanju 4.099.925 3.247.774 3.177.971 2.983.152 
Denar, ustvarjen pri naložbenju -3.813.494 -945.793 -3.105.135 -986.001 
Denar, ustvarjen pri financiranju -247.107 -2.452.083 -25.716 -2.105.596 

NETO POVEČANJE DENARJA 39.322 -150.102 47.120 -108.445 

 
 
kazalniki poslovanja 
 

Podatki o poslovanju Skupina 
31.12.2014 

Skupina 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2014 

Družba 
31.12.2013 

Kazalniki dobičkonosnosti     
 čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) 2,7 1,3 2,7 1,6 
 čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 21,6 6,7 19,9 7,2 
 čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 5,4 1,9 5,5 2,1 
 EBITDA v prodaji 6,0 5,9 5,9 5,6 
 
Kazalniki finančne strukture 

    

finančne obveznosti/lastniški kapital 91,4 94,2 83,1 91,3 

delež kapitala in  rezervacij v pasivi 33,9 36,4 36,3 36,6 
delež finančnih obveznosti v pasivi 24,6 26,9 25,9 28,0 
delež poslovnih obveznosti v pasivi 41,3 36,3 38,3 35,4 
 
Kazalniki produktivnosti in ustvarjanja 
denarnih tokov 

    

stroški dela na zaposlenega (v  EUR) 24.546 23.723 25.187 23.847 
čisti prihodki od prodaje/stroški dela  5,6 3,8 5,8  3,8 
prihodki na zaposlenega iz ur (v EUR) 136.354 89.217 146.109 89.479 
dodana vrednost na zaposlenega iz ur  
(v  EUR) 

32.679 28.977 33.874 28.889 
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Kazalniki dobičkonosnosti skupina 
(delež EBITDA v prodaji, ROS, ROE, ROA) 
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Kazalniki dobičkonosnosti družba 
(delež EBITDA v prodaji, ROS, ROE, ROA) 
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2.4   Finančno upravljanje 
  
 
Ohranjanje stabilne ravni neto finančnega dolga 
 
Neto finančni dolg skupine Kostak je konec leta 2014 znašal 5.943 tisoč EUR, kar je 12 % 
več, kot je znašal konec leta 2013.  
 

Neto finančni dolg  
Skupina 

31.12.2014 
Skupina 

31.12.2013 
Družba 

31.12.2014 
Družba 

31.12.2013 
Dolgoročne finančne obveznosti 2.932.195 2.615.110 2.697.489 2.548.468 
Kratkoročne finančne obveznosti 3.917.884 3.582.108 3.696.571 3.488.460 
Finančne obveznosti skupaj 6.850.079 6.197.218 6.394.060 6.036.928 
Denar in denarni ustrezniki 214.611 175.289 132.353 85.233 
Dana posojila in depoziti 691.804 703.070 892.368 608.232 
Finančna sredstva 906.415 878.359 1.024.721 693.465 
NETO FINANČNI DOLG 5.943.664 5.318.859 5.369.339 5.343.463 
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Kapitalska sestava  
 
Kapitalska sestava skupine Kostak, ki kaže razmerje med kapitalom in neto finančnim 
dolgom, se je od zadnjega dne v letu 2013 spremenila in je na dan 31. 12. 2014 znašala 
1: 0,74. 
 
 
Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi  
 
Delež med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi obveznostmi skupine Kostak se je od 
konca leta 2013 nekoliko spremenil, in sicer je skupina Kostak imela od predhodnega leta  
nekoliko višji delež dolgoročnih finančnih obveznosti. Na dan  31. 12. 2014 je delež 
dolgoročnih finančnih obveznosti znašal  42,8 %, delež kratkoročnih finančnih obveznosti  
pa 57,2 %. 
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Razpoložljivi likvidnostni viri na dan 31. 12. 2014 
 
Na dan 31. 12. 2014 so imele družbe skupine Kostak na razpolago naslednje likvidnostne 
vire pri poslovnih bankah: 
 
v EUR Kostak  HPG  Ansat  Kostak  GIP  Skupina 
Denar in denarni ustrezniki 132.353 11.210 9.246 61.802 214.611 
Kratk. depoziti dani bankam 335.196 0 0 0 335.196 
Nečrpana revolving posojila 250.000 430.000 0 0 680.000 
SKUPAJ 717.549 441.210 9.246 61.802 1.229.807 
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2.5 Prodaja  
 
 
Prodaja skupine Kostak in družbe Kostak po dejavnostih: 
 

v EUR 
Skupina 

2014 
Skupina 

2013 
Družba 

2014 
Družba 

2013 
GJS individualne rabe 5.434.581 4.932.092 5.434.581 4.932.092 
GJS kolektivne rabe 2.811.690 2.532.724 2.811.690 2.532.724 
Javna služba KRS 795.696 722.312 0 0 
Tržne dejavnosti 42.771.759 23.283.076 38.955.626 19.982.703 
Ostalo 137.291 290.885 137.291 290.885 
PRODAJA SKUPAJ  51.951.017 31.761.089 47.339.188 27.738.404 

 
Skupina Kostak je v letu 2014, po izločitvah prihodkov do družb v skupini v višini 1.480 
tisoč EUR, ustvarila 51.951 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, družba Kostak pa 47.339 
tisoč EUR.  
 
Prihodki iz prodaje storitev gospodarskih javnih služb so v letu 2014 znašali 9.042 tisoč 
EUR in so bili za 10,4 % višji od prihodkov preteklega leta. Prihodki iz prodaje javne 
službe kabelsko razdelilni sistem (KRS), ki jo po koncesijski pogodbi izvaja odvisna 
družba Ansat, so v letu 2014 višji za 10 % in znašajo 796 tisoč EUR. 
 
Prihodki iz prodaje tržnih dejavnosti so v letu 2014 znašali 42.772 tisoč EUR in so bili 
glede na preteklo leto višji za 83 %. 
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2.6 Poslovanje gospodarskih javnih služb  
 
 

2.6.1 Gospodarske javne službe individualne rabe   
 

Družba Kostak izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb za območje občine Krško in 
Kostanjevica na Krki na osnovi sklenjenih koncesijskih pogodb, in sicer: 

• dejavnosti individualne rabe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, urejanje in 
vzdrževanje pokopališč ter pogrebnih storitev in urejanje ter vzdrževanje javnih 
tržnic (samo v občini Krško);  

• dejavnosti kolektivne rabe: vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje 
javnih površin, javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih.   

Pri izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb smo sledili našemu temeljnemu vodilu, 
to je zagotavljanje uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno 
opravljanje vseh storitev, v skladu s predpisi in določili koncesijskih pogodb.  

Dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe se financirajo s strani 
uporabnikov storitev. S 1. 1. 2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v 
nadaljevanju uredba). Uredba je na področju oblikovanja in potrjevanja cen komunalnih 
storitev prinesla spremembe. Vsebina uredbe dejansko predstavlja odmrznitev cen 
komunalnih storitev in prenos pristojnosti na nivo Občinskih svetov, torej brez nadzora 
države.  

Na osnovi določil uredbe smo za območje občine Kostanjevica na Krki z mesecem aprilom 
2014 začeli storitve zaračunavati skladno z določili uredbe, za območje občine Krško pa 
bo uskladitev izvedena v letu 2015.   

Pomembno je poudariti, da je zaradi uskladitve cen družba Kostak, d. d., za območje 
občine Kostanjevica na Krki za izvajanje storitev ostala na istem obsegu prihodkov, pri 
čemer uporabniki nepridobitne dejavnosti (gospodinjstva) zaradi metodologije enotnih 
cen plačujejo enake cene kot uporabniki pridobitne dejavnosti (gospodarstvo).  

 
 
OSKRBA S PITNO VODO 
 

Družba Kostak upravlja z 8 vodovodnimi sistemi ter vzdržuje več kot 730 km 
vodovodnega omrežja in okoli 120 različnih objektov, kot so zajetja, črpališča, 
prečrpališča in vodohrani. Zagotavljanje nemotene oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo v zadostnih količinah je ena izmed temeljnih nalog izvajalca dejavnosti oskrbe s 
pitno vodo. Oskrba s kvalitetno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in 
okoljevarstvena dejavnost, ki ne predstavlja le distribucije vode po vodovodnem 
omrežju, temveč je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih vodnih 
virov.  

Izvajali smo aktivnosti vezane na zagotavljanje količinsko zadostnih in kakovostnih 
vodnih virov, ozaveščali uporabnike glede zaščite vodnih virov, obnavljali vodovodne 
objekte in dotrajane odseke vodovodov, spremljali vodne izgube in izvajali naloge iz 
načrta za zmanjševanja vodnih izgub, obveščali in na druge načine seznanjali uporabnike 
o kakovosti in motnjah pri oskrbi s pitno vodo, izvajali racionalizacijo črpališč in 
zamenjavo črpalk za pitno vodo, skladno s potrebami na terenu. 

Na vodovodnem sistemu Raka smo zaradi zmanjšane izdatnosti vrtine Lašče – N dodajali 
vodo iz vodovoda Krško. 
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Notranji nadzor oskrbe s pitno vodo smo izvajali skladno s sistemom HACCP, za dodatno 
spremljanje (monitoring) pitne vode pa je skrbelo Ministrstvo za zdravje. Skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode so potrjevale analize vzorcev vode, odvzetih na 
vodovodnih sistemih od zajetja pa vse do pipe uporabnika. Rezultati analiz kažejo, da se 
kemijsko in mikrobiološko stanje v primerjavi s preteklim letom ni spremenilo. Dodano 
smo izvedli več kot 200 hitrih mikrobioloških testov in na ta način hitreje odpravljali 
morebitne vzroke neskladnosti. Zaradi višanja koncentracij nitratov v črpališču Brege 
smo na območju Krškega polja izvajali dodatni nadzor pitne vode.  

Zdravstvena inšpektorica je redno opravljala nadzore nad zagotavljanjem kakovosti pitne 
vode.  

Skozi vse leto smo izvajali montažna dela na projektu Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na območju Posavja, ki zajema izgradnjo povezovalnih 
medobčinskih in sekundarnih vodov ter hidravlično izboljšavo obstoječega omrežja. Z 
realizacijo projekta bomo hitreje sledili uresničevanju ključnih ciljev na področju oskrbe s 
pitno vodo, to je zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo. Zaradi 
izgradnje in obnove vodovodov smo izvajali preventivno kloriranje na vodovodu Krško. 

 
Pregled planiranih in načrtovanih količin iz dejavnosti oskrbe s pitno vodo v m3  
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2014 2014 2013  14/13 

Gospodinjstvo 1.050.064 1.077.000 1.035.994 101 

Gospodarstvo 298.202 314.500 274.635 109 

Ostali porabniki 46.652 43.150 42.498 110 

SKUPAJ 1.394.918 1.434.650 1.353.127 103 

 
Pregled prihodkov iz dejavnosti oskrbe s pitno vodo  
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2014 2014 2013  14/13 

PRIHODKI IZ PRODAJE 1.550.042 * 1.575.760 1.546.278 100 

 
*Prihodki iz prodaje ne vključujejo vodnega povračila.   

 
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA  
 
Čiščenje odpadnih voda je sestavni del dejavnosti na področju varstva okolja. Odgovorno 
ravnanje z naravnimi viri ni le zakonska obveza temveč ena od prednostnih nalog 
trajnostno sonaravne rabe vodnih virov. 
 
Komunalne odpadne vode predstavljajo velik delež vsega onesnaževanja voda, kar vpliva 
na stanje pitne vode ter bivalne in življenjske razmere za vsa živa bitja. Za ustrezno 
urejenost področja ravnanja z odpadnimi vodami, skladno s sprejetim Operativnim 
programom, je Občina Krško v zadnjih letih vlagala v izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
(Krško polje, Velika vas, Podbočje, Kremen, Dolenja vas, …).   
 
Skozi vse leto smo na celotnem območju obeh občin sistematično izvajali prevzemanje 
blata oziroma grezničnih gošč, ki se čistijo na čistilni napravi Vipap.  
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Zakonodaja zahteva, da se zaradi varovanja okolja ustrezno uredi odvodnjavanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode. Skladno z zakonodajnimi usmeritvami se bo na 
območjih z večjo gostoto poselitve v prihodnje nadaljevala gradnja javne kanalizacije in 
večje število manjših čistilnih naprav. Na ostalih območjih pa bo potrebno urediti čiščenje 
odpadnih voda z vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav oziroma s prilagoditvijo 
obstoječih greznic.   
 
Pregled zaračunanih količin odvedene komunalne odpadne vode v m3 

 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2014 2014 2013  14/13 

Gospodinjstvo 479.220 480.500 473.466 101 

Gospodarstvo 199.991 182.500 162.744 123 

Ostali porabniki 38.310 34.950 35.070 109 

SKUPAJ 717.521 697.950 671.280 107 
 

 

Pregled zaračunanih količin storitve odvajanja padavinske odpadne vode v m3 
          

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Storitev  2014 2014 2013  14/13 

Odvajanja padavinske odpadne vode 623.393 604.465 471.777 132 

 
Pregled prihodkov iz dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
 

 Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2014 2014 2013  14/13 

Odvajanje komunalne odpadne vode 255.345 246.137 235.840 108 

Odvajanje padavinske odpadne vode 88.742 86.559 65.252 136 

 
Čiščenje odpadnih voda se izvaja na čistilnih napravah Vipap, v Brestanici, Kostanjevici 
na Krki in poskusno v Podbočju. Občasno se pojavljajo motnje v procesu čiščenja zaradi 
velikega dotoka tujih vod (padavinske vode, drenažne vode, …). Na podlagi rezultatov 
meritev kakovosti očiščenih odpadnih voda je ugotovljeno, da navedene čistilne naprave 
čezmerno ne obremenjujejo okolja.  
 
Pregled zaračunanih količin očiščene komunalne odpadne vode v m3 

 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2014 2014 2013  14/13 

Gospodinjstvo 469.073 469.900 461.123 102 

Gospodarstvo 198.927 184.500 163.745 121 

Ostali porabniki 35.413 31.050 29.472 120 

SKUPAJ 703.413 685.450 654.340 107 
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Pregled zaračunanih količin za storitev čiščenja padavinske odpadne vode v m3 

          

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Storitev  2014 2014 2013  14/13 

Čiščenje padavinske odpadne vode 594.545 600.575 465.688 128 
 

 
Pregled prihodkov iz dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2014 2014 2013  14/13 

Čiščenje komunalne odpadne vode 480.414 465.387 448.214 107 

Čiščenje padavinske odpadne vode 84.342 86.062 64.777 130 

 
Z mesecem julijem 2013 smo na osnovi sprejetega Programa začeli z izvajanjem storitve 
prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN. 
 
 
Pregled zaračunanih količin prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN v m3 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Storitev  2014 2014 2013  14/13 

Prevzem grezničnih gošč  392.525 411.162 213.612 184 

Prevzem blata iz MKČN  25.918 22.194 11.828 219 

SKUPAJ 418.443 433.356 225.440 186 

 
*Storitve prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN smo v letu 2014 izvajali skozi vse 
leto, zato večje indeksno odstopanje.  
 
Pregled prihodkov za dejavnost prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN v m3 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2014 2014 2013  14/13 

Prevzem grezničnih gošč in  
blata iz MKČN  173.077 181.963 93.916 184 

 
 
ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV  
 
V občini Krško in Kostanjevica na Krki smo že pred več kot 11 leti vzpostavili sistem 
ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. Na osnovi izdelanega razvojnega programa se je 
razvijal koncept gospodarjenja z odpadki. Z njim se je sledilo usmeritvam Republike 
Slovenije in Evropske unije na področju varovanja okolja.  
 
Od leta 2003 naprej razvijamo sistem ločevanja odpadkov na izvoru. Vsako leto dodatno 
namestimo nove zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov. Konec leta 2014 je postavljenih 
277 zbiralnic, in sicer 255 v občini Krško in 22 v občini Kostanjevica na Krki. Vzpostavljen 
imamo prinašalni sistem ločenega zbiranja – s pomočjo zbiralnic, na katerih se ločeno 
zbira: papir in karton, steklo, plastično embalažo ter kovinsko in sestavljeno embalažo. 
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Poskusno pa smo opremili nekaj strnjenih ulic s posodo za zbiranje embalaže na 
posameznem zbirnem mestu pri individualnih gospodinjstvih.   
 
Občina Krško se je skupaj z družbo Kostak leta 2012 odločila za dograditev sortirne linije 
z napravo za mehansko obdelavo (MO) odpadkov, ki omogoča sortiranje mešanih 
komunalnih odpadkov in dodatno ločevanje ločeno zbranih frakcij. Naprava iz ostanka 
odpadkov, ki jih v gospodinjstvih zbiramo v sivih posodah, izloči biorazgradljive odpadke 
in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža, gorljiva 
frakcija.  
 
Z osveščanjem tako mladine kot ostalih uporabnikov je v letu 2014 pri gospodinjstvih 
delež ločeno zbranih odpadkov v skupnih odpadnih znašal več kot 69 %.  
 
Naše uporabnike smo vse leto osveščali ter jih vzpodbujali k ločenem zbiranju. Vsem 
gospodinjstvom smo posredovali urnik odvoza za leto 2014, s ključnimi informacijami s 
področja dejavnosti ravnanja z odpadki.  
 
Pregled zaračunanih količin storitev ravnanja z odpadki v m3 

 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2014 2014 2013  14/13 

I. zbiranje in odvoz   
   

gospodinjstvo 69.867 68.500 68.446 102 

gospodarstvo 13.635 17.100 17.730 77 

II. odlaganje   

gospodinjstvo 69.867 68.500 68.446 102 

gospodarstvo v m3 12.263 12.500 12.971 95 

gospodarstvo v tonah 1.068 1.150 1.317 81 

 
Tabela povzema podatke samo za območje občine Krško, kajti v Kostanjevici se je z 
mesecem aprilom spremenila obračunska osnova, ki se na računih izkazuje v kg.   
 
Količine ločeno zbranih odpadkov v tonah  
 

Leto Nevarni Papir, 
karton 

Plastika Steklo Biološki 
*Ostale 
ločene 

frakcije 
Skupaj 

2013 8 724 780 370 2.861 1.115 5.858 

2014 32 772 1.034 554 2.865 996 6.253 

 
*  v sklopu ostalih ločenih frakcij so prikazani drugi ločeno zbrani odpadki (pločevinke, sestavljena embalaža, 
stiropor, odpadne nagrobne sveče, odpadni les, izrabljene avtomobilske gume, organski kuhinjski odpadki ter 
odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)). 
 
Količine ločeno zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v tonah  
 

Leto Odloženi  komunalni odpadki  Ločeno zbrani  

2013 4.242 5.858 

2014 3.450 6.253 
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Pregled prihodkov iz dejavnosti ravnanja z odpadki 
 
  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 

PRIHODKI IZ PRODAJE 1.903.056 1.804.378 1.803.206 106 

 
 
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST  
 
Dejavnost urejanja  in vzdrževanja  pokopališč smo v letu 2014 izvajali na pokopališčih 
Krško, Brestanica, Senovo, Leskovec, Koprivnica, Gorica pri Raztezu in Stranje ter na 
pokopališčih  Kostanjevica na Krki in Oštrc. Skrbeli smo za izvajanje tekočih vzdrževalnih 
del, kot so košnja trave na in ob pokopališčih, obrezovanje žive meje, čiščenje plevela po 
poteh, grabljenje listja, čiščenje opuščenih in praznih grobov, odstranitev večjih odmrlih 
dreves, zimsko čiščenje snega, čiščenje stojnih mest za EKO otoke na pokopališčih, 
dovoz peska za urejanje grobov in drugo. 
 
Na pokopališču Krško smo uredili 20 novih žarnih grobnih mest.  
 
Vežica v Kostanjevica na Krki je bila v letu 2014 v celoti prebeljena, na pokopališču Krško 
pa smo morali določena drevesa in grmovnice, zaradi škodljivcev in bolezni, odstraniti.  
 
Pregled prihodkov iz pogrebne in pokopališke dejavnosti  

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 

PRIHODKI IZ PRODAJE 473.777 528.924 507.023 93 

 
 
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNIC  
 
V sklopu gospodarske javne službe smo skrbeli za urejenost in čistočo površin javne 
tržnice in v dogovoru z Občino Krško ter lastniki poslovnih prostorov na lokaciji 
Kolodvorska 1 izvedli dodatna čistilna in vzdrževalna dela.  
 
Na pobudo občanov je Občina Krško pristopila k projektu oživitve tržnice in prenove tega 
prostora z namenom razširitve ponudbe in priložnosti za razna društva, ki bodo dobila 
možnost predstavitve svoje dejavnosti širši javnosti.  
 
Obnova tržnice Krško poteka v fazni izvedbi. V juniju 2014 sta se pričeli prva in druga 
faza, ki zajemata izgradnjo nove jeklene konstrukcije z lahko kritino na zgornjem platoju, 
izgradnjo montažnih kovinskih stopnic s severne strani objekta, ureditev novih dostopov 
(tudi klančine za invalide) do zgornjega platoja iz avtobusne postaje mestnega prometa, 
obnovo tovornega dvigala, prestavitev stojnega mesta za posode za odpadke.  
 
Za namen prodaje lokalno pridelane hrane in domače obrti je bila za tržnico Krško 
nabavljena nova oprema (betonske mize, premične stojnice, tehtnice, hladilniki, …), ki je 
bila delno financirana iz Evropskih sredstev. Zaradi enotnega izgleda in dotrajanosti 
materiala smo zamenjali strehe na naših zunanjih premičnih stojnicah. 
 
Pregled prihodkov iz dejavnosti urejanja in vzdrževanja javnih tržnic  

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno  Indeks 

v EUR 2014 2014 2013   14/13 

PRIHODKI IZ PRODAJE 27.483 29.165 28.638  96 
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2.6.2 Gospodarske javne službe kolektivne rabe 
 
 
Gospodarske javne službe kolektivne rabe zajemajo dejavnosti vzdrževanja občinskih 
javnih cest, urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja javne razsvetljave in 
izobešanja zastav, v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. 
 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST 
 

Dejavnost vzdrževanja občinskih javnih cest obsega redno letno vzdrževanje, ki poteka 
skozi celo leto, in zimsko vzdrževanje, ki se izvaja v času zimskih razmer. Vzdrževanje 
cest se je izvajalo skladno z operativnim programom dela, vsa dela so izvedena 
pravočasno in kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi. 
 

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN 
 

Dejavnost obsega vzdrževanje obstoječih ureditev parkov, drevoredov, zelenic, trgov, 
ulic in ostalih javnih površin ter obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja, grmičevja, 
cvetličnih nasadov in trat. Glavni cilj dejavnosti je skrb za urejene in čiste zelene 
površine, trge in ulice. Vzdrževanje javnih površin se je izvajalo pravočasno in kvalitetno, 
skladno z veljavnimi predpisi. 
 
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE, IZOBEŠANJE ZASTAV IN OKRAŠEVANJE 
NASELIJ  
 

Dejavnost obsega vzdrževalna in obnovitvena dela na javni razsvetljavi, izvajanje 
zakonodaje s področja izobešanja zastav ter okraševanje mestnih jeder v 
prednovoletnem času. Opravljene storitve so izvedene v skladu z operativnim načrtom, 
pravočasno in kvalitetno. 
 
Prihodki iz prodaje – po dejavnostih GJS kolektivne rabe 
 

Dejavnost Uresničeno 
2014 

Načrtovano 
2014 

Uresničeno 
2013 

Indeks 
14/13 

Vzdrževanje občinskih javnih cest 1.823.568 1.590.380 1.945.268 94 

Urejanje in čiščenje javnih površin 224.413 208.900 218.481 103 

Javna razsvetljava, izobešanje zastav in 
okraševanje v naseljih 397.376 330.712 368.975 108 

PRIHODKI IZ PRODAJE 2.445.357 2.129.992 2.532.724 97 

 

Prihodki iz prodaje – po občinah 
 

v EUR 
Uresničeno 

2014 
Načrtovano 

2014 
Uresničeno 

2013 
Indeks 
14/13 

Občina Krško 2.186.966 1.919.612 2.320.159 94 

Občina Kostanjevica na Krki 258.391 210.380 212.565 122 

PRIHODKI IZ PRODAJE 2.445.357 2.129.992 2.532.724 97 
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2.7 Poslovanje tržnih dejavnosti 
 
 
TRŽNE DEJAVNOSTI KOMUNALE 
 
Tako razmere na področju izvajanja gospodarskih javnih služb kot znanje, ki ga 
premoremo, nas že dlje časa spodbujajo, da aktivno razvijamo tudi komunalne storitve, s 
katerimi nastopamo na trgu.  
 
V letu 2014 smo izvajali predvsem naslednje tržne komunalne storitve:  

• dela na rekonstrukcijah in obnovah cevovodov, 
• priklope na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo,  
• čiščenje greznic in kanalizacijskih sistemov, vgradnja malih čistilnih naprav, 
• obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za druga komunalna podjetja,  
• sortiranje mešane embalaže, 
• prodajo ter najem posod in kontejnerjev, sanacijo črnih odlagališč,  
• odvoz kuhinjskih odpadkov iz gostinskih lokalov in nadgradnjo vzpostavljenega 

sistema ravnanja z odpadki v Termah Olimia,  
• odvoz plavja iz verige elektrarn na reki Savi in ponujanje tehnologij za odvoz 

plavja tudi iz elektrarn na reki Dravi,  
• storitve geodetske službe: izdelavo podzemnega katastra komunalnih vodovodov, 

sodelovanje s sektorjem gradnje in enoto širokopasovnega omrežja,  
• tehnične naloge upravljanja z omrežjem za distribucijo plina za Adriaplin, d. o. o. 

 
Prihodki iz prodaje tržnih dejavnosti komunale 
 
  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2014 2014 2013  14/13 

 
PRIHODKI IZ PRODAJE 
 

3.269.279 2.628.769 1.702.375 192 

 
 
SEKTOR GRADENJ 
 
 
V primerjavi z letom 2013, ko smo imeli prve štiri mesece sneg in nizke temperature in 
posledično izredno nizke prihodke, smo v letu 2014 izvajali gradbena dela skozi celo leto. 
Prvih sedem mesecev leta 2014 je gradbeno dinamiko zaznamovalo neobičajno dolgo 
deževno vreme (približno 70 % delovnih dni je bilo deževnih dni), kar je bistveno vplivalo 
tudi učinkovitost in s tem tudi na stroške izvajanja del. 
 
Iz leta 2013 smo v obračunsko obdobje 2014 prenesli kar nekaj večjih pogodb in si s tem 
zagotovili kontinuiteto izvajanja skozi celo leto 2014. V letu 2014 smo še dodatno 
povečali komercialni obseg ponudb na celotno področje države in oddali ponudbe za vsa 
dela, kjer izpolnjujemo razpisne pogoje.  
 
Večji gradbeni projekti, ki smo jih v letu 2014 izvajali, so:  

• izgradnja objekta kompostarne v Krškem, 
• ploščad za transportna letala Cerklje,  
• ureditev Zatona v Krškem,  
• ureditev Dalmatinove ulice, CKŽ in Zatona, 
• merilna mesta za ARSO (lokacije po celi SLO), 
• kanalizacija Dolenja vas, 
• hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško, Kostanjevica, 
• kolesarska steza Solkan – Plave (povezava Nova Gorica – Predel), 
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• pripravljalna dela HE Brežice – LOT A1, 
• izgradnja Jezovne zgradbe HE Brežice vodilni partner po konzorcijski pogodbi, 
• obnova večnamenske dvorane in spremljajočih prostorov v Kulturnem domu 

Krško, 
• odvajanje in čiščenje odpadnih vod Hoče – Slivnica. 

 
V preteklem letu smo izvedli tudi dve večji investiciji  v naše obrate, in sicer: 

• Gramoznica Stari grad - nabava in montaža postrojenja za pranje in sejanje 
gramoznih frakcij za proizvodnjo svežih betonskih mešanic,  

• Betonarna na gradbišču HE Brežice – po pridobitvi del na HE Brežice so bili 
ustvarjeni pogoji za nabavo kompletne betonarne za proizvodnjo svežih betonskih 
mešanic. Betonarna je začela obratovati decembra 2014. 
 

Obe investiciji pomenita dodano vrednost, glede na to, da imamo v gramoznici Stari grad  
kvalitetno zalogo gramoznega materiala. Samo za lastne potrebe na gradbišču HE Brežice 
in ostalih gradbiščih bomo potrebovali približno 30.000 m3 betona letno. Gramoz, prane 
frakcije in betoni so namenjeni tudi zunanji prodaji. 
 
Zaradi nestabilnega in nepredvidljivega nihanja dinamike investiranja na slovenskem 
trgu, je bilo nemogoče napovedovati ali predvideti takšno oživitev gradbenega trga, kot 
je bilo to v letu 2014. Konkurenca je bila velika, saj se je na posamezni razpis javilo tudi 
do 20 podjetij, kjer so ponudbene cene odstopale, med najnižjo in najvišjo, tudi do 
50 %.  
 
Prihodki iz prodaje Sektorja gradenj 
 
  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2014 2014 2013  14/13 

 
PRIHODKI IZ PRODAJE 
 

29.425.740 26.232.089 13.269.276 222 

 
 
SEKTOR VZDRŽEVALNIH IN ČISTILNIH DEL 
 
 
V letu 2014 je zaradi spremenjene zakonodaje prenehal veljati Sporazum o dolgoročnem 
sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, ki je največja naročnica storitev v sektorju 
vzdrževalnih in čistilnih del. Izvajanje storitev je bilo v letu 2014 tako izključno na osnovi 
uspešnih postopkov v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročaju, kar je pomenilo 
dodatno delo za sektorja SKS kot SG, ki sta sodelovala pri vzpostavitvi dialoga z NEK in 
pogajanj glede sporazuma ter v nadaljevanju pripravi in oddaji razpisne dokumentacije 
za posamezne javne razpise. 
 
Obseg storitev ni odstopal od realizacije, ustvarjene v letu 2013, saj v NEK v letu 2014 ni 
bilo remonta. Zagotovljena je bila pravočasna izvedba storitev, ki so bile skladne s 
standardiziranimi postopki in tehničnimi zahtevami naročnika, sodelovanje pa je potekalo 
kvalitetno in skladno s stroko na vseh nivojih procesov dela. 
 
Nadaljevali smo z izvajanjem strokovnega in organiziranega izobraževanja ter organizirali 
usposabljanje zaposlenih delavcev. Potrdili smo našo zavezo socialni odgovornosti in 
potrdili, da je odgovornost do delavcev in okolja vrednota, ki je zapisana v našem 
poslanstvu. Delavce vzpodbujamo k pridobivanju novih, poglobljenih in specifičnih znanj, 
motiviramo pa z dodatnimi usposabljanji in zagotavljamo hitro odzivanje na spremembe 
v poslovnem okolju.  
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Nadaljujemo čvrsto sodelovanje z NEK, ki je strateški partner in gradimo politiko 
vlaganja v partnersko stabilen odnos. 

 

Prihodki iz prodaje Sektorja vzdrževalnih in čistilnih del 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 2.427.981 2.900.000 3.415.795 71 
 
 
TRGOVINA 
 
 
V letu 2014 so se gospodarske razmere predvsem v gradbeništvu in trgovini z 
gradbenimi materiali izboljšale. Promet v trgovini je bil dokaj konstanten, brez večjih 
odstopanj po posameznih mesecih. Glede na preteklo leto smo bistveno povečali prodajo 
betonskega železa in tudi konstrukcijskega železa.  
 
Pričeli smo z aktivnostmi, usmerjenimi v prilagoditev ponudbe in storitev na način, da 
zadovoljimo kupce. Uspeli smo povečati prodajo izolacijskih fasad in ostalih izolacijskih 
materialov, po katerih je bilo zaradi subvencij EKO sklada večje povpraševanje. 
 
Prihodki iz prodaje Sektorja trgovine z nabavo  
                                                                                                                                           

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 

PRIHODKI IZ PRODAJE 2.684.501 1.747.000 1.595.257 168 
 
 
 

2.8 Poslovanje odvisnih družb 
 
 
HPG BREŽICE, d. o. o. 
 
 
Letu 2014 je bilo zelo uspešno. Kljub nekaterim za našo dejavnost zelo neugodnim 
dejavnikom, nam je uspelo narediti velik korak naprej v razvoju podjetja. Še najbolj pa 
smo veseli, da smo presegli vse zastavljene cilje. Še najlažje opišemo preteklo leto s 
številkami, saj smo v preteklem letu presegli načrtovane prihodke iz prodaje za 48 %.  
 
Velik napredek smo v lanskem letu naredili v gradbeništvu, kjer smo ob uspešnem 
konkuriranju na javnih razpisih uspeli pridobiti precej več del kot smo načrtovali. Zaradi 
povečanega obsega dela smo v preteklem letu povečali število zaposlenih. V letu 2014 
smo svojo dejavnost razširili na celotno regijo Posavje. Nekaj priložnosti smo dobili tudi 
izven meja naše regije, zato bomo tudi v prihodnje svoj izziv iskali tudi na trgu celotne 
Slovenije. 
 
Pri kmetijski pridelavi smo se v preteklem letu, tako kot v prejšnjih letih, soočali z zelo 
neugodnimi vremenskimi pogoji, predvsem zaradi dežja in neurij. To  se je pojavljalo 
predvsem v času dozorevanja in žetve, kar je najbolj vplivalo na kvaliteto pridelka kakor 
tudi ceno tega. Prav tako je bilo leto 2014 zadnje proizvodno obdobje, ko je kmetijska 
proizvodnje potekala na več kot 400 ha, saj se bo površina v naslednjih letih zaradi 
izgradnje HE Brežice bistveno zmanjšala. V letu 2014 smo tradicionalno pridelovali 
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semensko sojo in koruzo, obe kulturi sta največ prispevali k dobremu poslovnemu 
rezultatu na področju kmetijstva. Proizvodnja semenske koruze je za podjetje še posebej 
pomembna in ima dolgoletno tradicijo.  
 
Med kmetijskimi proizvodi smo izredno ponosni, da smo v letu 2014 pridobili certifikate 
za posebno kakovost izdelkov »brez GSO« za koruzo in sojo. Za sojo pa tudi prvi v 
Sloveniji certifikat za posebno kakovost »podonavska soja«.  
 
Hortikultura ima v podjetju HPG, d. o. o., zgodovinski pomen, še posebej zaradi lastne 
drevesnice, ki je obratovala na Rimšu in po kateri je podjetje dobro poznano še iz 
preteklosti. Z namenom obuditve drevesnice smo izvedli investicijo nakupa zemljišča na 
Rimšu, kjer bomo na določenem delu ponovno vzpostavili vzgojo okrasnih dreves in 
grmovnic,  preostali del pa se bo obdeloval kot kmetijska površina. V letu 2014 smo na 
sedežu podjetja vzpostavili trgovino okrasnih rastlin in že v prvem letu dosegli zelo lepe 
rezultate. 
 
V letu 2014 smo investirali tudi v izgradnjo manjšega namakalnega sistema v Vrbini in 
uspešno pridobili vodno dovoljenje pri Agenciji RS za okolje ter vsa potrebna soglasja 
solastnikov za izgradnjo.  
 
Naše vodilo preteklega leta je bilo »pozitivno razmišljanje nas vodi k doseganju 
nadpovprečnih rezultatov» in to bo vodilo tudi v prihodnjem letu. 
 
Prihodki iz prodaje podjetja HPG  
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 

PRIHODKI IZ PRODAJE 4.663.486 3.150.000 3.583.058 130 
 
 
 
ANSAT, d. o. o., KRŠKO 
 
Ansat d. o. o. je na območju občine Krško v letu 2014 končal s prvo fazo vzpostavitve t. 
i. optičnih otokov na KRS. S tem je praktično povezal celotno kabelsko omrežje na 
optično hrbtenico. To pomeni skupaj z nadgradnjami na glavni postaji (nadgradnja na 
sistem DOCSIS 3.0) bistveno povečanje internetne hitrosti. Posodobitve oz. nadgradnje 
sistema so bile opravljene na vozliščih Krško, Brestanica, Dolenja vas, Senovo – Trg 
rudarjev, Leskovec ter GPS Sremič. V prihodnje se bo nadgradnja nadaljevala glede na 
potrebe, ugotovljene med delovanjem sistema. 
 
Poleg naštetega je bila potrebna na glavni postaji Sremič posodobitev električne 
instalacije in zamenjava agregata, saj obstoječi ni deloval pravilno in ni zagotavljal 
nadomestnega vira električne energije ob izpadu le-te iz javnega omrežja. Tako je 
vzpostavljen bistven pogoj za brezhibno delovanje sistema, ki je bil občasno moten 
zaradi geografskega položaja glavne postaje in njene izpostavljenosti vremenskim 
spremembam (predvsem žled, sneg, neurja itd.) 
 
V letu 2014 je bil za naročnike storitev Ansat d. o. o. razvit in predstavljen tudi sistem 
OTT (over-the-top-content) – »predvajaj.si«. Sistem omogoča spremljanje najljubših TV 
programov preko internetne povezave na domačem računalniku, tablici, pametnem 
telefonu ali drugih zaslonih. Poleg tega bo v letu 2015 omogočeno še snemanje oz. ogled 
s časovnim zamikom in sorodne funkcionalnosti. Sistem je v prvi fazi brezplačen in na 
voljo vsem naročnikom. Vsi so prejeli uporabniška imena ter gesla na položnici za plačilo 
obveznosti v prvem polletju 2014.  
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Novost za naročnike  telekomunikacijskih storitev Ansat d. o. o. je bila v letu 2014 tudi 
možnost obročnega nakupa izdelkov zabavne elektronike (predvsem TV sprejemniki, 
tablice in osebni računalniki). V dogovoru s poslovnimi partnerji podjetja Ansat d. o. o. so 
naročniki pridobili možnost  nakupa teh izdelkov na 24 obrokov in mesečnega plačila po 
položnici skupaj z ostalimi storitvami. 
 
Poleg posodobljenih telekomunikacijskih storitev  je uporabnikom na voljo tudi lastni 
televizijski program Ansat TV. Produkcija lastnega TV programa dosega približno 180 
minut dnevne produkcije. Ansat TV je v maju 2014 začel oddajati tudi v Telekomovem 
omrežju, s čimer se je bistveno izboljšala geografska pokritost oddajanja v celotnem 
Posavju in sedaj tudi širše po državi. Trenutno pokriva Ansatov TV signal preko 
Telekomovega omrežja 40 % ozemlja države. Potekajo pa že pogovori tudi z drugimi 
ponudniki za vključitev v njihove programske sheme. V letu 2015 je tako predviden vstop 
še v Amisovo programsko shemo. 
 
 
Prihodki iz prodaje podjetja Ansat  
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE - KRS 795.695 786.542 736.248 109 

PRIHODKI IZ PRODAJE – tržni del 472.749 434.292 471.014 104 

SKUPAJ PRIHODKI IZ PRODAJE 1.268.444 1.220.834 1.159.316 109 
 
 
 
KOSTAK GIP, d. o. o., Krško 
 
 
V letu 2014 je družba Kostak GIP izpeljala strateške poteze in izvedla strukturne 
spremembe, ko je v oktobru 2014 prevzela družbo VIPSO, d. o. o., iz Senovega. V 
mesecu novembru je pripojitvi sledilo preimenovanje družbe GIP ELITE, gradnje, 
inženiring, projektiranje, d. o. o., v novo ime Kostak GIP gradnje, inženiring, 
projektiranje, d. o. o. Namen teh aktivnosti je bil okrepitev tako s kadrovskega kot 
tehničnega vidika, zagotovitev tržnega deleža na področju vzdrževanja in gradenj ter 
ohranitev tržnega deleža na področju projektiranja in inženiringa ne samo v regiji, 
temveč tudi na področju celotne države. 
 
Podjetje je kljub zmanjševanju investicijskega trga uspelo ohraniti pragmatičnost ter 
razvijati vizijo, ki jo uresničuje skupaj z matičnim podjetjem. Kot pomembnejši projekti z 
matično družbo Kostak so projekti priprave za pridobitev gradbenega dovoljenja in širitev 
platoja na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad ter spremljanje izgradnje 
objekta, izdelava projekta za izvedbo notranje opreme in prenove prostorov v upravni 
zgradbi Kostak ter izdelava projekta za izvedbo garaže za komunalno vozilo.  
 
Svoje članstvo v skupini Kostak družba Kostak GIP še naprej utrjuje s kvalitetnimi 
storitvami, razvija rešitve za zahtevne naročnike na trgu. V letu 2014 je bilo tako 
uspešno sodelovanje na javnem razpisu za dva pomembna objekta, in sicer s podjetjem 
SIMBIO, kjer je družba pridobila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pri 
nadgradnji MBO in kompostarne v Celju (razpis za izgradnjo še poteka). Drugi projekt pa 
Sortirnica Maribor, kjer skupaj z matičnim podjetjem poteka izdelava projektne 
dokumentacije za izgradnjo objektov z vso potrebno tehnološko opremo za tehnično 
najbolj sodobno in učinkovito obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru.  
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Kostak GIP je s prevzemom družbe v oktobru 2014 povečal prihodke tudi iz drugih 
dejavnosti, predvsem  na področju zimskega in letnega vzdrževanja cest, ki se izvaja v 
občini Krško. Poleg te aktivnosti pa poteka določen delež tržnih dejavnosti vzdrževanja 
cest tudi v nekaterih sosednjih krajevnih skupnostih in občinah. Tržna dejavnost v tem 
segmentu se bo usmerila tudi  na področje nizkih gradenj, saj je prevzeta družba v 
preteklih letih izvedla kar nekaj pomembnih projektov v sodelovanju s poslovnimi 
partnerji. Predvsem bodo aktivnosti usmerjene v izgradnjo mostov in cest, večji delež pa 
tudi pri sanacijah usadov in plazov, za kar ima družba izkušnje in ustrezne reference iz 
sodelovanja pri javnih naročilih. 
 
Usmerjenost v razvoj in širitev, tako dejavnosti kot tudi pridobivanje poslov iz naslova 
gradenj in projektiranja, ostaja trdna zaveza v naslednjem letu. 
    
Prihodki iz prodaje podjetja Kostak GIP 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2014 2014 2013  14/13 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 159.846 172.000 188.440 105 
 
 
 

2.9 Razvoj in raziskave 
 
 
V skladu z razvojnimi usmeritvami prejšnjih let smo v letu 2014 nadaljevali z izvajanjem 
raziskovalno-razvojnih projektov na področju obnovljive in trajnostne energetike ter na 
ravnanju z odpadki.   
 
Raziskovalno-razvojne naloge smo, tako kot v obdobju 2011-2013, izvajali z družbo ZEL-
EN Razvojni center obnovljive in trajnostne energetike. Razvojni center je v letu 2012 za 
družbo raziskoval tehnologije, postopke, storitve in proizvode na različnih področjih 
učinkovite izrabe obnovljivih virov energije (lesna biomasa, bioplin, sončna energija, 
geotermalna energija), v letu 2013 pa je bil poudarek na področju energetske 
optimizacije stavb in proizvodnih objektov ter predelave komunalnih odpadkov v trdno 
gorivo za energijsko izrabo. V letu 2014 smo nadaljevali z raziskavami predelave 
komunalnih odpadkov v trdno gorivo in z raziskavami novih izdelkov iz predelanih 
odpadnih industrijskih surovin. 
 
Vložena sredstva v raziskave in razvoj v EUR 
 

Naziv projekta 
Skupina 

2014 
Skupina 

2013 
Družba 

2014 
Družba 

2013 
ZEL-EN Obnovljiva in trajnostna energetika 187.100 63.000 187.100 63.000 
SKUPAJ  187.100 63.000 187.100 63.000 
 
 
 

2.10 Nabava osnovnih sredstev 
 
 
Pomembnejše investicije, ki smo jih realizirali v letu 2014, so bile usmerjene v nove 
proizvodne zmogljivosti na področju gradbeništva, in sicer nabava opreme za separacijo 
in opreme betonarne, na področju tržnih dejavnosti oprema sortirne linije za papir. Razen 
tega smo investirali v nabavo računalniške opreme, strojev in druge manjše opreme, 
nabavo zemljišč, investicije v teku in odložene stroške razvoja 
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Vložena sredstva v nabavo osnovnih sredstev v EUR 
 

Naložbe 
Skupina 

2014 
Skupina 

2013 
Družba 

2014 
Družba 

2013 
Premoženjske pravice – programska 
oprema 

65.816 47.823 61.809 46.674 

Dobro ime 30.346    
Proizvajalna in druga oprema 2.203.861 480.328 2.058.061 311.674 

• Tržne dejavnosti 1.594.413 370.670 1.449.613 207.301 
• Komunalne dejavnosti  318.154 36.157 318.154 30.980 
• Ostale dejavnosti 290.294 73.501 290.294 73.393 

Objekti 430.802 122.409 236.717 111.248 
Zemljišča  593.718 15.373 1.012 0 

SKUPAJ NALOŽBE  3.324.543 665.933 2.357.599 471.596 

 
 
 
 

                                     Naložbe v osnovna sredstva v obdobju 2010-2014 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 
 

3.1 Odgovornost do zaposlenih           
   
 
Politika upravljanja človeških virov izhaja iz splošnega sistema vrednot družbe Kostak. 
Usmerjena je k zaposlenim kot posameznikom, ki s strokovnostjo, znanjem in 
pripadnostjo zavzeto gradimo organizacijsko-poslovno kulturo skupine Kostak. 
 
Zaposleni v skupini skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, 
sodelovanja in timskega dela ter odgovornega in učinkovitega delovanja v delovnih 
procesih. 
 
Podjetja v skupini Kostak zaposlenim omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj, od 
kadra pa pričakujemo pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje in interes za doseganje 
odličnosti pri delu ter tudi v osebnem razvoju in medsebojnih odnosih. 
 
Z rednim merjenjem organizacijske klime in zavzetosti spremljamo zadovoljstvo 
zaposlenih, saj je dobra organizacijska klima eden osnovnih pogojev za zavzeto in 
ustvarjalno delo. Ugotovitve merjenj so dobro izhodišče za pripravo izboljšav znotraj 
organizacije. 
 
Konkurenčnost in poslovno uspešnost skupine in družbe Kostak ohranjamo s stalnim 
izboljševanjem notranjih procesov dela. Ker skupina Kostak postaja vse bolj kompleksna, 
posebno pozornost namenjamo organizacijski učinkovitosti z reorganizacijami enot, saj 
nam tak način omogoča fleksibilnost in hitro odzivnost na zahteve poslovnega okolja.     
 
 
Ključni podatki za leto 2014 
 

 Skupina 2014 Družba 2014 

Število zaposlenih 418 358 

Povprečna starost 40  42  

Delež zaposlenih žensk 33 38 

Delež zaposlenih z najmanj višjo stopnjo izobrazbo 23 24 

Delež zaposlenih za nedoločen čas 85 84 

Sprememba števila zaposlenih v letu 2014 +42 +36 

Fluktuacija v % 3 4 

 
 
 



Letno poročilo Kostak za leto 2014 | stran 59 

 
Izobrazbena struktura 
 
Z usposobljenimi sodelavci se lahko hitro in učinkovito odzivamo na zahteve 
konkurenčnega trga.  Delež zaposlenih z najmanj višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo 
v skupini Kostak raste; med zaposlenimi sta dva doktorja znanosti in 3 magistrice 
znanosti in specialistke. 
 
 
 

 
Izobraževanje in razvoj zaposlenih 
 
Razvojno pot zaposlenih v podjetju skrbno načrtujemo in z nenehnim izobraževanjem ter 
dodatnim usposabljanjem sodelavcem omogočamo tako strokovno kakor tudi osebnostno 
rast in razvoj. Zavedamo se, da je strokovnost zaposlenih pogoj za uresničevanje 
strateških ciljev skupine Kostak, zato je izobraževanje usmerjeno predvsem v izboljšanje 
kompetentnosti posameznih ključnih kadrov in skupin zaposlenih. Zaposleni so se tako 
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tudi v letu 2014 izobraževali glede na potrebe delovnega mesta, lastne interese ter 
specifike poslovnega sistema podjetja. 
 
Ključno orodje za učinkovito vodenje, motivacijo in razvoj zaposlenih so redni letni 
razgovori. Vodja in zaposleni skozi razgovor opredelita cilje za prihodnje leto ter se hkrati 
pogovorita o (ne)realiziranih ciljih ter nalogah in pričakovanjih zaposlenega tako z vidika 
opravljanja dela kakor tudi kariernega razvoja zaposlenega. Zastavita tudi izobraževalni 
načrt zaposlenega. 
 
Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih se izvaja na različnih strokovnih 
področjih, na področju osebnega razvoja, kakovosti ter na področju uporabe sodobne 
informacije tehnologije, in sicer pri raznih strokovno usposobljenih ustanovah, ki 
ponujajo najzahtevnejša aktualne znanja. 
 
Poleg neformalnega usposabljanja, se zaposleni vključujejo tudi v formalne oblike 
izobraževanja. Tako so v letu 2014 ob delu študirali trije zaposleni, od tega ena za 
pridobitev magisterija znanosti, dva pa za pridobitev visokošolske izobrazbe. Matično 
podjetje jih podpira s sofinanciranjem šolnine. 
 
Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih smo izvajali stroškovno racionalno. Stroški v 
letu 2014 so bili v primerjavi z letom 2013 nekoliko nižji, saj je bilo izvedenih več 
internih oblik izobraževanja zaposlenih, kakor je planirano tudi z ustanovitvijo t.i. 
»Kostakove akademije« v letu 2015, s katero se bo praksa internega prenosa znanja 
med zaposlenimi še bolj razvijala.  
 
 
Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih 
 
Na podlagi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, ki so določena v veljavni Podjetniški 
kolektivni pogodbi družbe Kostak, se dodatna uspešnost izplačuje vsem zaposlenim v 
družbi Kostak, in sicer enkrat na leto. Zaposleni so vključeni tudi v sistem nagrajevanja 
individualne uspešnosti. 
 
Vsi zaposleni so upravičeni do jubilejne nagrade in regresa za letni dopust.  
 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
 
Na dan 31. 12. 2014 je bilo v kolektivni pokojninski načrt dodatnega prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja vključenih 265 zaposlenih v skupini (v matičnem podjetju 
Kostak 225), kar predstavlja 63,39 % vseh zaposlenih na navedeni datum v skupini oz. 
69,88 % v matičnem podjetju Kostak. V mesecu januarju oziroma februarju nosilec 
pokojninskega načrta obvešča vsakega posameznika o višini zbranih sredstev na 
njegovem osebnem zavarovalnem računu, s podrobnim prikazom vplačanih premij, 
stroškov vodenja računov ter deležem letnega donosa. 
 
 
Dejavnost na področju inovacij 
 
Zaposlene želimo spodbuditi k nenehnem razmišljanju o tem, kako delo opraviti hitreje in 
bolje, hkrati pa doseči največjo možno stopnjo stroškovne učinkovitosti. 
 
Zaposleni s svojimi idejami in predlogi prispevajo k razvoju in izboljšavam delovnih 
procesov in s tem k izboljšavam storitev. To za podjetje pomeni konkurenčno prednost, 
za zaposlenega pa nagrado in priznanje. 
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V letu 2014 je uprava matične družbe nagradila štiri sodelavce, ki so predlagali tehnične 
izboljšave na področju izvajanja dveh dejavnosti podjetja. Postopek ugotavljanja 
izboljšav ter njene gospodarske učinkovitosti za podjetje, je bil voden v skladu s 
splošnim aktom podjetja.  
 
                                                                
 

3.2 Odgovornost do zagotavljanja varnosti 
 
 
Varnost in zdravje pri delu 
 
 
V skupini Kostak si prizadevamo, da zaposlenim zagotavljamo kar se da varno in zdravo 
delovno okolje. Velik pomen namenjamo preventivnemu ravnanju zaposlenih. Dolgoročni 
cilji na omenjenem področju so zagotavljanje varnega delovnega okolja, s čim manjšimi 
tveganji za nastanek poškodb, zdravstvenih okvar in psihosocialnih tveganj. 
 
Skrb za zdravje zaposlenih je skupna odgovornost vseh zaposlenih, njihovih vodij, 
strokovnih služb in specialistov s področja medicine dela. V aktivnosti s tega področja sta 
vključena tudi svet delavcev in sindikat družbe. 
 
Področje varnosti in zdravja pri delu je urejeno v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, kjer 
so določena tveganja po skupinah delovnih mest ter opredeljene nevarnosti in periodika 
zdravniških pregledov. Izjava o varnosti se sprejema v soglasju s svetom delavcev in 
sindikatom družbe. 
V podjetju težimo k oblikovanju zdravega življenjski sloga vsakega posameznega 
sodelavca, v sodelovanju s strokovnjaki iz drugih področij in pooblaščenim zdravnikom 
medicine dela. Bolniške (nezgode in boleznine) so v letu 2014 skupaj znašale 4,73 % (v 
letu 2013 4,44 %), kar bistveno ne odstopa od ugotovljene stopnje bolniške odsotnosti v 
primerjavi z letom 2013, zlasti glede na povečano število zaposlenih. Stopnja absentizma 
v matičnem podjetju je nižja od stopnje absentizma v Republiki Sloveniji (uradni podatki 
za leto 2013), ko je ta znašala 6,50 %. Začasno odsotnost z dela zaradi bolezni ali 
nezgode merimo z deležem izgubljenih delovnih dni v letu. Zakonska ureditev plačil 
ločuje bolniško odsotnost v breme delodajalca (boleznine do 30 dni) in bolniško odsotnost 
v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (boleznine nad 30 dni, nega, 
spremstvo). Delež izgubljenih delovnih dni zaradi bolniškega staleža v breme podjetja je 
bil v primerjavi z letom 2013 večji kot v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 
Glede na to dejstvo, bomo še naprej izvajali aktivnosti v okviru projekta »Čili za delo« in 
si prizadevali za zmanjšanje bolniške odsotnosti delavcev, zlasti kratkotrajnih, z 
naslednjimi ukrepi:  

• promocija zdravja (telesna in duševna oziroma čustvena raven),  
• osveščanje zaposlenih o nošenju osebne varovalne opreme, 
• rekreacija zaposlenih (telovadba, košarka, badminton, fitnes ,…) 
• večkrat med letom se organizirajo izleti, pohodi, smučanje za zaposlene v družbi, 
• zaposleni imajo možnost koriščenja počitniških kapacitet,  
• v Sektorju komunale redno izvajamo cepljenje KME, TIFUS in HEPA AB, 
• redno in preventivno se čez celo leto preverja prisotnost psihoaktivnih substanc 

med zaposlenimi–alkohol (v letu 2014 smo izvedli 24 preizkusov 
alkoholiziranosti).  
 

Med zaposlenimi v skupini in prav tako v matičnem podjetju imamo 5 % takih invalidov, 
ki imajo v skladu s področno zakonodajo in dokončnimi odločbami ZPIZ iz naslova 
ugotovljene invalidnosti zmanjšano delovno zmožnost. Ti invalidi so bili prerazporejeni na 
ustrezno delovno mesto, skladno z njihovo preostalo delazmožnostjo.  
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S certifikacijo oziroma dopolnitvijo zahteve novega OHSAS 18001:2007 se je izpostavila 
definicija incidenta, kjer se vsi dogodki (skoraj nesreče) analizirajo z namenom 
prepoznavanja pomanjkljivosti in izvedbe  potrebnih izboljšav v postopkih dela. Na ravni 
skupine delujeta pooblaščena sodelavca za področje varnosti in zdravja pri delu, ki 
skupaj z vodji delovnih enot predlagata ključne cilje in programe, katere potrdi uprava 
matične družbe ob soglasju sveta delavcev in sindikata družbe. 
 
V letu 2014 ni bilo prijavljenih "skoraj nesreč".  
 
 
Poškodbe pri delu 
 
Sproti spremljamo podatke o nezgodah na delovnih mestih. V skupini je bilo v preteklem 
letu 24 nezgod pri delu, od tega 22 v matični družbi. Po svoji teži je bilo 23 poškodb 
lažjih in 1 težja.  Bistveno povečanje poškodb pri delu je torej v matičnem podjetju, v 
primerjavi s številom poškodb v letu 2013. 
 
Število delovnih nesreč na število zaposlenih v matičnem podjetju predstavlja 6,14 %, 
kar je slabši rezultat od načrtovanega kazalnika (5,0 %).  Glede na to se bodo v letu 
2015 še bolj intenzivno izvajali ukrepi s ciljem zmanjšanja tveganj pri zaposlenih, ki bi 
lahko bila vzrok za nastanek delovnih nezgod. 
 
 

Število delovnih nezgod v matičnem podjetju 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vsaka delovna nezgoda je bila analizirala, izpolnjen je bil obrazec OB 61-interno poročilo 
in izvedla raziskava nezgode ter predlagali ukrepi za nadaljnje zmanjšanje tveganja za 
nastanek poškodbe.  
Pri analizi se je ugotavljal vzrok za nastanek delovne nezgode, prepoznavnost nevarnosti 
po oceni tveganja in na osnovi ugotovitev iz narejene analize se je predlagal ukrep, s 
katerim bi zmanjšali tveganje za nastanek takšnih ali podobnih nezgod. 
 
Vse delovne nezgode v podjetju obravnavamo pri usposabljanju zaposlenih s področja 
VZD. Delavci se tu seznanijo z vsemi primeri ravnanj, pri katerih v večini primerov kot 
posledica nastanejo delovne nezgode. Neposredno delavec, ki je v delovni nezgodi 
udeležen, pa se z ukrepi seznani že pri raziskovanju nezgode, kjer sam poda svojo 
izjavo, hkrati pa podajo izjavo tudi vodje delovnega procesa in priče. Na podlagi 
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ugotovljenih okoliščin za nastanek delovne nesreče varnostni inženir predlaga ukrepe. 
Tveganje in ukrepi se preverijo v oceni tveganja, če so prepoznani. 
 
Pri treh poškodbah v oceni tveganja vzroki za nevarnost niso bili prepoznani, zato se je 
na treh delovnih mestih ocenjevanje tveganja dopolnilo. 
Na določenih delovnih mestih v Sektorju komunale, se je dodalo tveganje (biološke 
škodljivosti)-možnost okužb, zato je bil izdan ukrep rednega cepljenja zaposlenih na teh 
delovnih mestih.  
 
 
Kakovost življenja 
 
Z ukrepi po Programu izvajanja promocije zdravja se sledi zastavljenim ciljem v letu 
2014. 
 
V letu 2014 so se izvedle delavnice na temo higiene na delovnem mestu za zaposlene, ki 
opravljajo dela, pri katerih so zaposleni izpostavljeni odpadkom in drugim nečistočam. 
Izvedle so se tudi delavnice na temo komunikacije in reševanja konfliktov na delovnem 
mestu, ki jih je vodila klinična psihologinja ga. Alenka Kunej.  
 
Preko mesečnih novičk za zaposlene v podjetju Kostak, ki jih prejme vsak zaposlen v 
prilogi ob prejetju plačilne liste, smo osveščali zaposlene za zmanjšanje nezdravih 
življenjskih navad in doseganje boljšega zdravja, ki je ena od osnovnih potreb za večjo 
storilnost. S takšno promocijo zdravja se omogoča posamezniku, da poveča nadzor nad 
lastnim zdravjem, ga ohranja in krepi.  
 
 
Certifikat družini prijazno podjetje 
 
Matično podjetje Kostak je imetnik polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. S 
pridobitvijo osnovnega certifikata se je prostovoljno zavezalo k naboru ukrepov za lažje 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Kako jih zaposleni doživljajo v 
vsakdanjem poklicnem in zasebnem življenju, redno spremljamo v okviru izvajanj rednih 
letnih razgovorov med vodjo in zaposlenim ter na osnovi anketiranja, ki se izvaja s 
pomočjo (spletnega) vprašalnika, v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za 
družbene vede in Ekonomsko fakulteto, ter Ekvilib Inštitutom.   
 
V letu 2014 je anketiranje zaposlenih potekalo v času od 29. 5. 2014 do 30. 6. 2014. 
Vprašalnik je bil poslan na elektronske naslove vsem sodelavcem, ki imajo dodeljen 
služben elektronski naslov. V anketo je bilo tako zajetih 120 zaposlenih; izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov je bilo 57, kar je 47,5 odstotkov. 
 
Velika večina zaposlenih (98 %) je seznanjena, da imamo v podjetju sprejet certifikat 
DPP. Vedo na koga se lahko obrnejo z vprašanji s tega področja, zadostno so informirani 
o ukrepih ter imajo možnosti, da dajejo lastne predloge in ideje v zvezi z ukrepi DPP. 60 
% sodelavcev je mnenja, da so se z uvedbo certifikata DPP v podjetju izboljšale možnosti 
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.   
 
Z izborom ukrepov so zaposleni zadovoljni, na lestvici od 1 – 5 je bilo zadovoljstvo z 
izbranimi ukrepi ocenjeno z oceno 4,2; cca 65 % sodelavcev je podjetju Kostak, kot 
družini prijaznemu podjetju, podalo odlično ali prav dobro oceno.  
 
Glede na celotno število zaposlenih so najbolj množično izkoriščeni sledeči ukrepi:  

1. Komuniciranje z zaposlenimi (mesečne novičke in Glasnik Kostaka). 
2. Delovna srečanja zaposlenih. 
3. Izvajanje rednih letnih razgovorov in merjenje socialne klime ter ocenjevanje 

vodstva. 
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4. Ukrepi za varovanje zdravja.  
5. Usklajevanje pri planiranju letnega dopusta (upoštevanje dopusta partnerja in 

počitnice šolajočih se otrok). 
 
Rezultati ankete dajejo potrditev, da je certifikat našel svoje mesto med zaposlenimi v 
podjetju Kostak. Z leti je postajal vedno bolj prepoznan in sprejet, tako v krogu 
vodstvene ekipe kot tudi med večino ostalih zaposlenih, in tudi poznavanje posameznih 
ukrepov postaja iz leta v leto bolj množično in temeljito, kar nam je vzpodbuda za 
nadaljnje delo na tem področju.   
 
 
Skrb za zaposlene izven delovnega časa 
 
Za zdravje in medsebojne odnose skrbimo z raznovrstnimi športnimi, rekreativnimi  in 
družabnimi prireditvami. Udeležujemo se tudi Komunaliade, kjer vsako leto dosegamo 
dobre rezultate. 
 
Imamo svoje počitniške kapacitete, kjer zaposleni s svojimi družinskimi člani ali prijatelji 
pod ugodnimi pogoji letujejo na morju ali v hribih. 
 
Druženje zaposlenih je pomemben del Kostak-ove kulture, zato smo v ta namen tudi v 
letu 2014 za zaposlene organizirali kostanjev piknik ter v mesecu decembru 
prednovoletno srečanje. Ravno tako je bilo v mesecu decembru organizirano srečanje 
upokojencev Kostak-a. V okviru zakonskih predpisov pa je bila za otroke naših zaposlenih 
organizirana predpraznična otroška predstava ter obisk Božička, ki jih je obdaril z 
zanimivimi darili. 
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Komuniciranje z zaposlenimi 
 
V podjetju Kostak se zavedamo, da so ključ do uspeha zaposleni. Spodbujamo odprto in 
dvosmerno komunikacijo in to na vseh ravneh. Tako se ustvarja dobro delovno ozračje, 
povečuje občutek pripadnosti, gradi se kultura medsebojnega zaupanja in spoštovanja, 
nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. 
 
Zaposlene prek različnih internih komunikacijskih orodij sproti seznanjamo z dogajanjem 
v podjetju. Za redno obveščanje skrbimo tudi z objavami na oglasnih deskah,  E- točki, 
kjer imajo zaposleni možnost dostopa do intranetne ali internetne strani, v mesečnih 
novičkah in s sestanki med vodstvom in delavskimi predstavniki. Vsak zaposlen pa se 
lahko kadarkoli s predlogi ali kakršnimi koli vprašanji, povezanimi z delom, obrne tudi 
neposredno na predsednika uprave. 
 
Svet delavcev je povezovalni člen med zaposlenimi in upravo. Člani zastopajo vse 
organizacijske enote v podjetju. Zaposleni lahko svoje pobude in vprašanja posredujejo v 
obravnavo preko članov ali predsednika sveta delavcev. 
 
Pomemben vir informacij so tudi zbori delavcev, na katerih predsednik uprave seznani 
zaposlene z rezultati poslovanja v preteklem letu, načrti za tekoče leto, strategijo razvoja 
družbe in drugimi aktualnimi informacijami. Zaposleni lahko postavljajo vprašanja in 
posredujejo svoje predloge. 
 
Obveščanje zaposlenih poteka tudi preko internega glasila GLASNIK KOSTAK-a, ki je bil 
izdan kot številka 22 v mesecu aprilu. Poudarek je bil na praznovanju 60-obletnice 
delovanja podjetja. Izdanih je bilo 500 izvodov z vsebino vseh sektorjev in služb skupine 
Kostak. Namenjen je bil zaposlenim, upokojencem in poslovnim partnerjem podjetja.  

Ob 60-obletnici podjetja je družba Kostak izdala knjigo Kostak 60 let s pomembnimi 
obeležji delovanja podjetja skozi čas. Obletnico smo svečano obeležili z dogodkom 25. 
marca 2014 v Kulturnem domu Krško, ki so se je udeležili zaposleni, poslovni partnerji, in 
predstavniki lokalnih in državnih oblasti. Na proslavi je bil predvajan kratek film o 
podjetju z naslovom Podpiramo življenje. Za namen praznovanja je bila spremenjena tudi 
celostna podoba družbe Kostak – v znak logotipa je bila vnesena številka 60. 
Spremenjeno podobo smo uporabljali celo leto 2014. 

 
 
 

3.3 Odgovornost do družbenega okolja  
 
 
Ob ustvarjanju dobrih poslovnih rezultatov si prizadevamo po svojih najboljših močeh 
prispevati k razvoju okolja, v katerem delujemo. S podporo številnim športnim, 
kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom prispevamo k višji kakovosti 
bivanja v skupnosti.  
 
  
Že vrsto let vzpodbujamo razvoj športa  
 
Gibanje je ključnega pomena za življenje vsakega posameznika. Smo dolgoletni sponzor 
več športnih društev v Krškem: Odbojkarskega društva Brestanica Kostak-Elmont, 
Nogometnega kluba Krško, Rokometnega kluba Krško, Avto moto društva Krško, 
Košarkarskega kluba Potočje Posavje Krško, Konjeniškega kluba Krško.  
Plavalnemu klubu Celulozar smo ob 60-bletnici pomagali pri nabavi majic za njihove 
člane.    
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Športnemu društva Žlapovec, ki deluje v podjetju, smo s finančno pomočjo omogočili 
lažje izvajanje programa društva za leto 2014: vadbe v več fitnes centrih, igranja 
košarke, odbojke, badmintona v športnih dvoranah in izvedbo smučarskih, pohodniških 
ter koledarskih izletov.  
 
 
Z donacijami podpiramo razvoj družbenega okolja  
 
S posluhom za potrebe družbenega okolja smo v letu 2014 priskočili na pomoč približno 
50 društvom in organizacijam.  Ob 60-letnici podjetja Kostak smo Centru za socialno delo 
Krško podarili 3.000 EUR za izvajanje dodatnih aktivnosti centra na področju rejniških 
družin.  
 
 
Skrb za varstvo okolja   
 
Eden izmed strateških ciljev družbe Kostak, d. d., je tudi delovanje na področju 
ohranjanja narave, zato z gradivi, izobraževanji in osveščanjem sodelujemo z mladino v 
vrtcih in osnovnih šolah občine Krško in Kostanjevice na Krki. Konec leta 2014 smo v 
sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtci zbirali plastenke za jelko velikanko iz plastenk. S 
tem smo želeli poudariti pomen zbiranja odpadne embalaže za varovanje okolja. Skupaj z 
Občino Krško smo 5. decembra v Zatonu, kjer je bila jelka postavljena, organizirali 
dogodek Prižig lučk. Dogodek je bil dobro obiskan.  
 

 
 
Turističnemu društvo Krško smo pomagali pri urejanju starega mestnega jedra Krškega.  
 
V juniju smo izdali pobarvanko Naše okolje, ki je namenjena otrokom v vrtcih in učencem 
prvih treh razredov osnovne šole. 
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Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad so si številni osnovnošolci in drugi 
ogledali mehansko sortirno linijo za odpadke. Ogledi potekajo tudi na objektih za oskrbo 
s pitno vodo in čistilnih napravah.      
 
 
Dobrodelna dejanja   
 
V februarju smo na območja, ogrožena z žledom, ki so bila dlje časa brez električne 
energije, poslali dva agregata.  
 
Sodelavcu Marjanu Hajsingerju iz Oštrca smo v času neurij v septembru pomagali pri 
odstranjevanju plazine, ki je grozila hiši.  
 
Družini Kočevar iz Stranja, ki se ji je zgodila družinska tragedija, smo pomagali pri 
vgraditvi male komunalne čistilne naprave.  
 
Več zaposlenih iz skupine Kostak se redno udeležuje krvodajalskih akcij.   
 
 
 
 

3.4 Odgovornost do naravnega okolja 
 
 
Sistem ravnanja z okoljem 
 
V družbi Kostak imamo vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem, skladno s priporočili, 
oziroma zahtevami standarda ISO 14001:2004 za vse naše dejavnosti, razen za 
proizvodne obrate, ki so začeli z obratovanjem koncem leta 2014. V okviru omenjenega 
sistema imamo prepoznane okoljske vidike, oziroma vplive ter pripravljene ustrezne 
okoljske programe. V letu 2014 smo na področju sistema ravnanja z okoljem uspešno 
izvedli redno zunanjo ter notranjo presojo, v okviru katerih je bilo podanih 5 priporočil s 
ciljem, da izboljšamo sistem ravnanja z okoljem.   
 
 
Dosežki pri varovanju okolja v letu 2014  
 
Skrb za okolje je bistveni del poslanstva, dolgoročne strategije in politike vodenja družbe 
Kostak in je tudi osrednji del naših dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, ki 
jih na podlagi koncesijskih pogodb izvajamo za Občino Krško in Kostanjevica na Krki. 
Kot posebno pomembne je vredno izpostaviti dosežke, ki so sicer rezultat večletnih 
programov na področju varovanja okolja, in sicer: 
 

a) permanentno zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih v našem 

upravljanju:  

Izgube v % 2010 2011 2012 2013 2014 

KRŠKO 32,27 29,00 28,00 28,09 27,12 

KOSTANJEVICA NA KRKI 34,93 29,45 32,00 37,12 27,07 
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Vodne izgube v občinah Krško in Kostanjevica na Krki v obdobju 2010 do 2014 (v %) 

 
 
 

b) Rast deleža očiščene odpadne vode, glede na prodano pitno vodo 

Občini KRŠKO in KOSTANJEVICA 
NA KRKI 2010 2011 2012 2013 2014 

Odvajanje odpadne vode (m3) 613.232 650.808 690.739 671.280 717.631 

Čiščenje odpadne vode (m3) 531.492 630.604 672.654 654.340 703.413 

Delež očiščene vode glede na 
prodano (%) 35,74 40,22 44,08 48,36 52,45 

 
 

Delež očiščene komunalne in padavinske odpadne vode glede na količino odvedene 

odpadne vode v občinah Krško in Kostanjevica na Krki  

v obdobju 2010 do 2014 (v %) 

 

 
 



Letno poročilo Kostak za leto 2014 | stran 69 

c) zmanjšanje količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov 

 
Zagon sortirne linije za  mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov je bistveno 
prispeval k zmanjšanju količin odloženih komunalnih odpadkov, ker je razvidno iz tabel: 
 
 Količina zbranih in odloženih odpadkov v občini Krško in Kostanjevica na Krki  (v tonah) 
 

Leto 
mešani komunalni 
odpadki (odloženi) 

kosovni odpadki 
(odloženi) 

Azbestne plošče 
(odložene) 

ločeno 
zbrani 

2014 2.310 872 341 6.253 

2013 2.732 1.089 85 5.858 

 
Z ločenim zbiranjem smo v zadnjih mesecih dosegli zmanjšanje količine odloženih 
odpadkov na odlagališču ter porast količine bioloških odpadkov, ki jih predelamo v 
kompost in z njihovo vrnitvijo v naravni snovni krog preprečujemo onesnaževanje 
narave. 
 
 Količina ločeno zbranih odpadkov v občinah Krško in  Kostanjevica na Krki (v tonah) 
 

leto nevarni papir in 
karton 

plastika steklo biološki ostale ločene 
frakcije 

skupaj 

2014 32 772 1.034 554 2.865 996 6.253 

2013 8 783 758 370 2.831 1.108 5.858 

 
 
 
Raba naravnih virov (voda, energija) 
 
Za izvajanje naših dejavnosti smo v letu 2014 uporabljali različne naravne vire, in sicer: 

• zemeljski plin, ki ga uporabljamo za ogrevanje naših poslovnih prostorov na 
lokaciji Žlapovec in CKŽ 47 ter Mrliško vežico Leskovec, in smo ga v letu 2013 
porabili 15.150 m3, oziroma 12.143 m3   manj kot v predhodnem letu; 

• pogonska goriva za vozila in delovne stroje, za kar smo porabili 302.238 l različnih 
pogonskih goriv; 

• materiali iz kamnoloma, ki jih uporabljamo pri izvajanju naših gradbenih 
dejavnostih in dejavnostih GJS skupne rabe  - 19.702 m3 – raščeno stanje, v letu 
2013: 21265 m3  (raščeno stanje); 

• materiali iz gramoznice 36.542,00 m3 – raščeno stanje; 
• pitna voda – za potrebe dejavnosti oskrbe s pitno vodo gospodinjstev, 

gospodarskih in negospodarskih subjektov na območju občin Krško in 
Kostanjevica na Krki  smo v lanskem letu načrpali skupaj 1.946,598 m3 vode. 

 
Poraba naravnih virov: 
 

leto 
zemeljski plin 

(m3) 
pogonska  
goriva (l) 

materiali iz 
kamnoloma 

(m3) 

materiali iz 
gramoznice 

(m3) 

pitna voda 
(m3) 

2014 15.150 345.830    19.702       36.542   1.946.598 

2013 27.293 302.240    21.265      /  2.268,375 
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Energetska učinkovitost 
 
Za ogrevanje in hlajenje upravne stavbe uporabljamo energijo zemlje preko zemeljskih 
sond in toplotne črpalke. Prav tako se za ogrevanje ostalih poslovnih prostorov na lokaciji 
Žlapovec za ogrevanje v prehodnem obdobju uporablja energija zemlje preko zemeljskih 
sond in toplotne črpalke, s čimer smo pridobili 163.044 kWh toplotne in hladilne energije. 
S toplotno črpalko na upravni stavbi se je pridobilo 129.870 kWh, s toplotno črpalko v 
stari kurilnici, ki služi za ogrevanje ostalih poslovnih objektov na lokaciji Žlapovec, pa 
smo pridobili 33.174 kWh. Ob navedenih obnovljivih virih, smo porabili 11.555 m3 
zemeljskega plina, pri čem so izpusti CO2 bili 21.965 kg. 
 
Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad za ogrevanje poslovnih prostorov in 
sanitarne vode smo uporabljali lesno biomaso in pridobili 41.400 kWh toplotne energije. 
Lesna masa je CO2 nevtralna in ne prispeva k zviševanju oziroma zmanjševanju emisij. 
Vendar, če bi to količino toplotne energije pridobili iz kurilnega olja, bi pri tem emisije 
CO2 znašale 11.054  kg/leto. 
 
Poraba primarne energije in obnovljivih virov energije za ogrevanje 

leto 
zemeljski plin 

(m3) 

OVE-TČ in sonde 
Upravna stavba 

(kWh) 

OVE – TČ in 
sonde stara 

kotlovnic (kWh) 

Lesna biomasa 
(kWh) 

2014 11.555    129.870      33.174  41.400 

2013 27.293    155.040     13.066 47.400 

 

 

Emisije CO2  
 
Na področju električne energije smo v letu 2014, glede na skupno porabo, proizvedli 
1.534 t CO2/leto in sicer Iz naslova porabe zemeljskega plina smo proizvedli 28,8 t 
CO2/leto, na področju porabe pogonskih goriv pa smo ustvarili 895,7 t CO2/leto. 
 

Emisije CO2  po posameznih virih energije: 

leto električna energija (t) zemeljski plin (t) pogonska goriva (t) 

2014 1.534 28.80 895,7 

2013 1.618 52.13 782,80 
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3.5 Integrirani sistem vodenja in kakovost 
 
 
Sistemi vodenja 
 
Sistemi vodenja v družbi Kostak so združeni v integrirani sistem vodenja, ki zajema: 
sistem vodenja kakovosti, skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2008, sistem 
ravnanja z okoljem, skladno s standardom ISO 14001:2004, sistem upravljanja z 
energijo, skladno s standardom ISO 50001:2011, sistem upravljanja varnosti in zdravja 
pri delu, skladno s standardom BS OHSAS 18001:2007, sistem upravljanja in varovanja 
informacij, skladno s standardom ISO/IEC 27001:2013 in zahteve predpisa s področja 
nuklearne varnosti 10CFR50, Dodatek B. 
 
V letu 2014 smo pričeli s proizvodnjo betonov v lastni betonarni na HE Brežice ter 
agregatov za betone na separaciji Stari Grad. Za omenjene gradbene proizvode smo s 
strani certifikacijskega organa IRMA, d. o. o., pridobili certifikata notranje kontrole 
proizvodnje, ki dokazujeta, da smo opravili začetni tipski preskus proizvoda, da izvajamo 
kontrolo proizvodnje in preskušanje vzorcev, skladno s predpisanim programom 
preskušanja, da je bil s strani certifikacijskega organa opravljen začetni pregled obrata in 
delovanja kontrole proizvodnje ter da se izvaja redni nadzor, ocena in potrditev 
delovanja kontrole proizvodnje v obeh obratih. Pregled s strani certifikacijskega organa 
IRMA je bil izveden v mesecu novembru 2014. 
 
Tudi v Kamnolomu Brestanica v sanaciji proizvajamo gradbene proizvode, za katere je 
certifikacijski organ AKTIM, d. o. o., izdal certifikat notranje proizvodnje. To so agregati 
za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za 
gradnjo cest ter kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih. Redni 
pregled kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa AKTIM je bil izveden konec 
meseca novembra 2014.   
 
V mesecu aprilu 2014 je s strani Slovenskega inštituta za kakovost potekala redna 
zunanja presoja po zahtevah ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 
ter obnovitvena presoja ISO 50001:2011. V okviru presoje so presojevalci ugotovili eno 
(1) neskladje in podali 19 priporočil.  V mesecu septembru smo izvedli redno notranjo 
presojo, v okviru katere smo pregledali vse zgoraj navedene sisteme. Presojevalci so 
ugotovili 2 neskladji ter podali 66 priporočil. 
 
 
 
 
Izvajanje varnostne politike   
 
Varnostno politiko v družbi Kostak izvajamo skladno s sistemom upravljanja varovanja 
informacij (SUVI), ki temelji na interni sistemski dokumentaciji, in je usklajen s 
priporočili standarda ISO/IEC 27001:2013. 
 
V letu 2014 so bili na področju izvajanja varnostne politike zabeleženi trije incidenti, in 
sicer v mesecu marcu izpad električne energije, v avgustu izpad interneta in v decembru 
izpad varnostne kamere na lokaciji kamnoloma Brestanica. Slednji je bil podrobneje 
raziskan, aktivnosti za njegovo odpravo in preprečitev podobnih varnostnih incidentov v 
prihodnje pa se bodo izvajale v letu 2015. 
 
 
 



racunovodsko POROCILO
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 
 

4.1 Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov 
 

 
Računovodski del letnega poročila sestavljata dve vsebinsko zaokroženi poglavji. 
 
Prvo poglavje obsega konsolidirane računovodske izkaze s pojasnili skupine Kostak,  
drugo poglavje pa računovodske izkaze s pojasnili družbe Kostak, d. d., Krško. Vsi izkazi 
so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS). 
 
Računovodski izkazi družbe in skupine Kostak so sestavljeni v evrih. 
 
Revizijska družba KAMARO, družba za revidiranje in svetovanje, d. o. o., je revidirala 
vsak sklop izkazov posebej in pripravila dve ločeni poročili, ki sta vključeni vsaka v svoje 
poglavje. Da bi zagotovili popolno neodvisnost, skupina Kostak in družba Kostak z 
revizijsko družbo KAMARO sodeluje le pri revidiranju računovodskih izkazov in letnih 
poročil.  
 
Izjava o odgovornosti uprave, ki je objavljena v nadaljevanju, vključuje odgovornost za 
vse računovodske izkaze družbe in skupine Kostak. 
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4.2 Izjava o odgovornosti uprave 
 
 
Uprava družbe Kostak, d. d., je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe Kostak in 
skupine Kostak ter računovodskih izkazov na način, ki daje resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Kostak in njenih odvisnih družb, 
vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim družba Kostak in odvisne družbe, 
vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene. 
 
Uprava potrjuje, da so bili pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu 
poštene vrednosti, previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi 
predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega 
poslovanja za leto 2014. 
 
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih 
ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski 
izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe 
ter v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Uprava družbe sprejema in potrjuje Letno poročilo družbe Kostak, d. d., in skupine 
Kostak za leto 2014. 
 
 
Krško, februar 2015 
 
                                                                        Uprava družbe Kostak, d. d.  
                                                                       
                                                                                  Miljenko Muha     
                                                                               predsednik uprave       
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4.3 Računovodsko poročilo skupine Kostak 
 

4.3.1 Konsolidirana bilanca stanja  
 
v EUR Pojasnilo 2014 2013 
    
SREDSTVA    
Opredmetena osnovna sredstva 11 11.737.118 9.488.705 
Neopredmetena sredstva  12 650.253 464.223 
Naložbene nepremičnine 13 704.287 690.861 
Finančne naložbe  14 286.253 282.890 
Dana posojila in depoziti 18 356.608 437.938 
Dolgoročne poslovne terjatve 17 15.145 3.312 
Odložene terjatve za davek 15 303.039 224.370 
DOLGOROČNA SREDSTVA  14.052.703 11.592.299 
    
Zaloge 16 701.110 617.186 
Kratkoročne finančne naložbe  18 335.196 265.132 
Kratkoročne poslovne terjatve 17 12.121.133 10.007.833 
Denar in denarni ustrezniki 19 214.611 175.289 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 20 443.197 375.240 
KRATKOROČNA SREDSTVA  13.815.247 11.440.680 
    
SKUPAJ SREDSTVA  27.867.950 22.032.979 
    
KAPITAL                                                    
Osnovni kapital 21 4.000.000 668.000 
Kapitalske rezerve  375.690 1.025.073 
Rezerve iz dobička  1.943.877 3.023.027 
Presežek iz prevrednotenja  -55.778 -26.046 
Preneseni čisti poslovni izid  639.301 1.695.775 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 22 677.761 191.944 
CELOTNI KAPITAL  7.580.851 6.577.773 
    
OBVEZNOSTI    
Dolgoročne finančne obveznosti 23 2.932.195 2.615.110 
Dolgoročne poslovne obveznosti 27 244.015 132.613 
Rezervacije in dolgoročne PČR 24,25,26 1.862.687 1.816.835 
Odložene obveznosti za davek  73.189 75.378 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  5.112.086 4.639.936 

    
Kratkoročne poslovne obveznosti 27 10.444.599 7.850.562 
Kratkoročne finančne obveznosti 23 3.917.884 3.582.108 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 30 812.530 382.600 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  15.175.013 11.815.270 

    
SKUPAJ OBVEZNOSTI  20.287.099 16.445.206 

    
KAPITAL IN OBVEZNOSTI   27.867.950 23.032.979 
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4.3.2 Konsolidirani izkaz poslovnega izida 
 

v EUR Pojasnilo 2014 2013 

PRIHODKI 1   
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 1 51.856.497 31.733.365 
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1 94.520 27.724 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov 3 43.840 -72.200 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1 490.560 148.960 
Drugi poslovni prihodki 2 866.147 1.142.982 
  53.351.564 32.980.831 
ODHODKI 3   
Stroški blaga, materiala in storitev 4 40.441.643 -22.203.835 
Stroški dela 5 9.351.904 -8.445.333 
Odpisi vrednosti 3 1.538.260 -1.250.337 
Drugi poslovni odhodki 6 459.318 -461.113 
  51.791.125 -32.360.618 
    
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  1.560.439 620.213 
    
Finančni prihodki 7 57.554 88.026 
Finančni odhodki  7 -265.874 -354.449 
NETO FINANČNI ODHODKI  -208.320 -266.423 
    
Drugi prihodki 8 137.259 68.422 
Drugi odhodki 8 36.366 -50.447 
NETO DRUGI PRIHODKI  100.893 17.975 
    
DOBIČEK PRED DAVKOM  1.453.012 371.765 
    
Davek iz dobička 9 153.871 0 
Odloženi davek 9 -78.669 -48.380 
    
ČISTI DOBIČEK V LETU 10 1.377.810 420.145 

DOBIČEK NA DELNICO  24 35,20 10,5 

* (40.000 delnic – 862 delnic v lasti odvisne družbe HPG) 
 
 

4.3.3 Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa  

 
v EUR Pojasnilo 2014 2013 
    
Dobiček v letu 10 1.377.810 420.145 
Drugi vseobsegajoči donosi v letu    
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev  

   

Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, 
prenesena v poslovni izid 

   

Sprememba poštene vrednosti nepremičnin    
Odloženi davki    
Drugi vseobsegajoči donos v letu  -29.732 +8.470 
VSEOBSEGAJOČI DONOSI V LETU  1.348.078 428.615 
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4.3.4 Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala 
 
 
 
 
Za obdobje od 1.1. 2013 do 31.12 
2013           v EUR 

Osnovni 
kapital  

Kapitalske 
rezerve  

Zakonske 
rezerve  

Rezerve 
za las. 

del. 

Lastne  
delnice 

    Druge 
rezerve 

Presežek 
iz 

prevred. 

Preneseni 
čisti dob. 

Čisti 
dobiček  

SKUPAJ 
KAPITAL  

A.1 Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 
       

668.000 1.037.262 233.645 63.600 -63.600 2.522.582 -34.516 1.726.420 143.955 6.297.348 

B.1 Spremembe lastniškega kapitala-  
      transakcije z lastniki 

    -25.000   -174.600  -199.600 

a) Nakup lastnih delnic in lastnih posl. 
deležev 

    -25.000     -25.000 

b) Odtujitev oz. umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev            

c)  Izplačilo dividend        -174.600  -174.600 
č) Druge spremembe lastniškega 
kapitala           

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poslovnega leta       8.470  420.145 428.615 

a)  Čisti poslovni izid poslovnega leta         420.145 420.145 
b) Sprememba presežka iz 
prevrednotenja  finančnih naložb        8.470   8.470 

B.3 Spremembe v kapitalu   -12.190 3.476 -38.600 63.600 263.325  143.955 -372.156 -51.410 
a) Prenos čistega dobička preteklega 
leta v preneseni poslovni izid 

       143.955 -143.955  

b) Razporeditev čistega dobička 
poslovnega leta po sklepu uprave / 
nadzornega sveta 

  3.476   224.725   -228.201  

c) Druge spremembe v kapitalu  -12.190        -12.190 
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice    25.000  -25.000     
e) Sprostitev rezerv za lastne delnice    -63.600 63.600 63.600    63.600 
C. Končno 31. decembra 2013 668.000 1.025.073 237.121 25.000 -25.000 2.785.906 -26.046 1.695.775 191.944 6.577.773 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala (nadaljevanje) 
 

 
 
Za obdobje od 1.1. 2014 do 31.12 
2014          v EUR 

Osnovni 
kapital  

Kapitalske 
rezerve  

Zakonske 
rezerve  

Rezerve 
za las. 

del. 

Lastne  
delnice 

    Druge 
rezerve 

Presežek 
iz 

prevred. 

Preneseni 
čisti dob. 

Čisti 
dobiček  

SKUPAJ 
KAPITAL  

A.1 Stanje konec prejšnjega 
poročevalskega obdobja 
       

668.000 1.025.073 237.121 25.000 -25.000 2.785.906 -26.046 1.695.775 191.944 6.577.773 

B.1 Spremembe lastniškega kapitala-  
      transakcije z lastniki 

    -147.400   -184.718  -332.118 

a) Nakup lastnih delnic in lastnih posl. 
deležev     -278.400     -278.400 

b) Odtujitev oz. umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev      131.000     131.000 

c)  Izplačilo dividend        -184.718  -184.718 
č) Druge spremembe lastniškega 
kapitala           

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poslovnega leta 

      -29.732  1.377.810 1.348.078 

a)  Čisti poslovni izid poslovnega leta         1.377.810 1.377.810 
b) Sprememba presežka iz 
prevrednotenja  finančnih naložb  

      15.585   15.585 

c)Druge sestavine vseobseg. donosa       -45.317   -45.317 
B.3 Spremembe v kapitalu  3.332.000 -649.382 101.844 147.400  -1.180.995  -871.756 -891.993 -12.882 
a) Prenos čistega dobička preteklega 
leta v preneseni poslovni izid 

       191.944 -191.944 0 

b) Razporeditev čistega dobička 
poslovnega leta po sklepu uprave / 
nadzornega sveta 

  101.844   598.205   -700.049 
0 
 

c)Druge spremembe v kapitalu –
povečanje OK 3.332.000 -636.500    -1.631.800  -1.063.700  0 

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice    147.400  -147.400     
e) Sprostitev rezerv za lastne delnice  -12.882        -12.882 
C. Končno 31. decembra 2014 4.000.000 375.690 338.965 172.400 -172.400 1.604.911 -55.778 639.301 677.761 7.580.851 
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4.3.5 Konsolidirani izkaz denarnih tokov 
 

 
 

v EUR leto 2014 leto 2013 
 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU             

  

a) Postavke izkaza poslovnega izida 2.690.891 1.421.861 
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 52.968.298 32.752.418 
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti 

-50.282.478 -31.360.174 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 5.071 29.617 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS 1.409.034 1.825.913 
Začetne manj končne poslovne terjatve -1.561.158 -1.100.983 
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -67.957 -216.437 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 
Začetne manj končne zaloge -83.923 66.536 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 2.646.290 2.863.888 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 475.782 212.909 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 4.099.925 3.247.774 

 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 

  

a) Prejemki pri naložbenju 606.538 421.557 
Prejemki od dobljenih obresti in deleži v dobičku drugih 32.856 19.908 
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 20.525 2.297 
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 23.300 329.691 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 14.037 35.276 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 515.820 34.385 
b) Izdatki pri naložbenju   -4.420.032 -1.367.350 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -305.041 -84.542 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -3.190.999 -645.906 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -26.816 0 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -213.246 -448.170 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -683.930 -188.732 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) 

-3.813.494 -945.793 

 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 4.844.866 13.728.079 
Prejemki od vplačanega kapitala 0 63.600 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 2.968.168 101.686 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  1.876.698 13.562.793 
b) Izdatki pri financiranju -5.091.975 -16.180.162 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -201.302 -255.458 
Izdatki za vračila kapitala -29.733 0 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -3.376.344 -4.467.635 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.268.878 -11.282.468 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -215.718 -174.601 
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 

-247.109 -2.452.083 

Denarni izid v obdobju 39.322 -150.102 
Začetno stanje denarnih sredstev  175.289 325.391 
Č.  KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV  214.611 175.289 
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4.3.6 Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom  
 
 
Kostak, d. d., Krško je obvladujoča družba skupine Kostak s sedežem na Leskovški cesti 2 a, 
Krško. Konsolidirani računovodski izkazi skupine Kostak za leto, ki se je končalo 31. 12. 
2014, vključujejo obvladujočo družbo Kostak, d. d., in odvisne družbe HPG Brežice, d. o. o.,  
Ansat, d. o. o., Krško in KOSTAK GIP, d .o. o., Krško.  
 
 
 
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov  
 
 
IZJAVA O SKLADNOSTI 

 
Konsolidirani računovodski izkazi in pojasnila k izkazom so sestavljeni v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (v nadaljevanju SRS), ki jih je sprejel Slovenski 
inštitut za revizijo, in v skladu z določili  Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).  
 
Uprava družbe Kostak je računovodske izkaze odobrila 28. 2. 2015. 
 
 
PODLAGE ZA MERJENJE 

 
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri 
finančnih inštrumentih, ki so na razpolago za prodajo. 
 
 
VALUTA 

 
Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR.  
 
 
UPORABA OCEN IN PRESOJ 

 
Priprava računovodskih izkazov temelji tudi na določenih ocenah in predpostavkah 
poslovodstva, ki vplivajo tako na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti skupine kot 
tudi na izkazane prihodke in odhodke obračunskega obdobja.  
 
Poslovodska ocena med drugim vključuje določitev življenjske dobe in preostale vrednosti 
nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev, popravke 
vrednosti zalog in terjatev, predpostavke, pomembne za aktuarski izračun v zvezi z 
določenimi zaslužki zaposlenih, ter predpostavke in ocene za slabitev dobrega imena. Ne 
glede na to, da poslovodstvo med pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na 
to lahko vplivajo, je možno, da se dejanske posledice poslovnih dogodkov razlikujejo od 
ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo ter upoštevati 
morebitne spremembe poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, dodatne informacije in 
izkušnje. 
 
Družbe v skupini Kostak v prihodnjem obdobju ne pričakujejo dogodkov, ki bi pomembno 
vplivali na oceno vrednosti. 
 
Glavne ocene in predpostavke na dan izkaza finančnega položaja, ki so vezane na prihodnje 
poslovanje in bi lahko povzročile vrednostno pomembnejše popravke knjigovodskih 
vrednosti sredstev in obveznosti, so opisane v pojasnilih.  
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POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 
Skupina Kostak uporablja iste računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so predstavljena v 
priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.  
Družbe v skupini Kostak uporabljajo enotne računovodske usmeritve, ki so bile po potrebi 
spremenjene in prilagojene usmeritvam skupine. Uporabljene računovodske usmeritve in 
metode izračunavanja so enake kot pri zadnjem letnem poročanju. 
 
 
Podlaga za konsolidacijo 
 

Odvisne družbe 

Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje obvladujoča družba. Obvladovanje obstaja, ko 
ima obvladujoča družba možnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za 
pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. Računovodski izkazi odvisnih družb HPG Brežice, 
d. o. o., Ansat, d. o. o., in Kostak GIP, d. o. o., so vključeni v konsolidirane računovodske 
izkaze od datuma, ko se je obvladovanje začelo. Računovodske usmeritve odvisne družbe so 
bile po potrebi spremenjene oziroma prilagojene usmeritvam skupine. 
 
Obvladujoča družba izkazuje dolgoročno finančno naložbo v znesku nabavne vrednosti 
odkupljenega čistega premoženja odvisne družbe. Pri konsolidiranju kapitala se sredstva in 
obveznosti ter pogojne obveznosti odvisne družbe preračunajo na njihovo pošteno vrednost 
na datum prevzema. Vsak presežek nabavne vrednosti nad deležem obvladujoče družbe po 
pošteni vrednosti pridobljenih sredstev in dolgov se pripozna kot dobro ime. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije 

Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, prihodki, odhodki,  
dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine. Nerealizirane izgube se izločijo na 
enak način kot dobički, pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi. 
 
 
Tuja valuta 
 
Posli (transakcije in stanja), izraženi v tuji valuti, se preračunajo v EUR po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan posla. 
 
 
Finančni instrumenti 

Neizvedeni finančni instrumenti 

Neizvedeni finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne 
papirje, poslovne in druge terjatve in dana posojila. 
 
Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oziroma depozite na dan 
njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum menjave 
oziroma ko skupina postane stranka v pogodbenih določilih inštrumenta.  
 
Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do 
denarnih tokov iz tega sredstva, ali ko skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih 
tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se vsa tveganja in koristi iz 
lastništva finančnega sredstva prenesejo. Kakršen koli delež v prenesenem finančnem 
sredstvu, ki ga skupina ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali 
obveznost. Skupina odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v 
pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 
 



Letno poročilo Kostak za leto 2014 | stran 85 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v bilanci stanja, če in 
le če ima skupina pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati 
poravnati svojo obveznost. 

Dana posojila in terjatve 

Dana posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi in določljivimi plačili, ki ne 
kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, 
povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem prepoznavanju se posojila in terjatve 
izmerijo po odplačni vrednosti, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve 
zajemajo denarna sredstva in njihove ustreznike, dana posojila podjetjem in depozite 
bankam, poslovne in druge terjatve. 

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo predstavljajo naložbe v delnice in deleže v 
podjetjih. Po začetnem prepoznavanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti. Izgube 
zaradi oslabitve pri kapitalskih inštrumentih na razpolago za prodajo so pripoznane v 
drugem vseobsegajočem donosu ter izkazane v kapitalu oziroma rezervi za pošteno 
vrednost. Finančne naložbe v deleže in delnice družb, ki ne kotirajo na borzi, se izkazujejo 
kot finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti. Vrednost teh naložb se 
praviloma ne spreminja, razen če obstajajo razlogi in dokazi za oslabitev. 

Osnovni kapital 

Odkup lastnih delnic  

Ob odkupu lastnih delnic, ki se izkazujejo kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega 
nadomestila, vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, pripozna kot 
sprememba v kapitalu. Odkupljene delnice se izkazujejo kot lastne delnice in se odštejejo od 
kapitala.  

Dividende 

Dividende se pripoznajo v računovodskih izkazih skupine v obdobju, v katerem je bil sprejet 
sklep skupščine delničarjev o izplačilu dividend. 
 

 
Nepremičnine, naprave in oprema 
 
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji nabavni vrednosti oziroma po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. 
 
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev.  Nabavna 
vrednost v skupini izdelanega sredstva zajema 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.  
 
Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi kot 
razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v 
izkazu poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki oziroma med drugimi poslovnimi 
odhodki. 
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo 
od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne rezervacije in se 
porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. 
 
Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot 
posamezna sredstva. 
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Kasnejši stroški 

Stroški zamenjave nekega dela nepremičnin, naprav in opreme se pripoznajo v knjigovodski 
vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bo imela skupina bodoče gospodarske koristi, 
povezane z delom tega sredstva, pripoznanje knjigovodske vrednosti zamenjanega dela pa 
se odpravi. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu 
kot odhodki takoj, ko do njih pride. 
 
Predvideni zneski stroškov velikih popravil (remontov) nepremičnin, naprav in opreme se 
obravnavajo kot deli sredstev, ki se amortizirajo v obdobju do naslednjega velikega 
popravila. 
 
Amortizacija 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva oziroma njegovih sestavnih delov. Najeta 
sredstva v obliki finančnega najema se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe 
koristnosti, razen če je precej gotovo, da bo družba do konca trajanja najema postala 
lastnica najetega sredstva. Zemljišča, predujmi za osnovna sredstva in osnovna sredstva v 
izgradnji oziroma pridobivanju ter umetniška dela, se ne amortizirajo. Dobe koristnosti 
sredstev ter preostale vrednosti se preverjajo vsako leto ob letnem popisu sredstev. 
 
Amortizacijske stopnje so naslednje: 
 

 Doba koristnosti Amortizacijske 
stopnje 

Gradbeni objekti 10 – 67 let 1,5 - 10,5 % 
Oprema 3 – 15 let 6,6 - 33 % 
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija 4-8 let 12,5 - 25 % 
Transportna oprema in osebni avtomobili 3-8 let 12,5 - 33 % 
Računalniška oprema 2,5 – 5 let 20 - 37,5 % 
Drobni inventar 5 – 10 let 15 - 33,33 % 
 
 
 
Neopredmetena sredstva 

Dobro ime 

Dobro ime, nastalo ob prevzemu odvisne družbe, se nanaša na presežek oziroma razliko 
med stroškom nabave in deležem skupine v čisti pošteni vrednosti ugotovljenih sredstev, 
obveznosti in pogojnih obveznosti prevzete družbe.  
 
Dobro ime se meri po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno izgubo zaradi oslabitve.  

Raziskovanje in razvijanje  

Vsi stroški, povezani z lastnim razvojno-raziskovalnim delom v skupini, se v poslovnem izidu 
pripoznajo kot odhodek takoj ob nastanku.  

Ostala neopredmetena sredstva 

Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila skupina in katerih dobe koristnosti so 
omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti 
in za izgube, nabrane zaradi oslabitve. 
 
Kasnejši stroški 
Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko 
povečujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki 
nanašajo. Vsi drugi stroški so v poslovnem izidu pripoznani kot odhodki, takoj ko do njih 
pride.  
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Amortizacija 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena) in se začne, ko je 
sredstvo na razpolago za uporabo.  
 
 
Amortizacijske stopnje so naslednje: 
 

Skupina neopredmetenih sredstev 
Doba koristnosti Amortizacijske 

stopnje 
programska oprema   2,5 – 10 let 10 - 37,5 % 
odloženi stroški razvijanja 5 let 20 % 
ostale premoženjske pravice 5-10 let 10  - 20 % 
 

 

Zaloge 
 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed 
njiju. Čista iztržljiva vrednost se določi po prodajni vrednosti na datum poročanja, zmanjšani 
za prodajne stroške in morebitne ostale splošne stroške, ki so običajno povezani s prodajo.  

Metode merjenja vrednosti zalog: 
• metoda maloprodajnih cen z vključeno razliko v ceni in DDV-jem v maloprodaji, 
• metoda nabavnih cen z vsemi odvisnimi stroški nabave za material in surovine, 
• metoda standardnih cen, ki vključuje neposredne stroške proizvodnje za zaloge 

proizvodov 
 
Ocena iztržljive vrednosti zalog se opravi najmanj enkrat letno, in sicer ob letnem popisu 
zalog. 

Knjigovodske vrednosti zalog v materialno pomembnih zneskih ne presegajo njihove 
poštene vrednosti. Skupina v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno 
vplivali na oceno vrednosti. 
 
 
Oslabitve sredstev 

Finančna sredstva 

Skupina na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja 
kakšno objektivno znamenje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje za oslabljeno, če 
obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo 
do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.  

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se 
izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi 
denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v 
zvezi s finančnim sredstvom, na razpolago za prodajo, se izračuna glede na njegovo 
trenutno pošteno vrednost.  

Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Skupina oceni 
dokaze o oslabitvi posojil in pomembnih terjatev posamično.  
 
Izguba zaradi oslabitve finančnih sredstev, izkazanih po odplačni vrednosti, se izračuna kot 
razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi. 
Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka vrednosti posojil in 
terjatev. Ko se zaradi kasnejših dogodkov (npr. poplačilo dolga s strani dolžnika) znesek 
izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi oslabitve odpravi skozi 
poslovni izid.  
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Izguba zaradi oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se izračuna glede na 
njihovo trenutno pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je njeno odpravo 
mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve.  

Nefinančna sredstva 

Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih 
sredstev (razen zalog in odloženih terjatev za davke), da ugotovi, ali so prisotni znaki 
oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena 
slabitve dobrega imena se izvede na datum poročanja.  

 
Kratkoročni zaslužki zaposlenih 
 
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med 
odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.  

 
Nekratkoročni zaslužki zaposlenih 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

Skupina je v bilanci stanja pripoznala rezervacije iz naslova bodočih obveznosti do 
zaposlenih za jubilejne nagrade, ki so izračunane v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti, 
in zakonsko določene odpravnine ob upokojevanju zaposlenih. Spremembe v rezervacijah za 
odpravnine in jubilejne nagrade se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, aktuarska izguba 
pa v kapitalu. Podlaga za oblikovanje rezervacij je bilo v letu 2014  aktuarsko poročilo 
pooblaščene aktuarke. Aktuarske izgube so v letu 2014 posledica večjega števila novo 
zaposlenih delavcev in pa sprememb aktuarskih predpostavk. 

Izračun je pripravljen na ta način, da je za vsakega zaposlenega upoštevan strošek 
odpravnine pri upokojitvi, ki mu pripada po kolektivni pogodbi o zaposlitvi ter strošek vseh 
pričakovanih jubilejnih nagrad za zaposlene po stanju na dan 31. 12. 2014. Pri izračunih so 
upoštevana aktualna zakonsko sprejeta določila glede pogojev upokojevanja, pričakovana 
stopnja rasti plač v panogi, ocenjena fluktuacija zaposlenih in ustrezna diskontna stopnja, ki 
omogoča opredelitev sedanje vrednosti vseh bodočih pričakovanih izplačil iz naslova 
odpravnin in jubilejnih nagrad.  
 
Rezervacije 
 
Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.  

Rezervacija za stroške kočljivih pogodb se pripozna, ko neizogibni stroški izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti po tej pogodbi presegajo pričakovane gospodarske koristi, ki jih je 
skupina deležna na podlagi pogodbe. Rezervacije se merijo po sedanji vrednosti 
pričakovanih stroškov prekinitve pogodbe oziroma pričakovanih stroškov nadaljevanja 
pogodbenega razmerja, in sicer po nižji od obeh. 
 
Prihodki od prodaje materiala, blaga in opravljenih storitev 
 

Prihodki iz prodaje trgovskega blaga in materiala se pripoznajo v izkazu poslovnega izida v 
trenutku, ko je kupec prevzel vsa pomembna tveganja in koristi, povezana z lastništvom 
trgovskega blaga in materiala. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida 
pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na dan poročanja. 
 
Prihodki iz prodaje trgovskega blaga, materiala in storitev se merijo na podlagi prodajnih 
cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za vračila in popuste, odobrene ob 
prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 
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Prenos tveganj in koristi je odvisen od določil posamezne kupoprodajne pogodbe, praviloma 
pa do prenosa pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz skladišča. 
 
 
Državne podpore  
 
Prihodki iz naslova državnih podpor se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot 
odloženi prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo skupina prihodke prejela in da 
bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se 
pripoznavajo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi 
jih ti prihodki nadomestili. S sredstvi povezane državne podpore se v izkazu poslovnega 
izida pripoznavajo dosledno, in sicer med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti 
posameznega sredstva.  

 

Finančni prihodki in finančni odhodki 
 
Finančni prihodki obsegajo obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve 
finančnih sredstev, ki so na razpolago za prodajo in spremembe poštene vrednosti finančnih 
sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Prihodki od obresti se pripoznajo ob 
njihovem nastanku. Prihodki od dividend se pripoznajo na dan, ko je uveljavljena 
delničarjeva pravica do plačila.  

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe 
poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in izgube zaradi 
oslabitve vrednosti finančnih sredstev.  

 

Davek iz dobička  

Davek iz dobička poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička 
se izkaže v izkazu poslovnega izida.  

 

Čisti dobiček na delnico  

Skupina Kostak izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki jo izračuna tako, da dobiček, ki 
pripada navadnim delničarjem, deli s številom navadnih delnic, brez lastnih delnic oziroma 
delnic, ki jih imajo v lasti odvisne družbe.  
 
 
Davčna politika 
 
Davčni izkazi družbe Kostak, d. d., in družb skupine Kostak so pripravljeni v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.  
 
Spremembe slovenske davčne zakonodaje v letu 2014 

V letu 2014 so bile spremenjene določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki so 
vplivale na davčne izkaze družb skupine Kostak. Davčna osnova družbe je dobiček kot 
presežek prihodkov nad odhodki po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, pri čemer 
se kot osnova za pripoznavanje v davčnem obračunu še vedno pripoznavajo prihodki in 
odhodki, prikazani v izkazu poslovnega izida, ugotovljeni na podlagi zakona ali 
računovodskih standardov. 
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Odloženi davek 

Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po bilanci stanja, pri 
čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi 
za potrebe finančnega poročanja ter vrednostmi za potrebe davčnega poročanja. Odložena 
terjatev za davek se pripozna v višini verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega 
dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene 
terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo zanj mogoče 
uveljavljati davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 
 
Družbe v skupini Kostak so odložene davke na dan 31. 12. 2014 preračunale po stopnji 17 
%, ki se je za obračun davka od dobička pravnih oseb začela uporabljati 1. 1. 2013 in bo 
veljala tudi v prihodnjih letih. V letu 2014 so družbe v skupini oblikovale in odpravljale 
odložene davke iz naslednjih naslovov: 

• razlik v popravkih vrednosti terjatev, 
• razlik v vrednosti rezervacij, 
• davčne izgube. 

 
Vsaka družba mora zagotoviti dokumentacijo o transfernih cenah, s tem, da je splošna 
dokumentacija lahko enotna za skupino povezanih oseb kot celoto. 
 
Skupina v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 
 
 
Poročanje po odsekih 
 
Skupina Kostak ni opredelila poslovnih odsekov, saj svojih dejavnosti ne opravlja v drugih 
državah. Zaradi tega družbe v skupini za leto 2014 ne prikazuje informacij o poslovanju niti 
po poslovnih niti po geografskih odsekih. 
 
 
Poslovne združitve in ustanovitve novih družb 
 
V novembru 2014 je bila k družbi Kostak GIP, d. o. o., Krško pripojena družba Vipso, d. o. 
o., Senovo. 
 
Družba Kostak, d. d., Krško je septembra 2014 soustanovila družbo Kostak AG, d. o. o., 
Krško z vplačilom osnovnega vložka 750 EUR, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala.  
 
 
Spremembe računovodskih predpisov  
 
V letu 2014 ni bilo sprememb v računovodskih predpisih za gospodarske družbe.
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1. PRIHODKI IZ PRODAJE 
 
v EUR 2014  2013 
Prihodki iz prodaje materiala in blaga  3.359.656 1.754.399 
Prihodki iz prodaje storitev 47.522.708 29.533.982 
Prihodki iz prodaje proizvodov 922.573 404.578 
Prihodki iz ostale prodaje 146.080 68.130 
PRIHODKI IZ PRODAJE  51.951.017 31.761.089 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 490.560 148.960 
PRIHODKI IZ PRODAJE SKUPAJ 52.441.577 31.910.049 
 
 
2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 
 
v EUR 2014 2013 
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opr. 499 273.577 
Prihodki od odprave in porabe rezervacij 169.685 215.603 
Prihodki od odprave odloženih prihodkov 55.458 140.427 
Prihodki od odprava popravkov terjatev 18.420 24.309 
Prihodki od odškodnin 235.285 193.030 
Ostali poslovni prihodki 386.800 296.036 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 866.147 1.142.982 
 
 
3. STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH 
 
v EUR 2014 2013 
Stroški blaga, materiala in storitev 40.441.643 22.203.835 
Stroški dela 9.351.904 8.445.333 
Amortizacija 1.043.487 1.047.528 
Odpisi in popravki vrednosti zalog 25.515 3.143 
Oslabitve in odpisi terjatev 469.258 199.666 
Oblikovanje rezervacij 96.916 298.400 
Drugi poslovni odhodki 362.402 162.713 
STROŠKI SKUPAJ 51.791.125 32.360.618 
Sprememba vrednosti zalog -43.840 72.200 
SKUPAJ 51.747.285 32.432.818 
 
 
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
 
Pomembnejše postavke stroškov po naravnih vrstah predstavljajo stroški porabljenega 
materiala in stroški storitev, ki jih razčlenjujemo v tabeli. 
 
 
v EUR 2014 2013 
Nabavna vrednost prodanega blaga 2.960.979 1.500.945 
Stroški porabljenega materiala  5.905.691 4.605.706 
Stroški storitev 31.574.973 16.097.184 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA   IN STORITEV                                                                                                      40.441.643 22.203.835 
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5. STROŠKI DELA 
 
 
v EUR 2014 2013 
Stroški bruto plač in nadomestil 6.617.130 6.053.413 
Stroški socialnih zavarovanj 566.702 426.749 
Stroški pokojninskih zavarovanj 730.797 786.294 
Pozaposlitveni dolgoročni zaslužki 148.022 53.196 
Drugi stroški dela 1.289.253 1.125.681 
STROŠKI DELA SKUPAJ 9.351.904 8.445.333 
 
Med druge stroške dela skupina uvršča povračila stroškov prehrane med delom, povračila 
stroškov prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust zaposlenih in ostale stroške 
dela.   
 
Med pozaposlitvenimi dolgoročnimi zaslužki (odpravnine in jubilejne nagrade) je za 
142.713 EUR oblikovanja in odprave rezervacij, kar je razloženo v pojasnilu št. 24.  
 
Povprečno število zaposlenih v skupini tekom leta, izračunano na podlagi realiziranih ur, 
znaša 381 (2013 : 356). 
 
 
 
6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI  
 
 
v EUR 2014 2013 
Izdatki za varstvo okolja 55.107 41.970 
Druge dajatve 180.829 21.331 
Ostali poslovni odhodki 126.466 99.412 
Oblikovanje rezervacij 96.916 298.400 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 0 0 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 459.318 461.113 
 
 
 
7. FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 

 
 
v EUR                                                                                                        2014  2013 
Prihodki od obresti 18.064 61.400 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb 0 0 
Prejete dividende in deleži v dobičku 21.559 12.860 
Drugi finančni prihodki 17.931 13.766 
FINANČNI PRIHODKI 57.554 88.026 
Odhodki za obresti -187.897 -246.730 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb 0 -27.643 
Drugi finančni odhodki -77.977 -80.076 
FINANČNI ODHODKI -265.874 -354.449 
NETO FINANČNI ODHODKI -208.320 -266.423 
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8. DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
 
v EUR                                                                              2014 2013 
Izterjane odpisane terjatve 388 6.693 
Druge neobičajne postavke 136.871 61.729 
DRUGI PRIHODKI  137.259 68.422 
Denarne kazni -5.000 0 
Odškodnine (poškodbe zaposlenih pri delu) -7.237 -30.324 
Drugi odhodki -327 -7.131 
Donacije in pomoči za humanitarne in druge namene -23.802 -12.992 
DRUGI ODHODKI  -36.366 -50.447 
NETO DRUGI PRIHODKI 100.893 17.975 
 
 
9. DAVEK IZ DOBIČKA 
 
 
v EUR 2014 2013 
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 1.453.012 371.765 
Davek, obračunan po 17-odstotni stopnji 247.012 63.200 
Davek od povečanja odhodkov -14.844 -8.324 
Davek od davčno nepriznanih odhodkov 153.929 116.740 
Davek od davčnih olajšav -224.377 -159.096 
Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -7.849 -12.520 
Davčna osnova 905.119 0 
Odmerjeni davek 153.871 0 
Terjatve za odloženi davek -78.669 -48.380 
DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 75.202 -48.380 
 
Največji delež davčnih olajšav predstavljajo olajšave za naložbe.  Davčna stopnja bo v 
prihodnjih letih predvidoma nespremenjena ( 17-odstotna).  
 
 
10. ČISTI DOBIČEK  
 
 

v EUR 2014 
2013 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 1.453.012 371.765 
Davek obračunan po stopnji   153.871 0 
Druge prilagoditve -78.669 48.380 
DOBIČEK PO OBDAVČITVI 1.377.810 420.145 
 
Sprememba poslovnega izida zaradi preračuna na podlagi rasti cen življenjskih 
potrebščin.  
 
 Znesek kapitala % rasti Učinek Zmanjšan izid 
KAPITAL - preračun za 
indeks rasti cen ŽP 

7.079.312 0,2% 14.159 1.363.651 
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11. NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA   
 
 
v EUR 2014            2013 
Zemljišča 3.521.297 2.946.461 
Zgradbe 2.395.521 2.192.748 
Oprema 5.345.452 4.024.308 
Sredstva v pridobivanju 378.269 225.623 
Večletni nasadi 96.579 99.565 
NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 11.737.118 9.488.705 
 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev skupine  
 

v EUR Zemljišča Zgradbe Oprema 

Sredstva 
v 

pridobiva
nju 

Večletni 
nasadi 

Skupaj 

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2014 2.954.831 4.027.168 
11.313.67

2 225.623 109.121 18.630.415 

Dani predujmi       
Investicije 595.823 450.806 2.763.938 169.985  3.980.552 
Odtujitve – odpisi -5.916 -20.944 -274.229 -17.339  -318.427 
Prekvalifikacije – 
prilagoditve 

      

Stanje 31.12.2014 
3.544.738 4.457.030 13.803.38

2 
378.269 109.121 22.292.540 

Popravek vrednosti       
Stanje 1.1.2014 8.370 1.834.420 7.289.364  9.556 9.141.710 
Odtujitve  -20.944 -270.885   -291.829 
Amortizacija  72.501 860.439  2.986 935.926 
Povečanja  175.532 579.012   754.544 
Stanje 31.12.2014 8.370 2.061.509 8.457.930  12.542 10.540.351 
Neodpisana vrednost       
Stanje 1.1.2014 2.946.461 2.192.748 4.024.308 225.623 99.565 9.488.705 
Prilagoditev -15.071     -15.071 
STANJE 31.12.2014 3.521.297 2.395.521 5.345.452 378.269 96.579 11.737.118 
 
 
Skupina ima na dan 31. 12. 2014 za 11.737.118 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, 
kar predstavlja 42 % vseh sredstev.  Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih 
sredstev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. 
 
Bistvene spremembe na sredstvih v letu 2014 so naslednje: 

• pridobitev nepremičnin, naprav in opreme  v višini 3.228.381 EUR; 
• odtujitve so realizirane  v višini 5.916 EUR; 
• obračunana amortizacija v  višini 935.926 EUR; 
• odpisi opreme po letnem popisu zaradi uničenja so znašali 5.329 EUR; 
• oslabitve naložbenih nepremičnin niso bile potrebne.   

 
 
Zavarovanje 
Skupina je na dan 31.12.2014 izkazovala v zastavo dane nepremičnine v višini 4.159.785 
kar je za 0,4 % več kot v preteklem letu (leto 2013  4.146.746 EUR). 
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12. NEOPREDMETENA SREDSTVA 
 
 
v EUR 2014            2013 
Premoženjske pravice 83.537 43.465 
Dobro ime 230.480 200.134 
Odloženi stroški razvijanja 332.840 218.342 
Dolgoročne AČR 3.396 2.282 
NEOPREDMETENA SREDSTVA 650.253 464.223 
 
 
Gibanja neopredmetenih sredstev  
  

v EUR 
Premoženjsk

e pravice  Dobro ime 
Odloženi 

stroški  
razvijanja 

Dolgoročne 
AČR Skupaj 

Nabavna vrednost      
Stanje 1.1.2014 348.424 200.134 266.700 2.282 817.540 
Investicije 67.394 30.346 187.100 1.280 286.120 
Odtujitve -18.908   -166 -19.074 
Prekvalifikacije –
povečanja 

  
 

  

Stanje 31.12.2014 396.910 230.480 453.800 3.396 1.084.586 

Popravek vrednosti      

Stanje 1.1.2014 304.959  48.358 0 353.317 
Zmanjšanja -18.881   0 -18.881 
Amortizacija 27.295  72.602  99.897 
Stanje 31.12.2014 313.373  120.960 129 434.333 

Neodpisana vrednost      

Stanje 1.1.2014 43.465 200.134 218.342 2.282 464.223 
Prilagoditev 
31.12.2014 

     

STANJE 31.12.2014 83.537 230.480 332.840 3.396 650.253 
 
Neopredmetena sredstva skupine Kostak predstavljajo 2,4 % vseh sredstev.  
 
Bistvene spremembe na sredstvih  brez AČR v letu 2014 so naslednje: 

• pridobitve neopredmetenih sredstev v višini 283.262 EUR 
• odtujitve premoženjskih pravic v višini 27 EUR, 
• obračunana amortizacija v  višini 99.897 EUR 
• oslabitve neopredmetenih sredstev niso bile potrebne.   

 
 
Dobro ime v višini 200.134 EUR, ki je nastalo v preteklih letih, v celoti izvira  iz nakupa 
družb HPG v višini 71.820 EUR in družbe Ansat v višini 128.314 EUR.  
 
Dobro ime v višini 30.346 EUR je nastalo 1.11.2014 s pripojitvijo družbe Vipso, d. o. o., 
Senovo hčerinski družbi Kostak GIP, d. o. o., Krško. 
                                                                                                                                                                                 
Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena in neopredmetena dolgoročna sredstva na 
dan 31. 12. 2014 znašajo 168.837 EUR. 
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13. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
 
 
v EUR 2014            2013 
Naložbene nepremičnine (poslovni objekt CKŽ 47) 395.232 401.337 
Naložbene nepremičnine (stanovanjski objekt Valvazorjeva) 284.055 289.524 
Naložbene nepremičnine (nepremičnina PGD Brege) 25.000 0 
SKUPAJ NALOŽBENE NEPREMIČNINE 704.287 690.861 
 
Naložbene nepremičnine se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Amortizacija se 
obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju dobe 
koristnosti, in je določena v višini 1,95 %. 
 
 
Bistvene spremembe na naložbenih nepremičninah v letu 2014 so naslednje: 

• odtujitve niso bile realizirane, 
• obračunana amortizacija v  višini 13.389 EUR, 
• pridobitev naložbene nepremičnine PGD Brege v višini 25.000 EUR in povečanje 

vrednosti objekta CKŽ 47 v višini 1.816, 
• oslabitve naložbenih nepremičnin niso bile potrebne.   

                                                                                                                                                                                                 
Knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. V zvezi z naložbenimi nepremičninami so bili 
v izkazu poslovnega izida pripoznani prihodki od najemnin v višini 33.088 EUR. 
 
 
14.  NALOŽBE RAZPOLOŽLJIVE ZA PRODAJO 

 
 

v EUR 2014 2013 
Druge delnice in deleži 269.893 170.340 
Druge dolgoročne finančne naložbe 16.360 112.550 
SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 286.253 282.890 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE 286.253 282.890 
 
Dolgoročne finančne naložbe družb v skupini, v višini 286.253 EUR predstavljajo 1,0 % 
vseh sredstev skupine.  
Med za prodajo razpoložljivimi finančnimi sredstvi ima skupina tudi takšne, ki jih ni 
mogla ovrednotiti po pošteni vrednosti, zato so ovrednotene po nabavni vrednosti. 
Delnice teh družb ne kotirajo na borzi. 
 
Pomembnejše spremembe na deležih: 

• prevrednotenje finančne naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav, v višini 21.803 
EUR ( družba Kostak v višini 15.585 EUR, družba HPG v višini 6.219 EUR), 

• povečanje drugih dolgoročno vloženih sredstev (naložbeno zavarovanje ZM) v 
višini 10.371 EUR ter zmanjšanje zaradi prenosa na kratkoročni del v višini 
106.561 EUR 

• povečanje naložbe v delež družbe ZEL-EN  in naložba v družbo Kostak AG  v 
skupni višini 77.750 EUR. 

 
Tekom konsolidacije so bile izločene finančne naložbe v višini 2.041.917 EUR, kapital v 
višini 1.841.783 EUR ter oblikovano dobro ime v višini 200.134 EUR. 
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15.  ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 
 
 

 v EUR 2014 2013 
Odložene terjatve za davek 1.1.  224.370 175.990 
Odložene terjatve za davek v letu -78.669 -48.380 

• rezervacije za odpravnine -2.690 -2.616 
• rezervacije za jubilejne nagrade -2.298 -4.319 
• rezervacije za dane garancije -3.693 -7.140 
• rezervacije za kočljive pogodbe  0 -14.086 
• popravek naložbe 0 5.868 
• popravki vrednosti terjatev -66.817 -26.103 
• prenos izgube 2012 GIP ELITE -3.171 16 

SKUPAJ ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK  303.039 224.370 
 
 
16. ZALOGE  
 

 
Ob letnem popisu konec leta 2014 so bili ugotovljeni in knjiženi: 

• pri zalogah materiala v skladišču - odpisi v višini 218 EUR, viški v višini 7.374 EUR 
in manki v višini 7.182 EUR, 

• pri zalogah trgovskega blaga - odpisi v višini 31 EUR, viški v višini 18 EUR in 
manki v višini 1.046 EUR, 

• pri zalogah proizvodnje - viški v višini 6.184 EUR in manki v višini 8.040 EUR. 
 
Izkazana knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti zalog. 
 
 
17. TERJATVE DO KUPCEV IN DRUGE TERJATVE 
 
 
v EUR 2014 2013 
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 15.145 3.312 
Terjatve do kupcev 10.146.775 9.261.901 
Druge terjatve (odloženi stroški) 388.443 169.993 
Terjatve za nezaračunane prihodke 27.697 184.279 
Terjatve do drugih 1.558.218 391.660 
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 12.121.133 10.007.833 
TERJATVE SKUPAJ 12.136.278 10.011.145 
 
Terjatve do kupcev in druge terjatve so se v letu 2014, zaradi rasti in časovne dinamike 
prodaje, povečale za 2.125.133 EUR. Terjatve med družbami v skupini so izločene v 
višini 521.066 EUR. Skupina Kostak na dan 31.12.2014 ne izkazuje terjatev do povezanih 
oseb. 
Knjigovodske vrednosti vseh terjatev do kupcev in drugih terjatev v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti. Višina popravkov terjatev je na 
dan 31. 12. 2014 znašala 1.049.890 EUR.  
 
Gibanje popravka terjatev je prikazano v pojasnilu 29. 
 
 

 v EUR 2014 2013 
Surovine in material 330.178 308.279 
Drobni inventar in zaščitna sredstva 25.820 19.888 
Trgovsko blago 118.518 42.104 
Proizvodi in nedokončane storitve 226.594 246.915 
SKUPAJ ZALOGE 701.110 617.186 
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18. DANA POSOJILA IN DEPOZITI  
 
 
v EUR 2014 2013 
Dolgoročna posojila – depoziti 356.608 437.938 
SKUPAJ DOLGOROČNA POSOJILA IN DEPOZITI 356.608 437.938 
Dani kratkoročni depoziti bankam 219.196 117.985 
Dana kratkoročna posojila  116.000 147.147 
SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA IN DEPOZITI 335.196 265.132 
SKUPAJ DANA POSOJILA IN DEPOZITI 691.804 703.070 
 
Tekom konsolidacije so bile izločene kratkoročne finančne naložbe – dana posojila 
družbam v skupini, v višini 326.500 EUR. 
 
 
19.  DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 
 
 

 
 
20. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 

v EUR Stanje 
1.1.2014 

Oblikovanje  Odprava  Stanje 
31.12.2014 

Kratkoročno odloženi stroški 169.993 820.786 602.336 388.443 
DDV od prejetih predujmov 20.968 12.992 6.903 27.057 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 184.279 136.946 293.528 27.697 
SKUPAJ AČR 375.240 970.724 902.767 443.197 
 
 
21. KAPITAL 
 
Osnovni kapital 

 
Osnovni kapital sestavlja 40.000 navadnih kosovnih imenskih delnic obvladujoče družbe. 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 15. 12. 2014, se je osnovni kapital družbe Kostak, d. 
d., Krško povečal iz sredstev družbe za 3.332.000 EUR iz naslednjih postavk: 

• iz kapitalskih rezerv v višini 636.500 EUR, 
• iz rezerv iz dobička v višini 1.631.800 EUR, 
• iz prenesenega dobička v višini 1.063.700 EUR. 

 
Lastne delnice in delnice v lasti odvisnih družb 

 
Na dan 31. 12. 2014 je imela odvisna družba HPG v lasti 862 delnic obvladujoče družbe 
Kostak d. d., kar je 2,2 % osnovnega kapitala. 
 
 

 
 
 

v EUR 2014 2013 
Denarna sredstva v blagajni 2.603 2.532 

• gotovina v blagajni 1.184 510 
• plačilne kartice in denar na poti 1.419 2.022 

Denarna sredstva na TRR 212.008 172.757 
SKUPAJ DENARNA SREDSTVA 214.611 175.289 
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Rezerve 

 
Skupina ima na dan 31. 12. 2014 oblikovane kapitalske rezerve, ki znašajo 375.690 EUR, 
zakonske rezerve v višini 338.965 EUR in rezerve za delnice v lasti odvisne družbe v 
višini 172.400 EUR.  

Kapitalske in zakonske rezerve se v presežnem znesku lahko uporabijo za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za kritje čiste izgube. V letu 2014 so se 
kapitalske rezerve v skupini zmanjšale za 12.882 EUR zaradi izločitve nepremičnin, ki so 
bile ob nakupu družbe HPG prilagojene na ocenjeno vrednost.  Zakonske rezerve so se v 
družbi Kostak povečale za 97.262 EUR, v odvisni družbi HPG pa za 4.582 EUR. Zaradi 
povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe so se v letu 2014 zmanjšale kapitalske 
rezerve za 636.500 EUR in rezerve iz dobička za 1.063.700 EUR.  

Presežek iz prevrednotenja se je v letu 2014 zmanjšal za spremembo poštene vrednosti 
naložbe v delnice zavarovalnice Triglav, razpoložljivih za prodajo v višini 15.585 EUR  in 
povečal za oblikovanja rezervacij za aktuarske izgube za pozaposlitvene zaslužke 
zaposlenih v višini 45.317 EUR. 

v EUR Skupina 
Kostak 

Družba Kostak 

I. Vpoklicani kapital 4.000.000 4.000.000 
a) osnovni kapital 4.000.000 4.000.000 
II. Kapitalske rezerve 375.690 459.970 
III. Rezerve iz dobička 1.943.877 2.055.454 
1. Zakonske rezerve 338.965 229.511 
2. Rezerve za lastne delnice 172.400  
3. Lastne delnice ( delnice v lasti odvisne družbe HPG) -172.400  
4. Druge rezerve iz dobička 1.604.912 1.825.943 
IV. Presežek iz prevrednotenja  -55.778 -46.393 
V. Preneseni čisti poslovni izid 639.301 576.622 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 677.761 646.837 
SKUPAJ KAPITAL 7.580.851 7.692.490 
 
Dividende  

V letu 2014 so bile izplačane dividende v skupnem znesku 192.000 EUR oziroma 4,8 EUR 
bruto na delnico. Predlagano izplačilo dividend za leto 2015 znaša 212.000 EUR (5,3 EUR 
na delnico), kar mora potrditi skupščina delničarjev. 
 
 
22. DOBIČEK NA DELNICO 
 
 

 
Čisti dobiček na delnico je v letu 2014 znašal 35,2 EUR. Čisti dobiček na delnico je 
izračunan tako, da je celoten poslovni izid skupine zmanjšan za davek od dobička in 
deljen s številom delnic (brez lastnih delnic in delnic v lasti odvisnih družb). Vse delnice, 
ki jih je družba izdala, so navadne imenske delnice. 
 
 
 
 

v EUR 2014 2013 
Čisti poslovni izid  1.377.810 420.145 
Število izdanih delnic 40.000 40.000 
Lastne delnice 0 0 
Število delnic v lasti odvisne družbe 862 125 
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO  35,20 10,54 
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23. POSOJILA IN DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
v EUR 2014 2013 
DOLGOROČNA POSOJILA 2.932.195 2.615.110 
Bančna posojila 2.122.332 1.630.967 
Finančni najem 809.863 952.839 
Posojilo EKO sklada 0 31.304 
KRATKOROČNA POSOJILA 3.917.884 3.582.108 
Bančna posojila 2.070.000 1.385.000 
Kratkoročni del finančnega najema 435.912 367.557 
Kratkoročni del dolg. bančnih posojil 1.411.972 1.829.551 
SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI 6.850.079 6.197.218 
 
 
Dolgoročna posojila so najeta pri domačih bankah in EKO skladu. Vse dolgoročne 
finančne obveznosti so nezapadle in zavarovane. Dolgoročni krediti so zavarovani s 
hipotekami na zemljiščih Brege in Drnovo, Stara vas, Leskovec, zemljiščih in zgradbah v 
Žlapovcu ter nepremičninah odvisne družbe HPG. Del dolgoročnih posojil, ki zapade v 
plačilo v naslednjem poslovnem letu, je v skupni višini izkazan med kratkoročnimi 
obveznostmi iz financiranja. Obrestne mere ne razkrivamo, ker menimo, da bi razkritje 
lahko povzročilo poslovno škodo. 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih  in kratkoročnih finančnih obveznosti v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.  
 
 
Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti 
 
v EUR Dolgoročna posojila Finančni najem Skupaj 
 1 do 2 leti 1.392.809 739.085 2.131.894 
 2 do 3 leta 576.190 61.665 637.855 
 3 do 5 let 153.333 9.113 162.446 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 2.122.332 809.863 2.934.195 
 
Delež dolgoročnih finančnih obveznosti v finančnih obveznostih je na dan 31. 12. 2014 
znašal 42,8 %. 
 
 
24. REZERVACIJE ZA POZAPOSLITVENE ZASLUŽKE ZAPOSLENIH 
 
 

v EUR 
Stanje 

1.1.2014 Oblikovanje Poraba 
Stanje 

31.12.2014 
Obveznosti za odpravnine                            367.338 109.136 16.472 460.002 
Obveznosti za jubilejne nagrade 216.114 84.203 34.154 266.163 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 583.452 193.339 50.626 726.165 
 
Izračun rezervacij za pozaposlitvene dolgoročne zaslužke zaposlenih temelji na 
aktuarskem izračunu, v katerem so bile upoštevane naslednje predpostavke: 
 

• 3,12-odstotna letna diskontna stopnja, ki izhaja iz povprečja podatkov o 
donosnosti 10-letnih državnih obveznic Republike Slovenije, 

• trenutno veljavne višine odpravnin in jubilejnih nagrad, določene v internih aktih, 
• fluktuacija zaposlenih, ki je izračunana na podlagi dejanskih podatkov v letu 2014 

za družbo Kostak v višini 2,4 %, za družbo HPG pa 2,2 %, 
• smrtnost na osnovi zadnjih razpoložljivih tablic smrtnosti lokalne populacije. 
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Na dan 31. 12. 2014 znaša vrednost oblikovanih rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade 726.165 EUR. Rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale zaradi 
novih zaposlitev in zgoraj navedenih predpostavk za 142.713 EUR. 
 
V letu 2014 so bile oblikovane rezervacije v breme poslovnega izida v višini 148.022 EUR 
in v breme kapitalskih postavk v višini 45.317 EUR. Poraba rezervacij za odpravnine in 
jubilejne nagrade je bila v višini 50.626 EUR.  
 
 
25. DRUGE REZERVACIJE 
 
 

v EUR Stanje 
1.1.2014 

Obliko- 
vanje 

Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2014 

Rezervacije za dana jamstva 267.686 97.181 53.732 311.135 
Rezervacije za prestrukturiranje 39.604  12.148 27.456 
Druge rezervacije (kočljive pog.) 249.353   249.353 
Državne podpore – invalidi 0 2.384 2.384 0 
Državne podpore – projekt RRP 122.317  29.098 93.219 
Državna podpora - razvoj 6.161  2.382 3.779 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 685.121 99.565 99.744 684.942 
 
Druge rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale  za 179 EUR. 
Dolgoročne rezervacije za dana jamstva so oblikovane na osnovi izkušenj iz preteklih let, 
v višini 3,5 % danih jamstev. Rezervacije za morebitne dodatne obveznosti niso 
oblikovane, ker niti verjetnosti niti obsega v času priprave računovodskih izkazov ni bilo 
mogoče zanesljivo oceniti. 
 
Novo oblikovane in sproščene rezervacije so v izkazu poslovnega izida vključene med 
druge poslovne odhodke oziroma druge poslovne prihodke. Kratkoročno ni pričakovati 
bistvenih odstopanj od uporabljenih predpostavk, zato je tveganje ocenjeno kot  nizko. 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih rezervacij z vidika materialno pomembnih zneskov 
ustrezajo sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo 
obvez.  
 
 
26. DOLGOROČNE PČR – ODLOŽENI PRIHODKI 
 
 

v EUR 
Stanje 

1.1.2014 Oblikovanje 
Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2014 

Brezplačni pridobljeni zabojniki 6.273 1.206 2.995 4.484 
Pravica izkoriščanja gramoza 13.873  3.468 10.405 
Prenova javne razsvetljave  103.500 154.136 114.885 142.751 
Druge dolgoročne PČR 6.382  481 5.901 
Odškodnina za izgubo pridelka 418.234  130.195 288.039 
SKUPAJ DOLGOROČNE PČR 548.262 155.342 252.024 451.580 
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27. POSLOVNE IN DRUGE OBVEZNOSTI  
 
 
v EUR 2014 2013 
DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 244.015 132.613 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 7.923.695 6.461.294 
Kratkoročne obveznosti do delavcev 773.263 666.973 
Druge kratkoročne obveznosti 1.697.158 605.849 
Kratkoročne obveznosti za predujme 50.483 116.446 
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 10.444.599 7.850.562 
SKUPAJ POSLOVNE OBVEZNOSTI 10.688.614 7.983.175 
 
Obveznosti med družbami v skupini so izločene v višini 591.067 EUR.  
Skupina Kostak na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje poslovnih obveznosti do članov 
nadzornega sveta, do članov uprave in drugih lastnikov pa izkazuje obveznosti iz naslova 
obračunanih, še neizplačanih plač za mesec december 2014. 
 
 
28. POGOJNE OBVEZNOSTI V ZABILANČNI EVIDENCI 
 
 
v EUR 2014 2013 
Hipoteke 4.172.659 4.146.746 
Dane garancije 12.424.372 9.503.541 
Dane menice 6.363.955 4.148.564 
Odstopi terjatev v zavarovanje 1.339.274 914.578 
Dane izvršnice 6.003 0 
Izdane zavezujoče izjave 27.450 0 
SKUPAJ DANA ZAVAROVANJA 24.333.713 18.713.429 
 
Dana jamstva, ki so dane garancije, bianco menice in odstopi terjatev, se nanašajo na 
pridobljena posojila in garancije za odpravo napak  v garancijski dobi.  
Hipoteke so na naslednjih nepremičninah:  

• zemljišču Brege – Veliki podlog za zavarovanje dolgoročnega posojila,  
• zemljišču Stara vas in Leskovec za zavarovanje finančnega najema sortirne linije, 
• zemljišču in objektih Žlapovec za zavarovanje dolgoročnega posojila, 
• objektu CKŽ 47, Valvasorjevo nabrežje, stavbah in zemljiščih Žlapovec za 

zavarovanje garancijskega limita,  
• zemljišču Pesje za zavarovanje dolgoročnega posojila, 
• zemljišču Senuše in Šentlenart v lasti HPG za zavarovanje dolgoročnega posojila. 

 
Iz naslova pogojnih obveznosti se ne pričakuje nastanek kakršnihkoli materialnih 
obveznosti, razen tistih, zaradi katerih so bile oblikovane rezervacije. 
 
 
 
29.  FINANČNI INŠTRUMENTI IN FINANČNA TEGANJA 
 
 
Skupina spremlja različne vrste finančnih tveganj, katerim je pri svojem delovanju 
izpostavljena: 

• kreditno tveganje, 
• plačilno-sposobnostno tveganje, 
• tržno tveganje.  
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Politika upravljanja s tveganji 

 
Aktivno upravljanje s tveganji v skupini Kostak sledi cilju pravočasnega prepoznavanja in 
odzivanja na potencialne nevarnosti s pripravo ustreznih ukrepov za zavarovanje pred 
identificiranimi tveganji, oziroma znižanje izpostavljenosti tveganjem. 
 
V skupini Kostak zato vsa obvladljiva tveganja upravljamo z ustreznimi mehanizmi, za 
njihovo obvladovanje pa so zadolžene različne organizacijske enote. 
 
Skupina Kostak upravlja s finančnimi tveganji centralno v okviru matične družbe. 
Tveganja, ki se pojavljajo pri pripravi računovodskih izkazov skupina obvladuje z jasnimi 
računovodskimi usmeritvami in njihovo dosledno uporabo, s primerno organizacijo 
računovodske funkcije, z rednimi letnimi zunanjimi revizijskimi pregledi delovanja 
notranjih kontrol, poslovnih procesov in poslovanja. 
 
Skupina je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah zavezana k reviziji računovodskih 
izkazov. Namen revizije je povečati stopnjo zaupanja uporabnikov računovodskih 
izkazov. Revizor z ustreznimi revizijskimi postopki in metodami preveri računovodske 
izkaze in izrazi mnenje o tem, ali so v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s 
primernim okvirom računovodskega poročanja. 
 
V nadaljevanju navajamo politike upravljanja s finančnimi tveganji, podrobnejše 
obrazložitve s podatki in kazalniki pa so vključene v poglavje Upravljanje s tveganji v 
poslovnem delu letnega poročila. 
 
Kreditno tveganje 

 
Kreditno izpostavljenost obvladujemo s pomočjo bonitetnega ocenjevanja kupcev in z 
aktivno izterjavo terjatev. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 
poročanja: 
 
 v EUR 2014 2013 
Terjatve do kupcev (konto 120,121) 10.589.972 9.616.173 
Druge poslovne terjatve (dolgoročne in kratkoročne) 1.546.306 391.660 
Terjatve za odloženi davek 303.039 224.370 
Odloženi stroški – dolgoročne AČR 3.396 2.282 
Kratkoročno odloženi stroški – kratkoročne AČR 443.197 375.240 
Dana posojila in depoziti 708.164 703.070 
SKUPAJ TERJATVE 13.594.074 11.312.795 
 
Raven skupnih terjatev se je konec leta 2014 glede na začetek leta zvišala. Ključna 
razloga za rast vrednosti terjatev do kupcev sta bila rast in časovna dinamika prodaje. 
Terjatve do kupcev izhajajo iz prodaje blaga, materiala in komunalnih, gradbenih in 
ostalih storitev fizičnim in pravnim osebam. Kupci so razpršeni, tako da ni večje 
izpostavljenosti posameznemu kupcu.  
 
Družbe v skupini izvajajo tudi stalen nadzor nad slabimi plačniki in preverjajo boniteto 
kupcev. Ukrepi, ki jih skupina predvideva ob morebitnem povečanju tveganj, so 
predvsem pridobitev ustreznih zavarovanj, poostritev nadzora slabih plačnikov ter 
aktivnejši postopki pri izterjavi terjatev. Znesek zapadlih terjatev je ob koncu leta ostal v 
normalnih, za Kostak sprejemljivih okvirih. 
 
Zaradi aktivnega upravljanja s terjatvami, v letu 2014 nismo zabeležili vrednostno 
pomembnejših odpisov terjatev.  
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Popravki terjatev 

 
Analiza starosti poslovnih terjatev na dan poročanja 
 

v EUR 
 Vrednost 

2014 
Popravek 

2014 
 vrednost 

2013 
Popravek 

2013 
Nezapadle terjatve 7.260.961  6.969.478  
Zapadle 0 - 30 dni 828.704  945.122  
Zapadle 30 - 60 dni 669.526  343.197  
Zapadle 60 - 90 dni 247.158  364.374  
Zapadle več kot 90 dni 2.633.512 463.015 1.961.167 190.955 
SKUPAJ 11.639.861 463.015 10.583.338 190.955 
 
 
Gibanje popravka poslovnih terjatev 
 
 v EUR 2014 2013 
Oblikovanje popravkov 463.015 190.955 
Izterjane odpisane terjatve  18.420 19.820 
Dokončen odpis terjatev 62.711 66.301 
STANJE 31. 12.  1.049.890 668.006 
 
 

Likvidnostno tveganje 

 
Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, skupina Kostak 
uravnava z učinkovitim kratkoročnim in dolgoročnim upravljanjem denarnih sredstev. 
Skupina redno načrtuje in spremlja denarne tokove. Kratkoročno financiranje poteka na 
osnovi bančnih revolving kreditov, s katerimi skupina pokriva morebitne primanjkljaje 
denarnih sredstev.  
 
Dolgoročno plačilno sposobnost skupina zagotavlja z ohranjanjem in povečevanjem 
lastniškega kapitala ter vzpostavljanjem ustreznega finančnega ravnotežja.  
 
Na dan 31. 12. 2014 je imela skupina Kostak na razpolago naslednje likvidnostne vire: 
 
v EUR 2014 2014 
Denar in denarni ustrezniki 214.611 175.289 
Depoziti  575.804 555.923 
Nečrpana odobrena revolving posojila 680.000 230.000 
SKUPAJ 1.470.415 961.212 

 

Zapadlost obveznosti na dan 31. 12. 2014 

 

v EUR 
Knjigovodska 

vrednost do 1 leta 1 do 2 leti 2 do 5 let 

     

Bančna posojila 5.604.303 3.481.971 762.571 1.359.761 
Finančni najem 1.245.776 435.912 468.310 341.554 
Poslovne in druge obveznosti 10.688.614 9.858.099 742.183 88.332 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 17.538.693 13.775.982 1.973.064 1.789.647 
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Prejeta nekratkoročna posojila 

 
v EUR 2014 2013 
Nekratkoročna posojila  
- kratkoročni del dolgoročnih posojil 

3.534.304 
1.411.972 

3.491.822 
1.829.551 

Obresti v poslovnem letu 109.211 179.241 

Prejeta kratkoročna posojila 

 
v EUR 2014 2013 
Kratkoročna posojila 3.481.972 3.214.551 
- od tega nekratkoročni del 1.411.972 1.829.551 
Obresti v poslovnem letu 80.816 60.856 
Drugi stroški   10.510 9.941 

Prejeti nekratkoročni finančni najemi 

 
v EUR 2014 2013 
Nekratkoročni finančni najemi 1.245.775 1.320.396 
- od tega kratkoročni del 435.912 367.557 
Obresti v poslovnem letu 75.250 81.113 
 
 

Tveganje sprememb obrestnih mer 

 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju v skupini Kostak tekoče spremljamo. Finančne 
obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka.  
 
V letu 2014 smo v skupini povečali dolgoročni dolg z najetjem dveh posojil. Zaradi rednih 
odplačil najetih posojil, se  dolgoročni dolg skupine Kostak, kljub novim zadolžitvam, ni 
bistveno povečal. Obrestno tveganje, ki izvira iz možnosti rasti stroškov financiranja pri 
virih, vezanih na spremenljivo obrestno mero, skupina ustrezno spremlja in obvladuje.  
 
Upravljanje s kapitalom 

 
Osnovni kapital obvladujoče družbe sestavlja 40.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. 
Primarni cilj upravljanja s kapitalom skupine Kostak  je zagotavljanje visokega kreditnega 
ratinga in ustreznih kazalnikov financiranja, s čimer se zagotavlja ustrezen razvoj 
svojega poslovanja in ustvarja čim večjo vrednost  za svoje delničarje.  
 
Kapitalsko sestavo skupine predstavlja razmerje med lastniškim kapitalom na eni strani, 
ter neto finančnim dolgom na drugi strani. Razmerje je na dan poročanja znašalo: 
 
v EUR 2014 2013 
Finančne obveznosti 6.850.079 6.197.218 
Zmanjšano za:   
  -  dana posojila in depozite 691.804 703.070 
  -  denar in denarni ustrezniki 214.612 175.289 
Neto finančni dolg 5.943.664 5.318.859 
Kapital 7.580.851 6.522.193 
RAZMERJE med kapitalom in neto dolgom 1:0,8 1:0,8 
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30. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
 

v EUR 
Stanje 

1.1.2014 Povečanje  Odprava 
Stanje 

31.12.2014 
Kratkoročno odloženi prihodki 266.835 569.094 326.043 509.886 

- gradbene pogodbe 0 216.550 0 216.550 

- tarifni sistem  106.128 95.236 167.484 33.880 

- odškodnine - poplave 0 122.999 27.647 95.352 

- druge PČR 160.707 134.309 130.912 164.104 

Vnaprej vračunani stroški 113.972 295.539 107.971 301.540 

DDV od danih predujmov 1.793 124.339 125.028 1.104 

SKUPAJ KRATKOROČNE PČR 382.600 988.972 559.042 812.530 

 
Kratkoročno odloženi prihodki in vnaprej vračunani stroški se pojavljajo v povezavi z 
izvajanjem gradbenih storitev na večjih gradbiščih, kjer izvedba del ne sledi dinamiki 
fakturiranja po pogodbah. Uporabljena metoda za pripoznavanje prihodkov po gradbenih 
pogodbah je stopnja dokončanosti del. 
 

 
 

31. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 
 
 
Podatki o skupinah oseb 

 
Konec leta 2014 je imel predsednik uprave družbe Kostak v lasti 529 delnic družbe 
Kostak, kar predstavlja 1,3 % celotnega kapitala oziroma 1,3 % glasovalnih pravic.   
 
Skupina nima drugih skupin povezanih oseb, razen vodstvenega osebja. V vodstveno 
osebje spadajo člani poslovodstev in člani nadzornega sveta. V letu 2014 je skupina 
članom poslovodstev in članom nadzornega sveta  izplačala prejemke v naslednjih bruto 
vrednostih: 

Bruto prejemki skupin oseb  

 
 2014 2013 
Predsednik uprave in direktorji odvisnih družb   

- osnovne plače 219.330 219.081 
- variabilni del 33.704 7.940 
- drugi prejemki iz delovnega razmerja 9.058 8.284 

Člani nadzornega sveta družbe Kostak, d. d. 31.541 25.325 
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del KP 437.799 515.900 
SKUPAJ PREJEMKI 731.432 776.530 
 
Bruto prejemki drugih delavcev po individualnih pogodbah o zaposlitvi obsegajo bruto 
vrednost osnovnih plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter povračil stroškov. 
Bruto prejemki predsednika uprave družbe Kostak in direktorjev v odvisnih družbah ter 
nadzornega sveta predstavljajo 3,1 % celotnih stroškov dela.  
 
Skupina Kostak na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje terjatev in obveznosti do članov uprave 
in zaposlenih po individualnih pogodbah ter članov nadzornega sveta, razen: 
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• poslovnih terjatev iz naslova rednih obračunov komunalnih storitev pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za vse ostale uporabnike komunalnih storitev, 

• poslovnih obveznosti za obračunane in še neizplačane plače za mesec december, 
za člane uprave in zaposlene po individualnih pogodbah. 

 
V letu 2014 noben član vodenja in nadzora družbe Kostak, d. d., Krško ni prejel 
nikakršnih prejemkov za opravljanje nalog v odvisnih družbah. 
 
 
32. DRUŽBE V SKUPINI KOSTAK 
 
 
Družbe v skupini so s povezanimi osebami poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih 
pogodb, pri čemer so bile v medsebojnem prometu povezanih oseb uporabljene tržne 
cene materiala in storitev. 
 

 
Delež 

lastništva 

Vrednost 
osnovnega 

kapitala 

Število 
zaposlenih 

31.12.2014 

Število 
zaposlenih 

31.12.2013 
Obvladujoča družba:     
KOSTAK, d. d., Krško  4.000.000 358 322 
Odvisne družbe:  417.606 60 50 
HPG Brežice, d. o. o. 100 % 229.766 43 43 
Ansat, d. o. o., Krško 100 % 12.840 9 7 
KOSTAK GIP, d. o. o., Krško 100 % 175.000 8 0 

 
 
 
33. POSLI Z REVIZORSKIMI DRUŽBAMI 
 
 
Skupina v letu 2014 izkazuje stroške revizorjev v višini 23.430 EUR. Revizorji za skupino 
niso opravljali svetovalnih storitev. 
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4.4 Poročilo neodvisnega revizorja za skupino Kostak 
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4.5 Računovodsko poročilo družbe Kostak, d. d., Krško 
 

4.5.1 Bilanca stanja 
 
v EUR Pojasnila 31.12.2014 31.12.2013 
    
SREDSTVA    
Opredmetena osnovna sredstva 12 9.105.989 7.566.467 
Naložbene nepremičnine 14 679.287 690.861 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR 13 414.677 260.724 
Odložene terjatve za davek  263.026 194.883 
Poslovne in druge terjatve 16 0 0 
Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 15 2.279.903 2.299.119 
Dana posojila in depoziti 19 247.032 354.747 
DOLGOROČNA SREDSTVA  12.989.914 11.366.801 
    
Zaloge 17 438.965 340.047 
Poslovne in druge terjatve 18,19 11.240.710 9.588.624 
Terjatve za tekoči davek    
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 20 132.353 85.233 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 21 413.960 174.408 
KRATKOROČNA SREDSTVA  12.225.988 10.188.312 
    
SKUPAJ SREDSTVA  25.215.902 21.555.113 
    
KAPITAL                                                    
Osnovni kapital 22 4.000.000 668.000 
Kapitalske rezerve 22 459.970 1.096.470 
Rezerve iz dobička 22 2.104.084 3.040.417 
Presežek iz prevrednotenja  -46.393 -26.046 
Preneseni čisti poslovni izid 22 576.622 1.607.597 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 22,23 598.207 224.725 
SKUPAJ KAPITAL  7.692.490 6.611.163 
    
OBVEZNOSTI    
Finančne obveznosti 24 2.697.489 2.548.468 
Dolgoročne poslovne obveznosti 26 309.961 131.600 
Rezervacije in dolgoročne PČR 25 1.465.508 1.282.773 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  4.472.958 3.962.841 

    
Poslovne in druge obveznosti 26,27 8.755.267 7.160.551 
Finančne obveznosti 24 3.696.571 3.488.460 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 29 598.616 332.098 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  13.050.454 10.981.109 

    
SKUPAJ OBVEZNOSTI  17.523.412 14.943.950 

    

KAPITAL IN OBVEZNOSTI   25.215.902 21.555.113 
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4.5.2 Izkaz poslovnega izida 
 
v EUR Pojasnila 2014 2013 
PRIHODKI 1   
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 1 47.245.748 27.712.353 
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1 93.440 26.051 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2 461.749 113.464 
Povečanje vrednosti oz. zmanjšanje zalog  3 50.631 -63.839 
Drugi poslovni prihodki 2 506.269 486.873 
  48.357.837 28.274.902 
ODHODKI 3   
Stroški blaga, materiala in storitev 4 -36.954.170 -18.873.629 
Stroški dela 5 -8.160.692 -7.392.509 
Odpisi vrednosti 3 -1.278.453 -1.006.765 
Drugi poslovni odhodki 6 -428.590 -445.658 
  -46.821.905 -27.718.561 
    
DOBIČEK IZ POSLOVANJA      1.535.932        556.341 
    
Finančni prihodki 8 45.057 178.528 
Finančni odhodki  8 -234.965 -309.646 
NETO FINANČNI ODHODKI  -189.908 -131.118 
    
Drugi prihodki 9 55.951 27.728 
Drugi odhodki 9        -32.056        -43.570 
NETO DRUGI PRIHODKI  23.895 -15.842 
    
DOBIČEK PRED DAVKOM  1.369.919 409.381 
    
Davek iz dobička 10 144.388  
Odloženi davek 10 -68.143 40.069 
    
ČISTI DOBIČEK 11 1.293.674 449.450 

DOBIČEK NA DELNICO  13 32,34 11,24 

 
 

4.5.3 Izkaz vseobsegajočega donosa 
 
v EUR Pojasnilo 2014 2013 
    
Dobiček v letu 13 1.293.674 449.450 
Spremembe presežka iz prevrednotenja 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

   

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
sredstev, razpoložljivih za prodajo 

   

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe 
računovodskih izkazov podjetij v tujini 

   

Druge sestavine vseobsegajočega donosa  -20.347 8.470 
    
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS  1.273.327 457.920 
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4.5.4 Izkaz sprememb lastniškega kapitala 
 
 
           
 
Za obdobje od 1.1. 2013 do 31.12 2013           v 
EUR 

Osnovni 
kapital  

Kapitalske 
rezerve  

Zakonske 
rezerve  

Rezerve 
za las. 

del. 

Lastne  
delnice 

    Druge 
rezerve 

Presežek 
iz 

prevred. 

Preneseni 
čisti dob. 

Čisti dob. 
posl. leta 

SKUPAJ 
KAPITAL  

A.1 Stanje 1. Januarja 2013 668.000 1.096.470 229.511 63.600 -63.600 2.522.581 -34.516 1.661.187 121.010 6.264.243 
  
B.1 Spremembe lastniškega kapitala-  
      transakcije z lastniki        -174.600  -174.600 

a) nakup lastnih delnic in lastnih posl. deležev           
b) Odtujitev oz. umik lastnih delnic in lastnih 
    poslovnih deležev            

c)  Izplačilo dividend        -174.600  -174.600 
B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
      obdobja       8.470  449.450 457.920 

a) vnos čistega poslovnega izida poročevalskega  
    obdobja 

        449.450 449.450 

b) sprememba presežka iz prevrednotenja  
    finančnih naložb  

      8.470    

B.3 Spremembe v kapitalu     -63.600 63.600 288.325  121.010 -345.735 63.600 
a) razporeditev preostalega dela čistega dobička 
    primerjalnega poročevalskega obdobja na  
    druge sestavine kapitala 

       121.010 -121.010  

b) razporeditev dela čistega dobička  
    poročevalskega obdobja na druge sestavine 
    kapitala po sklepu organov vodenja in  
    nadzora 

     224.725   -224.725  

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice    -63.600 63.600 63.600    63.600 
C. Končno stanje poročevalskega obdobja 668.000 1.096.470 229.511 0 0 2.810.906 -26.046 1.607.597 224.725 6.611.163 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala (nadaljevanje) 
 
 
Za obdobje od 1.1. 2014 do 31.12 2014           v 
EUR 

Osnovni 
kapital  

Kapitalske 
rezerve  

Zakonske 
rezerve  

Rezerve 
za las. 

del. 

Lastne  
delnice 

    Druge 
rezerve 

Presežek 
iz 

prevred. 

Preneseni 
čisti dob. 

Čisti dob. 
posl. leta 

SKUPAJ 
KAPITAL  

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega  
      obdobja 668.000 1.096.470 229.511 0 0 2.810.906 -26.046 1.607.597 224.725 6.611.163 

  
A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja 668.000 1.096.470 229.511 0 0 2.810.906 -26.046 1.607.597 224.725 6.611.163 
B.1 Spremembe lastniškega kapitala-  
      transakcije z lastniki        -192.000  -192.000 

a) nakup lastnih delnic in lastnih posl. deležev           
b) Odtujitev oz. umik lastnih delnic in lastnih 
    poslovnih deležev            

c)  Izplačilo dividend        -192.000  -192.000 
B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
      obdobja       -20.347  1.293.674 1.273.327 

a) vnos čistega poslovnega izida poročevalskega  
    obdobja 

        1.293.674 1.293.674 

b) sprememba presežka iz prevrednotenja  
    finančnih naložb  

      15.585   15.585 

c) presežek iz prevrednotenja odpravnin       -35.932   -35.932 
B.3 Spremembe v kapitalu  3.332.000 -636.500 97.261   -1.033.594  -838.975 -920.192 0 
a) razporeditev preostalega dela čistega dobička 
    primerjalnega poročevalskega obdobja na  
    druge sestavine kapitala 

       224.725 -224.725 0 

b) razporeditev dela čistega dobička  
    poročevalskega obdobja na druge sestavine 
    kapitala po sklepu organov vodenja in  
    nadzora 

  97.261   598.206   -695.467              0 

d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice           
f) Druge spremembe v kapitalu-povečanje 
osnovnega kapitala 3.332.000 -636.500    -1.631.800  -1.063.700  0 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 4.000.000 459.970 326.772 0 0 1.777.312 -46.393 576.622 598.207 7.692.490 
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4.5.5 Predlog uporabe bilančnega dobička 
 
 
Ugotovljen bilančni dobiček leta 2014 sestoji iz naslednjih elementov: 
 
v EUR 2014 2013 
Čisti dobiček leta  1.293.674 449.450 
Preneseni čisti dobiček 576.622 1.607.597 
Povečanje zakonskih rezerv 97.261 0 
Povečanje (dodano oblikovanje) rezerv iz dobička po odločitvi  598.207 224.725 
uprave in NS (drugih rezerv iz dobička)   
BILANČNI DOBIČEK 1.174.829 1.832.322 
 
 
Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2014 znašal 1.174.829 EUR je 
naslednji: 

• del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2010, v višini 140.475 EUR, in del 
bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta  2011, v višini 71.525 EUR, se 
razporedi za izplačilo dividend delničarjem, v bruto vrednosti 5,3 EUR na delnico, 

• preostanek bilančnega dobička v znesku 962.829 EUR ostane nerazporejen.  
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4.5.6 Izkaz denarnih tokov  

 

 v EUR 2014 2013 
a) Postavke izkaza poslovnega izida 2.369.654 1.392.134 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 47.920.574 28.311.625 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 

-45.550.920 -26.951.565 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 32.074 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance 
stanja 808.317 1.591.018 

Začetne manj končne poslovne terjatve -1.243.875 -1.060.687 
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -239.552 -79.877 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0  
Začetne manj končne zaloge -98.917 56.291 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 1.941.408 2.827.178 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 449.253 -151.887 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0  
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 3.177.971 2.983.152 

 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 

  

a) Prejemki pri naložbenju 429.572 1157.610 
Prejemki od dobljenih obresti in deleži v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 25.394 119.908 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 18.948 1.655 
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 410 351 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 7.954 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 384.820 19.272 
b) Izdatki pri naložbenju   -3.534.707 -1.135.140 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -268.992 -82.756 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.291.796 -453.020 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -1.816  
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -179.073 -345.633 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -793.030 -253.732 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) -3.105.135 -986.001 

 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

  

a) Prejemki pri financiranju 4.216.718 12.437.362 
Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 2.699.300 43.110 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  1.517.418 12.394.252 
b) Izdatki pri financiranju -4.242.434 -14.606.558 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -170.497 -231.749 
Izdatki za vračila kapitala -20.348 63.600 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -3.313.589 -4.255.000 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -546.000 -9.945.208 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -192.000 -174.601 
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 

-25.716 -2.105.596 

Denarni izid v obdobju 47.120 -108.445 
Začetno stanje denarnih sredstev  85.233 193.678 
Č.  KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV  132.353 85.233 
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4.5.7 Pojasnila k računovodskim izkazom 

 
KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d. d., je obvladujoča družba skupine Kostak s 
sedežem na Leskovški cesti 2 a, Krško.  
 
 
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov  
 
 
IZJAVA O SKLADNOSTI 

 
Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom so sestavljeni v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi 2006 (v nadaljevanju SRS), ki jih je sprejel Slovenski inštitut 
za revizijo, in v skladu z določili  Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).  
 
Uprava družbe Kostak je računovodske izkaze odobrila 28. 2. 2015. 
 
 

PODLAGE ZA MERJENJE 

 
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri finančnih 
inštrumentih, ki so na razpolago za prodajo. 
 
 

VALUTA 

 
Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v EUR.  
 
 

UPORABA OCEN IN PRESOJ 

 
Priprava računovodskih izkazov temelji tudi na določenih ocenah in predpostavkah 
poslovodstva, ki vplivajo tako na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe kot 
tudi na izkazane prihodke in odhodke obračunskega obdobja.  
 
Poslovodska ocena med drugim vključuje določitev življenjske dobe in preostale vrednosti 
nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev, popravke 
vrednosti zalog in terjatev, predpostavke, pomembne za aktuarski izračun v zvezi z 
določenimi zaslužki zaposlenih, ter predpostavke in ocene za slabitev dobrega imena. Ne 
glede na to, da poslovodstvo med pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki 
na to lahko vplivajo, je možno, da se dejanske posledice poslovnih dogodkov razlikujejo 
od ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo ter upoštevati 
morebitne spremembe poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, dodatne informacije 
in izkušnje. 
 
Družba Kostak v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na 
oceno vrednosti.  
 
Glavne ocene in predpostavke na dan izkaza finančnega položaja, ki so vezane na 
prihodnje poslovanje in bi lahko povzročile vrednostno pomembnejše popravke 
knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti, so opisane v pojasnilih.  
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Pomembne računovodske usmeritve 
 
 
Družba Kostak uporablja iste računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so 
predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.  
 
 
FINANČNI INSTRUMENTI 

Neizvedeni finančni instrumenti 

 
Neizvedeni finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital  in dolžniške vrednostne 
papirje, poslovne in druge terjatve in dana posojila. 
 
Družba na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oziroma depozite na dan 
njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum 
menjave oziroma ko družba postane stranka v pogodbenih določilih inštrumenta.  
 
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 vsa tveganja in koristi iz 
lastništva finančnega sredstva prenesejo. Kakršen koli delež v prenesenem finančnem 
sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali 
obveznost. Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v 
pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 
 
Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v bilanci stanja, 
če in le če ima družba pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in 
hkrati poravnati svojo obveznost. 

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo predstavljajo naložbe v delnice in deleže v 
podjetjih. Po začetnem pripoznavanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti. 
Izgube zaradi oslabitve pri kapitalskih inštrumentih na razpolago za prodajo so 
pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu ter izkazane v kapitalu oziroma rezervi za 
pošteno vrednost. Finančne naložbe v deleže in delnice družb, ki ne kotirajo na borzi, se 
izkazujejo kot finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti. Vrednost 
teh naložb se praviloma ne spreminja, razen če obstajajo razlogi in dokazi za oslabitev. 

Dana posojila in terjatve 

Dana posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi in določljivimi plačili, ki ne 
kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni 
vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznavanju se posojila 
in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posojila 
in terjatve zajemajo denarna sredstva in njihove ustreznike, dana posojila podjetjem in 
depozite bankam, poslovne in druge terjatve. 
 

Naložbe v odvisne družbe 

 
Nekratkoročne finančne naložbe v kapital odvisnih družb, ki so vključene v konsolidirane 
računovodske izkaze, se vrednotijo po nabavni vrednosti. Če je zaradi izgube odvisne 
družbe potrebna oslabitev naložbe, se znesek izgube zaradi oslabitve izmeri kot razlika 
med knjigovodsko vrednostjo naložbe in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov. Obvladujoča družba Kostak je ugotovila, da ne obstaja potreba po 
slabitvi naložb po stanju na dan 31. 12. 2014. 
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Osnovni kapital 

Odkup lastnih delnic  

Ob odkupu lastnih delnic, ki se izkazujejo kot del osnovnega kapitala, se znesek 
plačanega nadomestila, vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, pripozna 
kot sprememba v kapitalu. Odkupljene delnice se izkazujejo kot lastne delnice in se 
odštejejo od kapitala.  
 
 
Dividende 
Dividende se pripoznajo v računovodskih izkazih družbe v obdobju, v katerem je bil 
sprejet sklep skupščine delničarjev o izplačilu dividend. 
 
 
NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 

 
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji nabavni vrednosti oziroma po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi oslabitve. 
 
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev.  
Nabavna vrednost v družbi izdelanega sredstva zajema 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.  
 
Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi 
kot razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo in 
izkaže v izkazu poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki oziroma med drugimi 
poslovnimi odhodki. 
 
Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne 
odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne rezervacije 
in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. 
 
Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo 
kot posamezna sredstva. 
 

Kasnejši stroški 

Stroški zamenjave nekega dela nepremičnin, naprav in opreme se pripoznajo v 
knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bo imela družba bodoče 
gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pripoznanje knjigovodske vrednosti 
zamenjanega dela pa se odpravi. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so 
pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki takoj, ko do njih pride. 
 
Predvideni zneski stroškov velikih popravil (remontov) nepremičnin, naprav in opreme se 
obravnavajo kot deli sredstev, ki se amortizirajo v obdobju do naslednjega velikega 
popravila. 
 

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva oziroma njegovih sestavnih 
delov. Najeta sredstva v obliki finančnega najema se amortizirajo ob upoštevanju 
trajanja najema in dobe koristnosti, razen če je precej gotovo, da bo družba do konca 
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trajanja najema postala lastnica najetega sredstva. Zemljišča, predujmi za osnovna 
sredstva in osnovna sredstva v izgradnji oziroma pridobivanju ter umetniška dela, se ne 
amortizirajo. Dobe koristnosti sredstev ter preostale vrednosti se preverjajo vsako leto 
ob letnem popisu sredstev. 
 
 
Preglednica amortizacijskih stopenj    
    
 Amortizacijske stopnje 
Gradbeni objekti 1,5 - 10,5 % 
Oprema 6,6 - 33 % 
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija 12,5 - 25 % 
Transportna oprema in osebni avtomobili 12,5 - 33 % 
Računalniška oprema 20 - 37,5 % 
Drobni inventar 15 - 33,3 % 
 

 

NEOPREDMETENA SREDSTVA 

Dobro ime 

Dobro ime, nastalo ob prevzemu odvisne družbe, se nanaša na presežek oziroma razliko 
med stroškom nabave in deležem skupine v čisti pošteni vrednosti ugotovljenih sredstev, 
obveznosti in pogojnih obveznosti prevzete družbe.  
 
Dobro ime se meri po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno izgubo zaradi oslabitve.  

Raziskovanje in razvijanje  

Vsi stroški, povezani z lastnim razvojno-raziskovalnim delom v skupini, se v poslovnem 
izidu pripoznajo kot odhodek takoj ob nastanku.  

Ostala neopredmetena sredstva 

Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila družba in katerih dobe koristnosti so 
omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in za izgube, nabrane zaradi oslabitve. 

Kasnejši stroški 

Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko 
povečujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki 
nanašajo. Vsi drugi stroški so v poslovnem izidu pripoznani kot odhodki, takoj ko do njih 
pride.  

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena) in se 
začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo.  
 
Amortizacijske stopnje so naslednje: 
 
Skupina neopredmetenih sredstev Amortizacijske stopnje 
programska oprema   10 - 37,5 % 
usredstveni stroški naložb v tuja OS   5 - 20 % 
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Naložbene nepremičnine 

 
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino ali 
povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje, ne pa za prodajo v rednem 
poslovanju ali uporabo v proizvodnji.  
 
Družba razvršča kot naložbene nepremičnine samo nepremičnine, ki so samostojne 
zgradbe in v celoti dane v najem. Samo del objekta, oddan v najem se ne razporedi med 
naložbene nepremičnine, ker ga ni mogoče prodati ločeno. Naložbene nepremičnine se 
vodijo po modelu nabavne vrednosti. Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega 

časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti sredstev in se začne, ko je sredstvo 

na razpolago za uporabo.  
 
Če se uporaba nepremičnine spremeni v tej meri, da zahteva prerazvrstitev med 
opredmetena osnovna sredstva, se nepremičnina prerazporedi po nabavni vrednosti. 
 
 

Najeta sredstva 

 
Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane 
z lastništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. Po začetnem pripoznanju je 
najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti, ali, če je ta nižja, sedanji 
vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstvo obračunava v 
skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.  

Drugi najemi se obravnavajo kot poslovni najemi. Sredstva, najeta s poslovnim najemom 
se ne pripoznajo v bilanci stanja družbe. 

 

ZALOGE 

 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši 
izmed njiju. Čista iztržljiva vrednost se določi po prodajni vrednosti na datum poročanja, 
zmanjšani za prodajne stroške in morebitne ostale splošne stroške, ki so običajno 
povezani s prodajo.  

 
Metode merjenja vrednosti zalog: 

• metoda maloprodajnih cen z vključeno razliko v ceni in DDV-jem v maloprodaji, 
• metoda nabavnih cen z vsemi odvisnimi stroški nabave za material in surovine, 
• metoda standardnih cen, ki vključuje neposredne stroške proizvodnje za zaloge 

proizvodov 
 
Ocena iztržljive vrednosti zalog se opravi najmanj enkrat letno, in sicer ob letnem popisu 
zalog. 

Knjigovodske vrednosti zalog v materialno pomembnih zneskih ne presegajo njihove 
poštene vrednosti. Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno 
vplivali na oceno vrednosti. 
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OSLABITVE SREDSTEV 

 

Finančna sredstva 

Družba na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja 
kakšno objektivno znamenje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje za oslabljeno, 
če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov 
prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.  

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, 
se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi 
denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve 
v zvezi s finančnim sredstvom, na razpolago za prodajo, se izračuna glede na njegovo 
trenutno pošteno vrednost.  

Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Družba oceni 
dokaze o oslabitvi posojil in pomembnih terjatev posamično.  
 
Izguba zaradi oslabitve finančnih sredstev, izkazanih po odplačni vrednosti, se izračuna 
kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi 
tokovi. Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka vrednosti 
posojil in terjatev. Ko se zaradi kasnejših dogodkov (npr. poplačilo dolga s strani 
dolžnika) znesek izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi 
oslabitve odpravi skozi poslovni izid.  
 
Izguba zaradi oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se izračuna glede na 
njihovo trenutno pošteno vrednost. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je njeno 
odpravo mogoče nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju 
oslabitve.  

Nefinančna sredstva 

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih 
sredstev (razen zalog in odloženih terjatev za davke), da ugotovi, ali so prisotni znaki 
oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena 
slabitve dobrega imena se izvede na datum poročanja.  

 
 
KRATKOROČNI ZASLUŽKI ZAPOSLENIH 

 
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo 
med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom 
opravljeno.  

 

NEKRATKOROČNI ZASLUŽKI ZAPOSLENIH 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

Družba je v bilanci stanja pripoznala rezervacije iz naslova bodočih obveznosti do 
zaposlenih za jubilejne nagrade, ki so izračunane v skladu s kolektivno pogodbo 
dejavnosti, in zakonsko določene odpravnine ob upokojevanju zaposlenih. Spremembe v 
rezervacijah za odpravnine in jubilejne nagrade se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, 
aktuarske izgube pa v kapitalu. Podlaga za oblikovanje rezervacij je bilo v letu 2014  
aktuarsko poročilo pooblaščene aktuarke. Aktuarske izgube so v letu 2014 posledica 
večjega števila novo zaposlenih delavcev in pa sprememb aktuarskih predpostavk. 
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Izračun je pripravljen na ta način, da je za vsakega zaposlenega upoštevan strošek 
odpravnine pri upokojitvi, ki mu pripada po kolektivni pogodbi o zaposlitvi ter strošek 
vseh pričakovanih jubilejnih nagrad za zaposlene za nedoločen čas po stanju na dan 
31.12.2014. Pri izračunih so upoštevana aktualna zakonsko sprejeta določila glede 
pogojev upokojevanja, pričakovana stopnja rasti plač v panogi, ocenjena fluktuacija 
zaposlenih in ustrezna diskontna stopnja, ki omogoča opredelitev sedanje vrednosti vseh 
bodočih pričakovanih izplačil iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad.  

 

REZERVACIJE 

 
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri poravnavi obveze 
potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.  

Rezervacija za stroške kočljivih pogodb se pripozna, ko neizogibni stroški izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti po tej pogodbi presegajo pričakovane gospodarske koristi, ki jih 
je družba deležna na podlagi pogodbe. Rezervacije se merijo po sedanji vrednosti 
pričakovanih stroškov prekinitve pogodbe oziroma pričakovanih stroškov nadaljevanja 
pogodbenega razmerja, in sicer po nižji od obeh. 
 
 
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA, BLAGA IN STORITEV 

 
Prihodki iz prodaje trgovskega blaga in materiala se pripoznajo v izkazu poslovnega izida 
v trenutku, ko je kupec prevzel vsa pomembna tveganja in koristi, povezana z 
lastništvom trgovskega blaga in materiala. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na dan poročanja. 
 
Prihodki iz prodaje trgovskega blaga, materiala in storitev se merijo na podlagi prodajnih 
cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za vračila in popuste, odobrene 
ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 
 
Prenos tveganj in koristi je odvisen od določil posamezne kupoprodajne pogodbe, 
praviloma pa do prenosa pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz skladišča. 
 
 
DRŽAVNE PODPORE 

 
Prihodki iz naslova državnih podpor se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot 
odloženi prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo družba prihodke prejela in da 
bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se 
pripoznavajo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj 
bi jih ti prihodki nadomestili. S sredstvi povezane državne podpore se v izkazu 
poslovnega izida pripoznavajo dosledno, in sicer med drugimi prihodki iz poslovanja v 
dobi koristnosti posameznega sredstva.  

 

FINANČNI PRIHODKI IN FINANČNI ODHODKI 

 
Finančni prihodki obsegajo obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od 
odsvojitve finančnih sredstev, ki so na razpolago za prodajo in spremembe poštene 
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Prihodki od obresti 
se pripoznajo ob njihovem nastanku. Prihodki od dividend se pripoznajo na dan, ko je 
uveljavljena delničarjeva pravica do plačila.  
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Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe 
poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in izgube 
zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev.  

 

Davek iz dobička  

Davek iz dobička poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek od 
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida.  

 

Čisti dobiček na delnico  

Družba Kostak izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki jo izračuna tako, da dobiček, 
ki pripada navadnim delničarjem, deli s številom navadnih delnic, brez lastnih delnic.  
 
 
 
Davčna politika 
 
 
Davčni izkazi družbe Kostak, d. d., so pripravljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.  
 
 

Spremembe slovenske davčne zakonodaje v letu 2014 

 
V letu 2014 so bile spremenjene določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
so vplivale na davčne izkaze družbe Kostak. Davčna osnova družbe je dobiček kot 
presežek prihodkov nad odhodki po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, pri 
čemer se kot osnova za pripoznavanje v davčnem obračunu še vedno pripoznavajo 
prihodki in odhodki, prikazani v izkazu poslovnega izida, ugotovljeni na podlagi zakona ali 
računovodskih standardov. 
 
Odloženi davek 

 
Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po bilanci stanja, pri 
čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in 
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja ter vrednostmi za potrebe davčnega 
poročanja. Odložena terjatev za davek se pripozna v višini verjetnega razpoložljivega 
prihodnjega obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti 
odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni 
več verjetno, da bo zanj mogoče uveljavljati davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 
 
Družba Kostak je odložene davke na dan 31. 12. 2014 preračunala po stopnji 17 %, ki se 
je za obračun davka od dobička pravnih oseb začela uporabljati 1. 1. 2013 in bo veljala 
tudi v prihodnjih letih. V letu 2014 je družba oblikovala in odpravljala odložene davke iz 
naslednjih naslovov: 

• razlik v popravkih vrednosti terjatev, 
• razlik v vrednosti rezervacij, 
• davčne izgube. 

 
Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 
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Poročanje po odsekih 
 
Družba Kostak ni opredelila poslovnih odsekov, saj svojih dejavnosti ne opravlja v drugih 
državah. Zaradi tega družba za leto 2014 ne prikazuje informacij o poslovanju niti po 
poslovnih niti po geografskih odsekih. 
 
 
Poslovne združitve in ustanovitve novih družb 
 
Družba Kostak, d. d., je septembra 2014 soustanovila družbo Kostak AG, d. o. o., z 
vplačilom osnovnega vložka 750 EUR, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala.  
 
 
Spremembe računovodskih predpisov  
 
V letu 2014 ni bilo sprememb v računovodskih predpisih za gospodarske družbe.  
 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom  
 
 
1. PRIHODKI IZ PRODAJE 
 
Analiza prihodkov po kategorijah 
 
 
 v EUR 2014 2013 
Prihodki iz prodaje materiala in blaga  3.419.899 1.778.930 
Prihodki iz prodaje storitev 43.252.998 25.725.044 
Prihodki iz prodaje proizvodov 345.840 0 
Prihodki iz ostale prodaje 320.451 234.430 
PRIHODKI IZ PRODAJE SKUPAJ 47.339.188 27.738.404 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 461.749 113.464 
SKUPAJ PRIHODKI 47.800.937 27.851.868 
 
 
2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  
 
 
v EUR 2014 2013 
Dobiček pri prodaji OS 499 2.300 
Prihodki od odprave in porabe rezervacij 169.517 150.499 
Odprava odloženih prihodkov 55.458 115.986 
Odprava popravkov terjatev 17.495 8.539 
Prejete odškodnine 197.895 157.218 
Ostali poslovni prihodki 65.405 52.331 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 506.269 486.873 
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3. STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH 

v EUR 2014 2013 
Stroški blaga, materiala in storitev 36.954.170 18.873.629 
Stroški dela 8.160.692 7.392.509 
Amortizacija 859.842 833.813 
Odpisi in popravki vrednosti zalog 2.001 2.782 
Slabitve in odpisi terjatev 416.610 170.170 
Rezervacije za dane garancije, kočljive pogodbe 96.916 298.400 
Drugi poslovni odhodki 331.674 147.258 
STROŠKI SKUPAJ 46.821.905 27.718.561 
Sprememba vrednosti zalog -50.631 63.839 
SKUPAJ 46.771.274 27.782.400 
 
 
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
 
Pomembnejše postavke stroškov po naravnih vrstah  
 
 v  EUR  2014  2013 
Nabavna vrednost prodanega blaga 2.924.082 1.405.570 
Stroški porabljenega materiala  4.910.669 3.864.053 
  - stroški materiala 3.785.929 2.766.652 
  - stroški energije 962.861 920.201 
  - stroški nadomestnih delov za OS 72.503 68.162 
  - stroški odpisa DI 48.171 48.457 
  - ostali stroški materiala 41.205 60.581 
Stroški storitev 29.119.419 13.604.006 
   - stroški storitev pri proizvajanja proizvodov in storitev 25.458.842 11.270.804 
   - stroški transportnih storitev 522.054 401.876 
   - stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS 275.818 259.035 
   - najemnine 1.749.395 917.936 
   - povračila stroškov zaposlenim (dnevnice…) 65.751 56.545 
   - stroški plačilnega prometa, bančni stroški, 

zavarovalne premije 502.023 327.544 

   - stroški intelektualnih in osebnih storitev 254.068 154.630 
   - stroški sejmov, reklame 184.249 108.978 
   - storitve fizičnih oseb (pogodbe o delu, avtorske pogodbe) 67.732 83.891 
   - drugi stroški storitev 39.487 22.767 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 36.954.170 18.873.629 
 
 
5. STROŠKI DELA 
 
 v EUR                                                                 2014 2013 
Stroški plač 5.751.649 5.285.914 
Stroški socialnih zavarovanj 506.642 374.186 
Stroški pokojninskih zavarovanj 631.959 693.120 
Drugi stroški dela 1.270.442 1.039.289 

- regres 362.417 253.710 
- prevoz na delo 305.885 298.674 
- prehrana 439.067 412.987 
- solidarnostna pomoč 10.370 13.032 
- odpravnina, jubilejna nagrada 9.602 7.961 
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 142.938 52.914 
- drugi prejemki  in ugodnosti              163            11 

STROŠKI DELA 8.160.692 7.392.509 
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Družba Kostak upošteva določila Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in 
Podjetniške kolektivne pogodbe družbe Kostak, d. d. Povprečna bruto plača na 
zaposlenega v družbi Kostak je za leto 2014 znašala 1.479 EUR. Vsem zaposlenim je bil v 
mesecu  maju 2014 izplačan regres za letni dopust, v bruto znesku 789 EUR na delavca, 
konec leta pa še  v višini 291 EUR. Izplačila po pogodbah o delu so bila izplačana le 
osebam, ki občasno opravljajo nekatera dela (izvajanje pogrebne službe, remont NEK, 
prevajalske storitve in revizija ocena tveganja) in so znašala 32.997 EUR. Povprečno 
število zaposlenih v družbi Kostak tekom leta (izračunano na podlagi realiziranih ur) 
znaša 324 (leto 2013 310). 
 
 
6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 
 
 
v EUR                                                                                               2014 2013 
Rezervacije za dana jamstva 96.916 132.678 
Rezervacije za kočljive pogodbe 0 165.722 
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 178.944 19.027 
Izdatki za varstvo okolja 55.107 41.970 
Nagrade dijakom in študentom na praksi 2.849 5.683 
Štipendije dijakom in študentom 11.050 16.106 
Ostali stroški 83.724 64.472 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 428.590 445.658 
 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah 
 
 
 

Dejavnosti 
GJS 

Tržne 
dejavnosti 2014          2013 

Nabavna vrednost prod. blaga   2.924.082 2.924.082 1.405.570 
Proizvajalni stroški prod. količin  7.334.332 34.860.427 42.194.759 24.750.420 
Sprememba vrednosti zalog   -50.632 -50.632 63.839 
Stroški prodajanja  53.899 53.899 57.029 
Stroški splošnih dejavnosti 777.548 806.677 1.584.225 1.528.501 
Stroški raziskav in razvoja  331.961 331.961 330.257 

STROŠKI PO FUNKC. SKUPINAH 8.111.880 38.926.414 47.038.294 28.135.616 

 

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 

 
V letu 2014 so bili proizvajalni stroški prodanih proizvodov in nabavna vrednost 
prodanega blaga za 72,5 % večji kot v letu 2013. Njihov delež v prihodkih iz prodaje se 
je iz 94,3 % v letu 2013, v letu 2014 povečal na 95,3 %.  
 
Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti 

 
Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi z letom 2013 povečali 
za 3,3 %. Njihov delež v prihodkih iz prodaje je 3,5 %. Stroški prodajanja in splošnih 
dejavnosti vključujejo tudi druge poslovne odhodke. 
 
Stroški razvijanja 

V zvezi z razvojno-raziskovalno dejavnostjo je v letu 2014 nastalo 331.961 EUR stroškov. 
Vsi nastali stroški bremenijo izkaz poslovnega izida za leto 2014. V primerjavi z letom 
2013 so bili stroški večji  za 0,5 %, njihov delež v prihodkih iz prodaje pa se je iz 1,2 % v 
letu 2013, v letu 2014 znižal na 0,7 %. 
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7. FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 
 

 
v EUR                                                                                                        2014  2013 
Prihodki od obresti 19.634 58.620 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb 0 0 
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 5.760 106.776 
Drugi finančni prihodki 19.663 13.132 
FINANČNI PRIHODKI SKUPAJ 45.057 178.528 
Odhodki za obresti -163.783 -226.038 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb 0 -7.954 
Drugi finančni odhodki -71.182 -75.654 
FINANČNI ODHODKI SKUPAJ -234.965 -309.646 
NETO FINANČNI IZID -189.908 -131.118 
 
 
 
8. DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
 
v EUR                                                                              2014 2013 
Izterjane odpisane terjatve 333 418 
Druge neobičajne postavke 55.618 27.310 
DRUGI PRIHODKI SKUPAJ 55.951 27.728 
Denarne kazni -5.000 0 
Odškodnine -7.237 -30.325 
Drugi odhodki -264 -1.526 
Donacije in pomoči za humanitarne namene -19.555 -11.719 
DRUGI ODHODKI SKUPAJ -32.056 -43.570 
NETO DRUGI PRIHODKI/ODHODKI 23.895 -15.842 
 
 
9.  DAVEK IZ DOBIČKA 
 
 
v EUR 2014 2013 
DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO 1.369.919 409.381 
Popravek prihodkov - zmanjšanje -42.946 -127.152 
Popravek prihodkov - povečanje 0 0 
Popravek odhodkov - zmanjšanje 813.514 601.067 
Popravek odhodkov - povečanje -82.769 -40.067 
Povečanje davčne osnove (uveljavljene olajšave, dividende) 288 5.339 
Davčne olajšave -1.208.667 -848.568 
Davčna osnova 849.339 -848.568 
Odmerjeni davek 144.388 0 
Terjatve za odloženi davek -68.143 -40.069 
DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 76.245 -40.069 
 
 
 
Odloženi davki 

 
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci 
stanja, z uporabo davčne stopnje 17 %, ki je stopila v veljavo s 1. 1. 2013. 
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v EUR 
Stanje  
31.12. 2013 Črpanje Oblikovanje 

Stanje 
31.12.2014 

Poslovne terjatve 98.813 10.639 70.532 158.706 
Rezervacije 96.070 12.161 20.410 104.319 

ODLOŽENI DAVKI 194.883 22.800 90.942 263.025 

 
 
10.  ČISTI DOBIČEK  
 

 

v EUR 2014 2013 
Poslovni prihodki 48.357.837 28.274.902 

Poslovni odhodki 46.821.905 27.718.561 

Finančni prihodki 45.057 178.528 
Finančni odhodki 234.965 309.646 

Dobiček iz rednega delovanja 1.346.024 425.223 

Drugi prihodki 55.951 27.728 

Drugi odhodki 32.056 43.570 
Dobiček zunaj rednega delovanja 23.895 -15.842 

Celotni dobiček 1.369.919 409.381 

Odmerjeni davek 144.388  

Terjatve za odloženi davek -68.143 -40.069 

ČISTI DOBIČEK 1.293.674 449.450 

 
V letu 2014 je bil ustvarjen čisti dobiček v višini 1.293.674 EUR. Na podlagi sklepa 
uprave in v soglasju nadzornega sveta, je bilo 50 % čistega dobička obračunskega 
obdobja, v višini 598.206 EUR, razporejenega v druge rezerve iz dobička, dodatno pa so 
bile oblikovane zakonske rezerve v višini 97.261 EUR. 
 
 
Čisti dobiček  po preračunu kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin 
 
v EUR Znesek kapitala % rasti Izračunan učinek Zmanjšan izid 
KAPITAL - preračun za 
koeficient rasti cen ŽP 

7.151.827 0,20% 14.304 1.279.370 

 
 
 
11.  NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA  
 
 
v EUR 2014 2013 
Zemljišča 2.108.269 2.105.152 
Zgradbe 1.943.682 1.921.316 
Proizvajalne naprave in stroji  4.690.396 3.335.973 
Druge naprave in oprema 96.812 86.803 
Opredmetena OS v gradnji ali izdelavi 266.830 117.223 
NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 9.105.989 7.566.467 
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Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev  
 

v EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Sredstva v  
pridobivanju 

Skupaj  

Nabavna vrednost      
Stanje 1.1.2014 2.105.152 3.080.961 9.680.379 117.223 14.983.715 
Nabava 3.117 81.190 2.058.060 151.712 2.294.079 
Inventurni višek      
Odtujitve – odpisi   -185.552 -2.105 -187.657 
Stanje 31.12.2014 2.108.269 3.162.151 11.552.887 266.830 17.090.137 
      
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2014  1.159.645   6.257.603  7.417.248 

Amortizacija  58.824 691.538  750.362 
Odtujitve in odpisi   -183.462  -183.462 
Stanje 31.12.2014  1.218.469 6.765.679  7.984.148 
      
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2014 2.105.152 1.921.316 3.422.776 117.223 7.566.467 
STANJE 31.12.2014 2.108.269 1.943.682 4.787.208 266.830 9.105.989 
 
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 36,1 % vseh sredstev in so v primerjavi s 
sredstvi v predhodnem letu višja za 20,3 %. Bistvene spremembe na opredmetenih 
osnovnih sredstvih v letu 2014 so naslednje: 

• nove naložbe so bile realizirane v višini 2.293.974 EUR, 
• odpisi sredstev po letnem popisu zaradi uničenja so znašali 4.090 EUR, 
• v letu 2014 je bila obračunana amortizacija v  višini 750.362 EUR, 
• v letu 2014 oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev niso bile potrebne.  

Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. Na dan 31. 12. 2014 znašajo 
obveznosti do dobaviteljev, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev 167.373 EUR 
 
Opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu 
 
v EUR 2014 2013 
Proizvajalne naprave in stroji  2.105.202 1.928.686 
SREDSTVA V FINANČNEM NAJEMU 2.105.202 1.928.686 
 
Opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu predstavljajo 8,3 % vseh sredstev.  
Bistvene lastnosti osnovnih sredstev v finančnem najemu so v letu 2014 naslednje: 

• povečanja so bila realizirana v višini 451.134 EUR, 
• v letu 2014 je bila obračunana amortizacija v  višini 274.618 EUR, 
• zmanjšanje sredstev (prenos) v višini 0 EUR, 
• v letu 2014 oslabitve sredstev v finančnem najemu niso bile potrebne.   

                                                                                                                                                                                                
Knjigovodske vrednosti sredstev v finančnem najemu v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. 
 
 
12.  NEOPREDMETENA SREDSTVA  
 
 
v EUR 2014 2013 
Dolgoročne premoženjske pravice 78.641 40.348 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 332.840 218.342 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 3.196 2.034 
SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA 414.677 260.724 
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Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo kupljene licence za uporabo 
računalniških programov, premoženjsko pravico do izrabe naravnega bogastva, 
dolgoročno odložene stroške razvijanja ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.   
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev v letu 2014 
 

v EUR Premoženjske 
pravice  

Dolgoročne 
AČR 

Odloženi stroški 
razvijanja  

Skupaj 

Nabavna vrednost     
Stanje 1.1.2014 314.061 2.034 266.700 582.795 
Pridobitve 61.809 1.162 187.100 250.071 
Odtujitve -18.908   -18.908 
Stanje 31.12.2014 356.962 3.196 453.800 813.598 
     
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2014 273.713 0 48.358 322.071 
Odtujitve -18.881 0  -18.881 
Amortizacija 23.489  72.602 96.091 
Stanje 31.12.2014 278.321 0 120.960 399.281 
     
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2014 40.348 2.034 218.342 260.724 
STANJE 31.12.2014 78.641 3.196 332.840 414.677 
 
Neopredmetena sredstva družbe Kostak predstavljajo 1,6 % vseh sredstev. Bistvene 
spremembe na neopredmetenih sredstvih v letu 2014 so naslednje: 
 

• nove naložbe so bile realizirane v višini 250.071 EUR, 
• zmanjšanje sredstev v višini 27 EUR, 
• v letu 2014 je bila obračunana amortizacija v  višini 96.091 EUR, 
• v letu 2014 oslabitve neopredmetenih sredstev niso bile potrebne.   

                                                                                                                                                                                             
Knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.  
 
 
13.  NALOŽBENE NEPREMIČNINE  
 
 
v EUR 2014            2013 
Naložbene nepremičnine ( poslovni objekt CKŽ 47) 395.232 401.337 
Naložbene nepremičnine ( poslovni objekt Valvazorjeva) 284.055 289.524 
0SKUPAJ NALOŽBENE NEPREMIČNINE 679.287 690.861 
 
Kot naložbeno nepremičnino smo razporedili objekt na CKŽ 47 in stanovanjski objekt 
Valvazorjevo nabrežje 9 in 10, kjer imamo 6 stanovanj.  Objekt na CKŽ 47 in stanovanja 
so dana v poslovni najem. V letu 2014 je bila najemnina obračunana v višini 33.088 EUR. 
 
Bistvene spremembe naložbenih nepremičnin v letu 2014 so naslednje: 

• odtujitve niso bile realizirane, 
• v letu 2014 je bila obračunana amortizacija v  višini 13.389 EUR, 
• v letu 2014 oslabitve naložbenih nepremičnin niso bile potrebne.   

 
Knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. 
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14. FINANČNE NALOŽBE RAZPOLOŽLJIVE ZA PRODAJO  
 
Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 

 
v EUR 2014 2013 
Dolgoročne finančne naložbe   

• Delnice in deleži v družbah v skupini 2.041.917 2.041.917 
• Druge delnice in deleži 237.986 144.652 
• Druga dolgoročno vložena sredstva 16.360 112.550 

SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.296.263 2.299.119 
 
Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 9,1 % vseh sredstev.  Pomembnejše 
spremembe na deležih: 

• prevrednotenje finančne naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav, na tržno 
vrednost na dan 31. 12. 2014 – (odprava oslabitve) v višini 15.585 EUR, 

• naložba v kapitalski delež družbe Zel-en v višini 77.000 EUR, 
• naložba v kapitalski delež družbe Kostak AG v višini 750 EUR. 

 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb 

 

v EUR 
Deleži v podjetjih v 

skupini 
Druge delnice in 

deleži 
Skupaj  

Stanje 1.1.2014 2.041.917 144.652 2.186.569 
Povečanje   77.750 77.750 
Povečanje - prevrednotenje v letu  15.585 15.585 
Stanje 31.12.2014  237.986 237.986 
Popravek vrednosti  0 0 
Čista vrednost 1.1.2014 2.041.917 144.652 2.186.569 
ČISTA VREDNOST 31.12.2014 2.041.917 237.986 2.279.903 
 

Naložbe v deleže podjetij v skupini  

 
 
v EUR 

Delež lastništva  Vrednost 2014 Vrednost 
2013 

HPG, Brežice, d. o. o.  100 % 1.646.917 1.646.917 
Ansat, d. o. o., Krško 100 % 220.000 220.000 
GIP ELITE, d. o. o., Krško 100 % 175.000 175.000 
SKUPAJ  2.041.917 2.041.917 
 
Družba Kostak najmanj enkrat na leto preverja ali obstajajo kazalci za slabitve naložb v 
odvisne družbe. Družba je ugotovila, da ne obstaja potreba po slabitvi po stanju na dan 
31. 12. 2014. 

Naložbe v delnice in deleže v pridruženih in drugih družbah 

 
 
v EUR Delež lastništva  Vrednost 2014 

Vrednost 
2013 

Počitniška skupnost Krško 0,53 482 482 
Tehnološki center Posavja Krško 5,53 500 500 
Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana 0,00 79.956 64.372 
ZEL-EN, d. o. o., Krško 12,46 154.098 77.098 
Embakom, d. o. o., Komenda 12,5 1.000 1.000 
Tekod, d. o. o., Krško 16,0 1.200 1.200 
Kostak AG, d. o. o., Krško 10,0 750 0 
SKUPAJ DELEŽI IN DELNICE  237.986 144.652 
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Družba Kostak ima v posesti deleže družb z omejeno odgovornostjo ter delnice družb, ki 
ne kotirajo na borzi in jih družba namerava posedovati dlje kot eno leto. Delnice in deleži 
so vrednoteni po nabavnih vrednostih, ki se po pridobitvi praviloma ne spreminja. Delnice 
Zavarovalnice Triglav so bile konec leta 2008 uvrščene v redno kotacijo na Ljubljansko 
borzo, zato smo jih prerazvrstili med dolgoročne finančne naložbe, razporejene in 
izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala. Ugotovljena razlika med pošteno 
vrednostjo na zadnji dan leta 2014, v višini 15.585 EUR, je pripoznana v presežku iz 
prevrednotenja. 
 
Knjigovodske vrednosti drugih dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže v 
materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti, zato ocenjujemo, da 
ne obstaja potreba po slabitvi po stanju na dan 31.12. 2014. 
  
 
15. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 
 
 

 v EUR 2014 2013 
Odložene terjatve za davek 1.1.  194.883 154.814 
Odložene terjatve za davek v preteklem letu 68.142 40.069 

• rezervacije za odpravnine 2.690 2.616 
• rezervacije za jubilejne nagrade 1.866 -940 
• rezervacije za dane garancije 3.693 7.140 
• rezervacije za kočljive pogodbe  0 14.086 
• popravek naložbe 0 -5.868 
• popravki vrednosti terjatev 59.893 23.035 

SKUPAJ odložene terjatve za davek 263.026 194.883 
 
 
16. ZALOGE 

 
 

 
Zaloge surovin, materiala in trgovskega blaga so 31. 12. 2014 znašale 438.965 EUR in so 
se v primerjavi s stanjem na začetku leta povečale za 29,1 %.  
 
Ob letnem popisu konec leta 2014 so bili ugotovljeni in knjiženi:  

• pri zalogah materiala v skladišču - odpisi materiala v višini 218 EUR, višek 
materiala v višini 7.179 EUR in manjko materiala v višini 7.006 EUR, 

• pri zalogah trgovskega blaga - odpisi v višini  31 EUR, viški v višini 18 EUR, 
• pri zalogah proizvodov - viški v višini 5.539 EUR in manjko v višini 7.731 EUR.   

 
Izkazana knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztožljiva vrednosti zalog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 v EUR 2014 2013 
Surovine in material 298.971 286.551 
Drobni inventar in zaščitna sredstva 25.235 18.755 
Trgovsko blago 63.986 33.878 
Proizvodi na separaciji 50.631 0 
Zaloge odpadnih olj in masti 142 863 
SKUPAJ ZALOGE 438.965 340.047 
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17.  TERJATVE DO KUPCEV IN DRUGE TERJATVE 
 
 
v EUR 2014 2013 
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 186.105 263.548 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 9.585.536 8.725.388 
Terjatve za kratkoročno odložene stroške 386.903 153.440 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  420.470 192.763 
SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE 10.579.014 9.335.139 

 

Gibanje terjatev 

 

v EUR Bruto vrednost Popravek vrednosti 
Čista vrednost 

2014 
Terjatve do kupcev (120,121) 11.114.017 955.473 10.158.544 
Terjatve za obresti (150,155) 155.545 151.780 3.765 
Terjatve do drugih (16, 13) 416.705  416.705 
SKUPAJ TERJATVE DO KUPCEV 11.686.267 1.107.253 10.579.014 
 
Knjigovodske vrednosti vseh terjatev do kupcev in drugih terjatev v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti. Terjatve so vrednotene po 
odplačni vrednosti. V letu 2014  je bil izvršen popravek vrednosti terjatev do kupcev prek 
poslovnega izida, v višini 414.894 EUR, kar predstavlja 0,9 %  delež prihodkov iz 
prodaje. Stanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev se je zaradi odprave njihove 
oslabitve v letu 2014 zmanjšalo za prejeta plačila, v višini 17.495 EUR in  odpise terjatev, 
v višini 59.167 EUR. 
 
Kratkoročne terjatve do drugih se v večjem delu nanašajo na terjatve do države, 
pretežno iz naslova davka na dodano vrednost.  
 
Gibanje popravka poslovnih terjatev je prikazano v Pojasnilu št. 30 Finančni inštrumenti. 
 
 
18.  DANA POSOJILA IN DEPOZITI 
 
 
v EUR 2014 2013 
Dolgoročni depoziti bankam 230.672 354.747 
Kratkoročni depoziti bankam 219.196 117.985 
Dana kratkoročna posojila  442.500 135.500 
DANA POSOJILA IN DEPOZITI 892.368 608.232 
 

 

19.  DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 
 
 

 
 
 

v EUR 2014 2013 
Denarna sredstva v blagajni 1.758 2.188 

• gotovina v blagajni 339 329 
• plačilne kartice in denar na poti 1.419 1.859 

Denarna sredstva na TRR v bankah 130.595 83.045 
SKUPAJ DENARNA SREDSTVA 132.353 85.233 



Letno poročilo Kostak za leto 2014 | stran 133 

20.  KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 

v EUR Začetno 
stanje 

Oblikovanje v 
letu 2014 

Odprava v  
letu 2014 

Stanje 
31.12.2014 

Kratkoročno odloženi stroški  153.440 388.658 515.118 26.980 
Kratkoročno odloženi stroški po 
gradbenih pogodbah 0 359.923 0 359.923 

DDV od prejetih predujmov 20.968 12.554 6.465 27.057 
SKUPAJ AČR 174.408 761.135 521.583 413.960 
 
 
21.  KAPITAL 

 
 

v EUR 2014 2013 
I. Vpoklicani kapital 4.000.000 668.000 
a) osnovni kapital 4.000.000 668.000 
b) Nevpoklican kapital 0 0 
II. Kapitalske rezerve 459.970 1.096.470 
III: Rezerve iz dobička 2.104.084 3.040.417 
1. Zakonske rezerve 326.772 229.511 
2. Rezerve za lastne deleže 0 0 
3. Lastne delnice  0 0 
4. Statutarne rezerve 0 0 
5. Druge rezerve iz dobička 1.777.312 2.810.906 
IV. Presežek iz prevrednotenja  -46.393 -26.046 
V. Preneseni čisti poslovni izid 576.622 1.607.597 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 598.207 224.725 
SKUPAJ KAPITAL 7.692.490 6.611.163 
 
 
Osnovni kapital 

Osnovni kapital družbe Kostak, d. d., Krško sestavlja 40.000 navadnih imenskih delnic. 
Imamo le en razred delnic, prva in edina izdaja delnic je potekala v letu 1995. Osnovni 
kapital družbe se je v letu 2014 na podlagi sklepa skupščine z dne 15. 12. 2014, povečal 
iz sredstev družbe za 3.332.000 EUR iz naslednjih postavk: 

• iz kapitalskih rezerv v višini 636.500 EUR, 
• iz rezerv iz dobička v višini 1.631.800 EUR, 
• iz prenesenega dobička v višini 1.063.700 EUR. 

 
Lastne delnice in delnice v lasti odvisnih družb 

Na dan 31. 12. 2014 je imela odvisna družba HPG 862 delnic, kar je 2,2 % osnovnega 
kapitala. 
 
Rezerve 

Rezerve družbe sestavljajo kapitalske, zakonske in statutarne rezerve. Kapitalske in 
zakonske rezerve so vezane rezerve, ki jih ni možno uporabiti za izplačilo dividend in 
drugih deležev v dobičku. Iz čistega dobička leta 2014 je bilo dodatno razporejeno 
97.261 EUR v zakonske rezerve. Druge rezerve iz dobička sestavljajo preostanki 
zadržanih dobičkov preteklih let in prerazporejeni dobiček tekočega leta. Glede na 
zakonske možnosti je družba tudi v letu 2014 druge rezerve iz dobička povečala za 
598.206 EUR,  kar je 50 % ustvarjenega čistega dobička v letu 2014. Zaradi povečanja 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe so se v letu 2014 zmanjšale kapitalske rezerve za 
636.500 EUR in rezerve iz dobička za 1.063.700 EUR.  
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Presežek iz prevrednotenja se je v letu 2014 zmanjšal za spremembo poštene vrednosti 
naložbe v delnice zavarovalnice Triglav, razpoložljivih za prodajo v višini 15.585 EUR  in 
povečal za oblikovanja rezervacij za aktuarske izgube pozaposlitvene zaslužke zaposlenih 
v višini 35.932 EUR. 
 
 
Največji delničarji 

 
Pet največjih delničarjev je imelo konec leta v lasti 80,6 % družbe.  
 
Največji delničarji Država Delnice % 
Občina Krško Slovenija 17.200 43,0 
Žarn Krško, d. o. o. Slovenija 5.198 13,0 
Arh, d. o. o. Leskovec Slovenija 4.600 11,5 
Tekod, d. o. o. Slovenija 3.737 9,3 
Občina Kostanjevica na Krki Slovenija 1.538 3,8 
SKUPAJ  32.263 80,6 
 
 
Delnice v lasti članov uprave  

 
Ime in priimek Delnice % 
Miljenko Muha – predsednik uprave 529 1,3 
 
 
Zadržani dobički 

 
Na povečanje zadržanih dobičkov družbe Kostak je vplival čisti dobiček leta 2013, v višini 
224.725 EUR. Zmanjšanje pa je prineslo izplačilo dividend, v višini 192.000 EUR. 

Pregled zadržanih dobičkov  

 
v EUR  
del čistega dobička leta 2010 140.474 
del čistega dobička leta 2011 90.412 
del čistega dobička leta 2012 121.011 
nerazporejeni del čistega dobička leta 2013                                                                         224.725  
SKUPAJ NERAZPOREJENI DOBIČEK 576.622 
 
 
Bilančni dobiček 

 
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2014 znaša 1.174.829 EUR. Sestavljajo ga  
preostanki zadržanih dobičkov preteklih let (2010-2013) v višini 576.622 EUR in 
nerazporejeni dobiček tekočega leta v višini 598.207 EUR. 
 
 
Dividende na delnico 

 
V letu 2014 so bile izplačane dividende v skupnem znesku 192.000 EUR oziroma 4,8 EUR 
bruto na delnico (2013:4,4 EUR bruto na delnico). Predlagano izplačilo dividend za leto 
2015 znaša 212.000 EUR (5,3 EUR na delnico), kar mora potrditi skupščina delničarjev. 
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22. DOBIČEK NA DELNICO 
 

 

 
Čisti dobiček na delnico v letu 2014 znaša 32,34 EUR. Čisti dobiček na delnico je 
izračunan tako, da je celotni poslovni izid zmanjšan za davek od dobička in deljen s 
številom delnic. Vse delnice, ki jih je družba izdala, so navadne imenske delnice. 
 
 
23. PREJETA POSOJILA IN DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
 
v EUR 2014 2013 
DOLGOROČNA POSOJILA 2.697.489 2.548.468 
Bančna posojila 1.947.333 1.630.967 
Finančni najem 750.156 886.197 
Posojilo EKO sklada 0 31.304 
KRATKOROČNA POSOJILA 3.696.571 3.488.460 
Bančna posojila 1.950.000 1.366.000 
Kratkoročni del finančnega najema 394.599 304.855 
Kratkoročni del dolg. bančnih posojil 1.351.972 1.817.605 
SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI 6.394.060 6.036.928 
 
Dolgoročna posojila so najeta pri domačih bankah in EKO skladu. Vse dolgoročne 
finančne obveznosti so nezapadle in zavarovane. Dolgoročni krediti so zavarovani s 
hipotekami na zemljiščih Brege in Drnovo, Stara vas in Leskovec.  
 
Del dolgoročnih posojil, ki zapade v plačilo v naslednjem poslovnem letu, je izkazan med 
kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja. Obrestne mere ne razkrivamo, ker menimo, 
da bi razkritje lahko povzročilo poslovno škodo. 
 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih  in kratkoročnih finančnih obveznosti v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.  
 
Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti  
 
v EUR Dolgoročna posojila Finančni najem Skupaj 
1 do 2 leti 1.371.143 703.745 2.074.888 
2 do 3 leta 576.190 46.411 622.601 
3 do 5 let 0 0 0 
SKUPAJ obveznosti 1.947.333 750.156 2.697.489 
 
Delež dolgoročnih finančnih obveznosti v finančnih obveznostih je na dan 31. 12. 2014 
znašal 42,2 %. 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR 2014 2013 
Čisti poslovni izid 1.293.674 449.450 
Število izdanih delnic 40.000 40.000 
Število lastnih delnic 0 0 
Število delnic brez lastnih delnic 40.000 40.000 
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 32,34 11,24 
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24. REZERVACIJE ZA POZAPOSLITVENE ZASLUŽKE ZAPOSLENIH 
 
 

v EUR Stanje 
1.1.2014 

Oblikovanje Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2014 

Pripoznane rezervacije      
• za odpravnine                            320.704 94.667 13.419 401.952 
• za jubilejne nagrade 200.878 84.203 32.148 252.933 

SKUPAJ OBVEZNOSTI  521.582 178.870 45.567 654.885 
 
Izračun rezervacij za pozaposlitvene dolgoročne zaslužke zaposlenih temelji na 
aktuarskem izračunu, v katerem so bile upoštevane naslednje predpostavke: 
 

• 3,12-odstotna letna diskontna stopnja, ki izhaja iz povprečja podatkov o 
donosnosti 10-letnih državnih obveznic Republike Slovenije,  

• trenutno veljavne višine odpravnin in jubilejnih nagrad, določene v internih aktih, 
• fluktuacija zaposlenih, ki je izračunana na podlagi dejanskih podatkov v letu 2014 

v višini 2,4 %,   
•  smrtnost na osnovi zadnjih razpoložljivih tablic smrtnosti lokalne populacije. 

 
Na dan 31.12.2014 znaša vrednost oblikovanih rezervacij za odpravnine in  jubilejne 
nagrade 654.885 EUR. Rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale zaradi 
36 novih zaposlitev in zgoraj navedenih predpostavk za 133.303 EUR. 
 
V letu 2014 so bile oblikovane rezervacije v breme poslovnega izida v višini 90.174 EUR 
in v breme kapitalskih postavk v višini 35.932 EUR. Poraba rezervacij za odpravnine in 
jubilejne nagrade je bila v višini 45.567 EUR.  
 
 
25. DRUGE REZERVACIJE 
 
 

v EUR 
Stanje 

1.1.2014 
Oblikovanje 

Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2014 

Rezervacije za dana jamstva 267.686 97.181 53.731 311.136 
Državne podpore – projekt RRP 122.318 0 29.098 93.220 
Druge rezervacije (kočljive pogodbe) 249.353 0 0 249.353 
Državne podpore - razvoj 6.161 0 2.382 3.779 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE  PČR 645.518 97.181 85.211 657.488 
 
Druge rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 11.970 EUR. 
Dolgoročne rezervacije za dana jamstva so oblikovane na osnovi izkušenj iz preteklih let, 
v višini 3,5 % danih jamstev. Rezervacije za morebitne dodatne obveznosti niso 
oblikovane, ker niti verjetnosti niti obsega v času priprave računovodskih izkazov ni bilo 
mogoče zanesljivo oceniti. 
 
Novo oblikovane in sproščene rezervacije so v izkazu poslovnega izida vključene med 
druge poslovne odhodke oziroma druge poslovne prihodke. Kratkoročno ni pričakovati 
bistvenih odstopanj od uporabljenih predpostavk, zato je tveganje ocenjeno kot  nizko. 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih rezervacij z vidika materialno pomembnih zneskov 
ustrezajo sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo 
obvez.  
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26.  DOLGOROČNE PČR – ODLOŽENI PRIHODKI 
 

 

v EUR 
Stanje 

1.1.2014  Oblikovanje 
Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2014 

Brezplačen prenos zabojnikov 6.273 1.206 2.995 4.484 
Prenova javne razsvetljave  103.500 154.136 114.885 142.751 
Druge dolgoročne PČR 5.900 0 0 5.900 
SKUPAJ DOLGOROČNE PČR  115.673 155.342 117.880 153.135 
 
 
27.  POSLOVNE IN DRUGE OBVEZNOSTI 
 
 
v EUR 2014 2013 
Kratkoročno prejeti predujmi 50.483 116.446 
Kratkoročne obveznosti do družb v skupini 331.635 35.845 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 7.328.857 5.883.074 
Kratkoročne obveznosti do delavcev 661.848 577.115 
Druge kratkoročne obveznosti 382.444 548.071 
SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 8.755.267 7.160.551 
Dolgoročne poslovne obveznosti 309.961 131.600 
SKUPAJ POSLOVNE OBVEZNOSTI 9.065.228 7.292.151 
 
Družba Kostak na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje poslovnih obveznosti do članov 
nadzornega sveta, do članov uprave in drugih lastnikov pa izkazuje obveznosti iz naslova 
obračunanih, še neizplačanih plač za mesec december 2014. 
 
Obveznosti do delavcev so na dan 31. 12. 2014 izkazane za obveznosti iz naslova 
obračunanih, še neizplačanih plač za mesec december 2014. Druge obveznosti so 
predvsem obveznosti do državnih in drugih inštitucij. 
 
 
28.  POGOJNE OBVEZNOSTI V ZABILANČNI EVIDENCI 
 
 

v EUR 2014 2013 
Hipoteke 3.931.785 3.804.746 
Dane garancije, izjave 11.629.406 8.992.739 
Dane menice, izvršnice 6.284.250 4.089.015 
Odstopi terjatev v zavarovanje 1.228.000 887.500 
SKUPAJ DANA ZAVAROVANJA 23.073.441 17.774.000 
 
Dana jamstva, ki so dane garancije, bianco menice in odstopi terjatev, se nanašajo na 
posojila in garancije, izdane investitorjem za odpravo napak  v garancijski dobi.  
Hipoteke so na naslednjih nepremičninah:  

• zemljišču Brege – Veliki podlog za zavarovanje posojila,  
• zemljišču Stara vas in Leskovec za zavarovanje finančnega najema sortirne linije, 
• zemljišču in objektih Žlapovec za zavarovanje posojila, 
• objektu CKŽ 47, Valvasorjevo nabrežje, stavbah in zemljiščih Žlapovec za 

zavarovanje garancijskega limita,  
• zemljišču Pesje za zavarovanje posojila. 
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Druge potencialne obveznosti 

 
Družba Kostak na dan 31. 12. 2014 nima drugih potencialnih obveznosti. Vse znane 
obveznosti so vključene v računovodske izkaze. 
 
Davčni organi lahko kadarkoli v petih oz. desetih letih po poteku leta, v katerem je treba 
odmeriti davek, preverijo poslovanje družbe, kar lahko povzroči nastanek dodatne 
obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodkov 
pravnih oseb ali drugih davkov in dajatev. Družba ni seznanjena z okoliščinami, ki bi 
lahko povzročile morebitno obveznost iz tega naslova. 
 
 
29.  FINANČNI INŠTRUMENTI IN FINANČNA TVEGANJA 
 
 
Družba Kostak spremlja različne vrste finančnih tveganj, katerim je pri svojem delovanju 
izpostavljena: 

• kreditno tveganje, 
• plačilno-sposobnostno tveganje, 
• tržno tveganje.  

 
 

Politika upravljanja s tveganji 

 
Aktivno upravljanje s tveganji v družbi Kostak sledi cilju pravočasnega prepoznavanja in 
odzivanja na potencialne nevarnosti s pripravo ustreznih ukrepov za zavarovanje pred 
identificiranimi tveganji oziroma znižanje izpostavljenosti tveganjem. 
 
Vsa obvladljiva tveganja upravljamo z ustreznimi mehanizmi, za njihovo obvladovanje pa 
so zadolžene različne organizacijske enote. 
 
Tveganja, ki se pojavljajo pri pripravi računovodskih izkazov obvladujemo z jasnimi 
računovodskimi usmeritvami in njihovo dosledno uporabo, s primerno organizacijo 
računovodske funkcije, z rednimi letnimi zunanjimi revizijskimi pregledi delovanja 
notranjih kontrol, poslovnih procesov in poslovanja. 
 
Družba je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah zavezana k reviziji računovodskih 
izkazov. Namen revizije je povečati stopnjo zaupanja uporabnikov računovodskih 
izkazov. Revizor z ustreznimi revizijskimi postopki in metodami preveri računovodske 
izkaze in izrazi mnenje o tem, ali so v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s 
primernim okvirom računovodskega poročanja. 
 
V nadaljevanju navajamo politike upravljanja s finančnimi tveganji, podrobnejše 
obrazložitve s podatki in kazalniki pa so vključene v poglavje Upravljanje s tveganji v 
poslovnem delu letnega poročila. 
 
 
Kreditno tveganje 

 
Kreditno izpostavljenost obvladujemo s pomočjo bonitetnega ocenjevanja kupcev in z 
aktivno izterjavo terjatev. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 
poročanja: 
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v EUR 2014 2013 
Terjatve do kupcev (konto 120,121) 10.158.544 9.142.376 
Druge poslovne terjatve (dolgoročne in kratkoročne) 420.470 192.763 
Terjatve za odloženi davek 263.026 194.883 
Odloženi stroški – dolgoročne AČR 3.196 2.034 
Kratkoročno odloženi stroški – kratkoročne AČR 413.960 174.408 
Dana posojila in depoziti 908.728 608.232 
SKUPAJ TERJATVE 12.167.924 10.314.696 
 
Terjatve do kupcev izhajajo iz prodaje blaga, materiala in komunalnih, gradbenih in 
ostalih storitev fizičnim in pravnim osebam. Kupci so razpršeni, tako da večinoma ni 
večje izpostavljenosti posameznemu kupcu. Družba izvaja tudi stalen nadzor nad slabimi 
plačniki in preverja boniteto kupcev. Ukrepi, ki jih podjetje predvideva ob morebitnem 
povečanju tveganj, so predvsem pridobitev ustreznih zavarovanj, poostritev nadzora 
slabih plačnikov ter aktivnejši postopki pri izterjavi terjatev. 
  
Terjatve do odvisnih družb so terjatve za zaračunane storitve in obresti v višini 186.105 
EUR in dano posojilo družbi v skupini Kostak GIP, d. o. o., v višini 326.500 EUR. 

 

Popravki terjatev 

 
Višina popravkov terjatev je na dan 31. 12. 2014 znašala 955.473 EUR. Zaradi sprotnega 
spremljanja odprtih terjatev, bonitetnega ocenjevanja kupcev in aktivne izterjave 
terjatev, ocenjujemo kreditno tveganje kot zelo nizko. 
 
Analiza starosti terjatev do kupcev na dan poročanja (redne terjatve konto 120,121) 
 

v EUR 
Bruto 

vrednost 2014 
Popravek 

2014 
Bruto 

vrednost 2013 
Popravek 

2013 
Nezapadle 7.206.212  6.398.543  
Zapadle 0 - 30 dni 673.649  893.321  
Zapadle 30 - 60 dni 543.253  262.656  
Zapadle 60 - 90 dni 236.847  321.009  
Zapadle več kot 90 dni     2.454.056 414.894     1.884.088 163.394 
SKUPAJ  11.114.017 414.894 9.759.617 163.394 
 
 
Gibanje popravka poslovnih terjatev 
 
  v EUR 2014 2013 
Stanje 01.01. konto 129 617.241 495.912 
Oblikovanje popravkov  414.894 163.394 
Izterjane odpisane terjatve (plačila) 17.495 8.539 
Dokončen odpis terjatev 59.167 33.526 
STANJE 31. 12. 2014 955.473 617.241 
 
 
Likvidnostno tveganje 

 
Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, družba Kostak uravnava 
z učinkovitim kratkoročnim in dolgoročnim upravljanjem denarnih sredstev. Družba redno 
načrtuje in spremlja denarne tokove. Kratkoročno financiranje poteka na osnovi bančnih 
revolving kreditov, s katerimi skupina pokriva morebitne primanjkljaje denarnih sredstev.  
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Dolgoročno plačilno sposobnost družba zagotavlja z ohranjanjem in povečevanjem 
lastniškega kapitala ter vzpostavljanjem ustreznega finančnega ravnotežja.  
 
Zaradi finančne krize, ki se je nadaljevala in poglabljala tudi v letu 2014, se je zmanjšala 
tudi kreditna aktivnost bank, pojavlja pa so se tudi tveganje, da banke ne bodo 
refinancirale finančnih obveznosti, ki jih imajo podjetja do poslovnih bank. 
 
Na dan 31 .12. 2014 je imela družba Kostak na razpolago naslednje likvidnostne vire: 
 
v EUR 2014 2013 
Denar in denarni ustrezniki 132.353 85.233 
Depoziti  449.868 472.732 
Nečrpana odobrena revolving posojila 250.000 0 
SKUPAJ 832.221 557.965 
 

Zapadlost obveznosti na dan 31. 12. 2014 

 

v EUR Knjigovodska 
vrednost 

Do 1 leta 1 do 2 leti 2 do 5 let 

Bančna posojila 5.249.305 3.301.972 742.571 1.204.762 
Finančni leasingi 1.144.755 394.599 415.887 334.269 
Poslovne in druge obveznosti 8.755.267 8.755.267 0 0 
SKUPAJ KRATKOR. OBVEZNOSTI 15.149.327 12.451.838 1.158.458 1.539.031 
Vplačilo kapitala 147.000  147.000  
Dolgoročne poslovne in druge obv. 162.961  74.629 88.332 
SKUPAJ DOLG. OBVEZNOSTI 309.961 0 221.629 88.332 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 15.459.288 12.451.838 1.380.087 1.627.363 
 

Prejeta kratkoročna posojila 

 
v EUR 2014 2013 
Kratkoročna posojila  3.301.972 3.113.605 
- del nekratkoročnih posojil 1.351.972 1.817.605 
Obresti v poslovnem letu 54.849 50.491 
Drugi stroški najemanja kratkoročnih posojil 10.510 6.027 
 

Prejeta nekratkoročna posojila 

 
v EUR 2014 2013 
Nekratkoročna posojila 3.299.305 3.479.876 
- od tega kratkoročni del 1.351.972 1.817.605 
Obresti v poslovnem letu 108.182 174.686 
 

Nekratkoročni finančni najemi 

 
v EUR 2014 2013 
Nekratkoročni finančni najemi 1.144.755 1.191.052 
- od tega kratkoročni del 394.599 304.855 
Obresti v poslovnem letu 68.708 75.231 
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Tveganje sprememb obrestnih mer 

 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju v Kostaku tekoče spremljamo. Finančne obveznosti 
izpostavljajo družbo obrestnemu tveganju denarnega toka.  
 
V letu 2014 smo povečali dolgoročno zadolženost z najetjem dolgoročnega kredita. 
Zaradi rednih odplačil najetih posojil, se  dolgoročni dolg družbe Kostak, kljub novim 
zadolžitvam, ni bistveno povečal. Obrestno tveganje, ki izvira iz možnosti rasti stroškov 
financiranja pri virih, vezanih na spremenljivo obrestno mero, družba ustrezno spremlja 
in obvladuje.  
 
 
Upravljanje s kapitalom 

 
Osnovni kapital družbe sestavlja 40.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Primarni cilj 
upravljanja s kapitalom družbe Kostak  je zagotavljanje visokega kreditnega ratinga in 
ustreznih kazalnikov financiranja, s čimer se zagotavlja ustrezen razvoj svojega 
poslovanja in ustvarja čim večjo vrednost  za svoje delničarje.  
 
Kapitalsko sestavo družbe predstavlja razmerje med lastniškim kapitalom na eni strani, 
ter neto finančnim dolgom na drugi strani. Razmerje je na dan poročanja znašalo: 
 
v EUR 2014 2013 
Finančne obveznosti 6.394.060 6.036.928 
Zmanjšano za:   
  -  dana posojila in depozite 892.368 608.232 
  -  denar in denarni ustrezniki 132.353 85.233 
Neto finančni dolg 5.369.339 5.343.463 
Kapital 7.692.490 6.611.163 
RAZMERJE med kapitalom in neto dolgom 1:0,7 1:0,8 
 
 
30.  KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
 

v EUR 
Stanje 

1.1.2014 Oblikovanje 
Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2014 

Kratkoročno odloženi prihodki 239.188 446.094 298.395 386.887 
- gradbene pogodbe 0 216.550 0 216.550 
- tarifni sistem  106.128 95.236 167.484 33.880 
- razvoj GJS  34.193 55.220 67.214 22.199 
- druge PČR  32.200 79.088 44.699 66.589 
- ureditev okolja-sortirnica  66.667 0 18.998 47.669 

Vnaprej vračunani stroški 91.359 205.047 85.358 211.048 
DDV od danih predujmov 1.551 123.916 124.786 681 
SKUPAJ KRATKOROČNE PČR 332.098 775.057 508.539 598.616 
 
Pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2014 predstavljajo kratkoročno odložene 
prihodke in vnaprej vračunane stroške. Kratkoročno odloženi prihodki se v višini 386.887 
EUR nanašajo na prosta sredstva tarifnega sistema iz leta 2012, 2013, 2014 in na ostale 
razmejitve, ki bodo porabljene v naslednjem letu. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški 
se pojavljajo v povezavi z izvajanjem storitev, kjer izvedba le teh ne sledi dinamiki 
fakturiranja po pogodbah. 
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31.  POSLI S POVEZANIMI OSEBAM 
 

Družba Kostak, d. d., ima dve skupini povezanih oseb: vodstveno osebje in odvisne 
družbe. 
 
 
Povezave z družbami v skupini 

 
Odvisne družbe HPG Brežice, d. o. o., Ansat, d. o. o., Krško in Kostak GIP, d. o. o., Krško 
so z obvladujočo družbo poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer 
so uporabljene tržne cene blaga, materiala in storitev. 
 

v EUR Prodaja Nakupi Terjatve Obveznosti 
Prejeta 
posojila 

Dana 
posojila 

HPG Brežice, d. o. o. 334.695 826.518 76.703 238.056 0 0 
Ansat, d. o. o., Krško 263.701 108.257 53.211 9.305 0 0 
Kostak GIP, d. o. o., Krško 76.872 109.027 56.191 84.274 0 326.500 
SKUPAJ 675.268 1.043.802 186.105 331.635 0 326.500 
 
 

Podatki o skupinah oseb  

 
Družba Kostak, d. d., Krško nima drugih povezanih oseb, razen vodstvenega osebja. V 
vodstveno osebje spada predsednik uprave, člani nadzornega sveta in zaposleni po 
individualnih pogodbah v družbi Kostak. 
 
Konec leta je imel predsednik uprave družbe Kostak v lasti 529 delnic družbe Kostak, kar 
predstavlja 1,3 % celotnega kapitala družbe in 1,3 % glasovalnih pravic. 
 
V letu 2014 je družba upravi, nadzornemu svetu in drugim delavcem po individualnih 
pogodbah o zaposlitvi, izplačala prejemke v naslednjih bruto vrednostih: 
 
v EUR 2014 2013 
Predsednik uprave   

- osnovne plače 141.845 130.721 
- nagrade za uspešno delo v preteklem letu 10.870 0 
- drugi prejemki iz delovnega razmerja  3.298 2.821 

Člani nadzornega sveta družbe Kostak d. d. 31.541 25.325 
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del KP 382.175 420.324 
SKUPAJ 580.308 579.191 
 
Prejemki članov uprave in drugih delavcev po individualnih pogodbah o zaposlitvi 
vključujejo plače, regres za dopust in morebitne druge prejemke iz delovnega razmerja 
(jubilejne nagrade ipd.) ter povračila stroškov.  
 
 

Prejemki članov uprave v letu 2014   

 

v EUR Bruto plača- 
fiksni del 

Bruto plača- 
variabilni del 

Prejemki v 
odvisni 
družbi 

Povračila 
stroškov 

Skupni 
prejemki 

Miljenko Muha 141.845 10.870 0 3.298 156.013 
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Prejemki članov nadzornega sveta 

 
Prejemki članov nadzornega sveta obvladujoče družbe vključujejo bruto prejemke (1. 
bruto) za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta. 
 
 
 

v EUR Sejnine 
Nadomestilo za 

opravljanje 
funkcije 

Povračila 
stroškov 

Skupaj 

Rudolf Mlinarič 3.538 3.694 84 7.316 
Melita Čopar 2.363 2.462 18 4.843 
Jože Slivšek 2.368 2.462 31 4.861 
Dušan Magula 525 812 363 1.700 
Jernej Žarn 1.573 1.610 0 3.183 
Justin Pacek 2.357 2.462 0 4.819 
Janez Kozole 2.357 2.462 0 4.819 
SKUPAJ 15.081 15.964 496 31.541 
 
Bruto prejemki uprave in nadzornega sveta predstavljajo 2,3 % celotnih stroškov dela. 
 
Družba Kostak na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje terjatev in obveznosti do članov uprave 
in zaposlenih po individualnih pogodbah ter članov nadzornega sveta, razen: 

• poslovnih terjatev iz naslova rednih obračunov komunalnih storitev pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za vse ostale uporabnike komunalnih storitev, 

• poslovnih obveznosti za obračunane in še neizplačane plače za mesec december, 
za člane uprave in zaposlenih po individualnih pogodbah. 
 

 
 
32.  POSLI Z REVIZORSKO DRUŽBO 
 
 
Znesek za storitve revidiranja, ki jih je za družbo Kostak za revidiranje polletnih 
računovodskih izkazov družbe Kostak opravila revizijska družba KAMARO, d. o. o., 
Ljubljana, je znašal 6.530 EUR, za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe 
Kostak in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2014, pa znaša 14.100 EUR. 
Revizorska družba KAMARO družbi Kostak ni nudila storitev svetovanja. 
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4.6 Poročilo neodvisnega revizorja za družbo Kostak 
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4.7 Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 
 
 
Družba Kostak je v letu 2014 izvajala dejavnosti GJS na območju občine Krško in 
Kostanjevice na Krki na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb z občino Krško in občino 
Kostanjevica, pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture ter 
sprejetega Letnega programa za dejavnosti gospodarskih javnih službah v obeh občinah 
za leto 2014. Pri tem je upoštevala tudi vsa zakonska določila o obveznih razkritjih po 
določbah slovenskega računovodskega standarda 35, ki ureja računovodsko spremljanje 
GJS, Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti in za Občino Kostanjevica na Krki tudi uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. 
 
 
Izvajanje dejavnosti GJS po koncesijski pogodbi  
 
 
Po koncesijski pogodbi družba izvaja dejavnosti GJS individualne in kolektivne rabe.  
 
Dejavnosti individualne rabe, ki se financirajo s strani uporabnikov storitev, so: 

- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, 
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
- urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve, 
- vzdrževanje javne tržnice. 

 
Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo v obeh občinah iz proračuna občine, pa so: 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih in  
- upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja, ki se financira s strani 

uporabnikov omrežja. 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom GJS po SRS 35 
 
 
Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih 
 
V letu 2014 družba Kostak za izvajanje dejavnosti GJS ni prejela državnih podpor. V 
občini Kostanjevica je v letu 2014 za kritje razlike med potrjeno in zaračunano ceno 
najema infrastrukture izkazana cenovna subvencija v višini 34.079,00 EUR. 
 
 
Sodila za razporeditev sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov na 
posamezne dejavnosti 
 
Dejavnosti GJS so določene v koncesijski pogodbi. Neposredno razporejanje sredstev, 
obveznosti, prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti se izvaja na podlagi izvirnih 
knjigovodskih listin in stroškovnih mest ter sodilih, ki jih sprejme občinski organ, ki 
potrjuje poslovni načrt izvajalca.  
 
Podrobna pravila in dogovorjena sodila glede razporejanja so opredeljena v internem 
aktu Priročnik za kontroling, potrjena pa z vsakoletnim sprejetjem Programa komunale za 
gospodarske javne službe v obeh občinah.  
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Razporejanje prihodkov 
Neposredne prihodke iz prodaje, ki predstavljajo pretežni del prihodkov, razporejamo na 
ustrezna stroškovna mesta neposredno že na podlagi izvirnih knjigovodskih listin. Prav 
tako pa neposredno razporejamo tudi druge prihodke, kjer pa to ni možno, se ti zbirajo 
na splošnem stroškovnem mestu, nadaljnja razporeditev na dejavnosti pa poteka na 
podlagi dogovorjenih kriterijev. 
 
Razporejanje stroškov 
Tudi stroške z vidika dejavnosti delimo na neposredne in splošne. Neposredni stroški so 
stroški temeljnih stroškovnih mest in so na dejavnosti razporejeni neposredno iz 
knjigovodskih listin in obračunov. 
Posredni - splošni stroški so stroški splošnih stroškovnih mest, ki jih ob nastanku ni 
mogoče pripisati temeljnemu stroškovnemu mestu. To so splošni proizvajalni stroški in 
drugi splošni stroški nabave, uprave in prodaje. 
 
Splošni proizvajalni stroški – za razporejanje znotraj poslovnoizidnih mest se uporabljajo 
predvsem naslednji kriteriji: 

- za splošne proizvajalne stroške dela in z delom povezane stroške – opravljene 
delovne ure, 

- za splošne proizvajalne stroške amortizacije in s stroji povezane stroške – 
opravljene strojne ure, 

- za druge splošne proizvajalne stroške – prihodki od prodaje ali količine. 
 
Splošni stroški nabave, uprave in prodaje – razporeditev na dejavnosti GJS individualne 
rabe v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki je v skladu z določili koncesijske 
pogodbe in sprejetimi elaborati, kjer je določen način oblikovanja tarife za posamezno 
javno službo. V kalkulativnih elementih so določeni deleži posameznih stroškov v celotni 
kalkulaciji, vključno z upoštevanjem deleža za razvoj dejavnosti za posamezno obvezno 
gospodarsko javno službo. 
 
 
Pregled opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za posamezne GJS in 
za druge dejavnosti  
 
Družba Kostak poleg izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja tudi druge 
tržne in ostale dejavnosti. Za dejavnosti, pri katerih uporablja ista osnovna sredstva za 
opravljanje več različnih dejavnosti, se za razporejanje stroškov uporablja ključ 
dejanskega števila opravljenih ur vozila na posamezni dejavnosti. Takšna osnovna 
sredstva so vozila in delovni stroji v okviru dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki, 
dejavnosti odvajanja odplak in vozil za izvajanje pogrebnih storitev. 
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Seznam vozil in delovnih strojev, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti GJS 
individualne rabe in drugih dejavnosti: 
 
 registrska stroškovno 
 številka mesto 
vozila za odvoz komunalnih odpadkov       KK A9-154 40414 
 KK CJ – 508 40417 
 KK 75-29Z 40418 
 KK  P7 285 40419 
 KK 91-37H 40422 
 KK E1-789 40427 
 KK S8-573 40436 
 KK 30-85 C 40475 
 KK 18-65J 40477 
vozilo za prebijanje kanalizacije KK A4-524 40513 
ostala vozila za odvajanje odplak KK MN -991 40431 
 KK 63-46E 40432 
 KK 64-57 C 40518 
 KK UV-027 41481 
vozila za izvajanje pogrebnih storitev KK N3-994 40505 
 
 
Vozila in delovni stroji v okviru avto-strojnega parka so razporejeni kot začasni 
stroškovni nosilci, na katerih se evidentirajo stroški in prihodki. Razlika med stroški in 
prihodki predstavlja prispevek za kritje in se na podlagi dejanskega mesta uporabe ter 
dejanskega števila opravljenih ur vozila prenaša na končne stroškovne nosilce – 
dejavnosti GJS, posamezne občine in na druge dejavnosti. 
 
 
Izkaz poslovnega izida za posamezne gospodarske javne službe in za druge 
dejavnosti  
 
Izkaz poslovnega izida za leto 2014 po posameznih dejavnostih GJS za obe občini skupaj 
in drugih dejavnosti prikazujemo v nadaljevanju. Po koncesijski pogodbi se za vsako 
občino pripravi podrobno poročilo o analizi poslovanja, veljavnih tarifah in kalkulativnih 
deležih za posamezno dejavnost GJS. Letno poročilo za posamezno občino se posreduje 
lastniku infrastrukture v pregled in potrditev.   
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Izkaz poslovnega izida družbe Kostak za posamezne dejavnosti GJS in za druge dejavnosti  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 1 do 9 11

 oskrba s  odv ajanje odv ajanje č iščenje čiščenje
prev zem in rav nanje z 

goščami zbiranje in urejanje in v zdrž. urejanje in
Skupaj GJS cena 

storitv e
omrežnina in cena 

inf rastrukture

v  EUR pitno v odo odp.v oda padav .v oda odp.v oda padav .v oda  greznic in MKČN 
prev oz komunalnih 

odpadkov
pokop.in pogrebne 

st. v zdrž.jav ne tržnice
Krško in 

Kostanjev ica
obč ina 

Kostanjev ica

STROŠKI 1.724.302 266.607 87.885 481.430 84.207 172.741 2.066.028 475.739 29.361 5.388.300 120.500

I. PROIZVAJALNI STROŠKI 1.483.056 219.982 72.800 409.22 6 72.639 148.250 1.699.580 386.487 21.883 4.513.904 120.500

1. Neposredni proiz.stroški 650.122 119.786 33.027 325. 293 59.181 106.129 1.252.751 356.609 20.098 2.922.996 18.082

stroški materiala in storitev 310.185 69.683 20.251 302.271 57.692 21.798 618.883 254.149 5.038 1.659.950 18.082

a) material in energija 218.222 27.384 812 35.209 0 0 24.679 28.018 3.233 337.557 0

b) storitv e 41.065 3.872 18.480 236.741 57.692 21.798 276.706 198.477 1.540 856.370 8.078

c) interne storitv e 50.898 38.427 959 30.321 0 0 317.499 27.654 265 466.023 10.004

stroški dela 339.937 50.103 12.776 23.022 1.489 84.331 633.868 102.460 15.060 1.263.046 0

2. Posredni proizv. str.-stalni 794.649 85.118 39.515 7 7.967 12.081 24.479 271.556 20.717 1.670 1.327.752 102.418

amortizacija sredstev  v  lasti družbe 4.006 653 76 414 73 309 76.010 4.348 25 85.913 0

najemnina 474.441 24.109 34.431 9.306 7.475 6.157 16.606 7.634 0 580.160 101.441

f inančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drugi odhodki 5.625 0 0 0 0 0 0 0 0 5.625 0

stroški ASP 19.278 12.806 70 5.794 654 16.901 82.436 6.269 0 144.210 0

stroški v zdržev anja opreme in obj. 15.219 3.668 0 853 0 44 13.979 421 150 34.334 0

odpisi obr.sred.in popr.v red.terjatev 42.439 15.166 133 20.829 126 517 43.748 -444 0 122.513 0

drugi str.mat.ener.in storitev 68.869 10.048 505 24.008 1.754 550 37.142 1.956 538 145.371 0

v odno pov račilo 134.372 0 0 0 0 0 0 0 134.372 0

dav ek iz dobička-odloženi dav ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zav arov alne premije 30.399 18.667 4.300 16.763 2.000 0 1.634 534 957 75.253 977

3. Posredni proizv.str.-sprem. 38.286 15.078 259 5.965 1 .377 17.643 175.273 9.161 115 263.156 0

drugi stroški poslov anja 4.074 602 75 386 14 3.362 10.767 453 115 19.847 0

stroški ASP 34.211 14.476 184 5.580 1.362 14.281 164.506 8.708 0 243.309 0

II. POSREDNI STROŠKI - drugi 222.546 44.781 14.719 67.5 02 11.568 24.490 331.978 83.384 6.216 807.183 0

stroški sektorja in v odstv a sektorja 37.416 5.883 1.944 10.383 1.863 3.751 45.964 10.813 664 118.681 0

stroški uprav e 171.483 38.363 12.597 56.655 9.629 20.603 282.879 69.211 5.374 666.792 0

stroški sklad.nab.službe 13.646 535 178 464 77 137 3.135 3.361 178 21.710 0

III.Razvoj dejavnosti 18.700 1.845 366 4.703 0 0 34.470 5.868 1.261 67.214 0

CELOTNI DOBIČEK 

ČISTI DOBIČEK 1.726 345 857 974 135 336 584 310 0 3.391 67

PRIHODKI 1.726.029 266.951 88.742 482.405 84.342 173.077 2.066.613 476.049 27.483 5.391.691 120.567

prihodki od prodaje 1.550.050 255.345 88.742 480.414 84.342 173.077 1.903.056 473.778 27.483 5.036.288 80.288

v odno pov račilo 105.487 0 0 0 0 0 0 0 0 105.487 0

sprememba v rednosti nedok.proizv odnje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

usredstv eni lastni proizv odi in storitv e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drugi poslov ni prihodki 70.322 11.607 0 1.991 0 0 13.573 2.271 0 99.765 40.279

f inančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drugi prihodki 169 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0

interni prihodki 0 0 0 0 0 0 149.983 0 0 149.983 0

IZGUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.878 0 0  
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 12 13 = 10+11+12 14 15 16 17 18 = 14 do 17 19 = 13 + 18 20 21 22 23

 

štev nina in prik.moč iz 

pret.obd. GJS

v zdržev anje 

obč inskih urejanje in č iščenje 

jav na razsv etljav a, 

izobešanje

uprav ljanje in 

v zdržev anje GJS Skupaj GJS tržne projekti in ostali poslov ni izid družbe

v  EUR Krško in Kostanjev ica indiv idualne rabe jav nih cest jav nih pov ršin

zastav , okrašev anje v  

naseljih širokopas.omrežja kolektiv ne rabe

indiv idualne in 

kolektiv ne rabe dejav nosti nerazdeljeni stroški izločitv e leto 2014

STROŠKI 212.638 5.721.438 2.003.784 224.492 551.638 365.815 3.145.729 8.867.167 41.263.109 331.961 4.513.842 50.811.349

I. PROIZVAJALNI STROŠKI 189.248 4.823.651 1.932.001 216.333 543.756 352.604 3.044.693 7.868.345 38.874.167 331.961 4.513.130 50.744.135

1. Neposredni proiz.stroški 187.018 3.128.096 1.835.863 216.333 429.112 107.907 2.589.214 5.717.309 36.933.813 231.163 2.596.585 45.478.870

stroški materiala in storitev 187.018 1.865.050 1.573.415 216.333 387.808 4.463 2.182.019 4.047.069 32.608.068 88.224 574.816 37.318.177

a) material in energija 3.077 340.634 17.287 6.447 179.109 0 202.843 543.477 6.635.546 2.342 464.261 7.645.627

b) storitv e 137.447 1.001.895 1.350.050 205.815 201.486 -10.942 1.746.410 2.748.305 23.189.354 36.000 52.715 26.026.373

c) interne storitv e 46.494 522.521 206.078 4.070 7.213 15.405 232.766 755.287 2.783.168 49.882 57.840 3.646.177

stroški dela 0 1.263.046 262.447 0 41.304 103.444 407.195 1.670.240 4.325.745 142.938 2.021.769 8.160.692

2. Posredni proizv. str.-stalni 2.230 1.432.400 47.007 0 110.510 131.278 288.794 1.721.194 993.367 76.337 1.522.512 4.038.614

amortizacija sredstev  v  lasti družbe 0 85.913 1.433 0 106.066 19.204 126.704 212.618 280.701 74.190 292.333 859.842

najemnina 0 681.601 0 0 0 84.984 84.984 766.585 57.078 0 0 823.663

f inančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.965 234.965

drugi odhodki 0 5.625 0 0 0 0 0 5.625 0 0 26.431 32.056

stroški ASP 0 144.210 42.722 0 0 3.605 46.327 190.537 151.999 0 8.506 0

stroški v zdržev anja opreme in obj. 0 34.334 0 0 0 381 381 34.715 48.723 14 192.365 275.817

odpisi obr.sred.in popr.v red.terjatev 2.230 124.743 551 0 0 0 551 125.294 95.123 83 244.281 464.781

drugi str.mat.ener.in storitev 0 145.371 1.117 0 547 641 2.306 147.677 258.641 2.049 463.229 871.596

v odno pov račilo 0 134.372 0 0 0 0 0 134.372 134.372

dav ek iz dobička-odloženi dav ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.245

zav arov alne premije 0 76.230 1.182 0 3.896 22.463 27.541 103.772 101.103 0 60.403 265.277

3. Posredni proizv.str.-sprem. 0 263.156 49.131 0 4.135 113.419 166.685 429.841 946.986 24.461 394.033 1.226.651

drugi stroški poslov anja 0 19.847 24.644 0 4.135 111.051 139.830 159.677 664.078 24.461 378.435 1.226.651

stroški ASP 0 243.309 24.487 0 0 2.368 26.855 270.164 282.908 0 15.598 0

II. POSREDNI STROŠKI - drugi 23.390 830.573 71.784 8.160 7.881 13.211 101.036 931.608 2.388.943 0 713 0

stroški sektorja in v odstv a sektorja 3.953 122.633 6.614 744 726 1.212 9.297 131.930 1.124.832 0 0 0

stroški uprav e 19.437 686.230 64.841 7.328 7.151 11.999 91.319 777.548 1.192.537 0 0 0

stroški sklad.nab.službe 0 21.710 329 87 5 0 420 22.130 71.574 0 713 0

III.Razvoj dejavnosti 0 67.214 0 371 0 0 0 67.214 0 0 0 67.214

CELOTNI DOBIČEK 1.369.919

ČISTI DOBIČEK 0 3.458 734 371 735 519 2.359 5.817 1.591.498 0 0 1.293.674

PRIHODKI 212.638 5.724.896 2.004.518 224.863 552.373 366.334 3.148.088 8.872.985 42.854.608 104.565 272.867 52.105.024

prihodki od prodaje 212.519 5.329.095 1.823.567 224.413 397.376 366.334 2.811.690 8.140.785 38.955.626 49.029 88.263 47.233.701

v odno pov račilo 0 105.487 0 0 0 0 0 105.487 0 0 0 105.487

sprememba v rednosti nedok.proizv odnje 0 0 0 0 0 0 0 0 50.632 0 0 50.632

usredstv eni lastni proizv odi in storitv e 0 0 0 0 0 0 0 0 406.750 54.998 0 461.749

drugi poslov ni prihodki 119 140.163 5.883 0 116.113 0 121.996 262.159 159.808 537 83.765 506.269

f inančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.058 45.058

drugi prihodki 0 169 0 0 0 0 0 169 0 0 55.781 55.951

interni prihodki 0 149.983 175.068 450 38.884 0 214.402 364.385 3.281.792 0 0 3.646.177

IZGUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -227.396 -4.240.976 0  
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4.8 Podpis letnega poročila za leto 2014 
 
 
 

Predsednik uprave družbe Kostak, d. d., sem seznanjen z vsebino sestavnih delov 
letnega poročila družbe in skupine Kostak za leto 2014 in s tem tudi s celotnim letnim 
poročilom družbe in skupine Kostak za leto 2014. Z njim se strinjam in to potrjujem s 
svojim podpisom.  
 

 
                                                                               
                                                                            
 

                                                                 Miljenko Muha 
                                                                       predsednik uprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stiki v kostaku
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5 STIKI V KOSTAKU  

 

5.1 Stiki v družbi Kostak, d. d. 
 
 
KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d. d. 
Leskovška cesta 2a 
8270 Krško 
 
Telefon: 386 7 48 17 200 
Elektronski naslov: kostak@kostak.si 
Spletni naslov: www.kostak.si  
 
 

FUNKCIJA IME IN PRIIMEK TELEFON ELEKTRONSKI NASLOV 

Predsednik uprave  Miljenko Muha 07 48 17 200   miljenko.muha@kostak.si  

Direktor Sektorja 
komunale  Jože Leskovar  07 48 17 206 joze.leskovar@kostak.si  

Direktorica Finančno- 
računovodskega 
sektorja in  
informatike Anica Topolovšek  07 48 17 208  anica.topolovsek@kostak.si  
    
Vodja Splošno- 
kadrovskega sektorja 
in odnosov z  
javnostmi  Elizabeta Cemič  07 48 17 207  betka.cemic@kostak.si 
 
Vodja Sektorja 
gradenj Biljana Šepetavc 07 48 17 237 biljana.sepetavc@kostak.si  

Vodja sektorja GJS-
kolektivne rabe  Janez Kozole  07 48 17 248 janez.kozole@kostak.si  

Vodja Sektorja 
trgovine in nabave  Rudi Povhe 07 48 17 217 rudi.povhe@kostak.si  
Vodja Sektorja 
čistilnih in 
vzdrževalnih del  Bojan Cizel  07 48 17 200 bojan.cizel@kostak.si  

Vodja Službe za 
kakovost  Željko Horvat  07 48 17 232 zeljko.horvat@kostak.si  

Svetovalec uprave Primož  Gabrič 07 48 17 264 primoz.gabric@kostak.si 
Vodja Službe 
vzdrževanja strojev, 
objektov in 
nepremičnin  
 Gašper Rostohar 07 48 17 302 gasper.rostohar@kostak.si 
Vodja Sektorja za 
ravnanje s 
surovinami v. d. Primož Gabrič 07 48 17 264 primoz.gabric@kostak.si 
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5.2 Stiki v odvisnih družbah 
 
 

Ime družbe Direktor Telefon Elektronski naslov 

HPG Brežice, d. o. o.  Nikola Marković 07 49 61 281  
nikola.markovic@hpg-
brezice.si  

Ansat, d. o. o.  Tomi Horvat 07 49 01 690 tomi.horvat@ansat.si 

Kostak GIP, d. o. o. Mihaela R. Neral 07 48 17 235 info@kostak-gip.si 
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