
                                       



 

 
KAZALO 
 

1.1.  Dosežki skupine Kostak (2009 – 2013) ........................................................ 1 
1.2.  Pomembnejši podatki o poslovanju ............................................................. 2 

2.  UVOD ........................................................................................................ 4 
2.1.  Pismo predsednika uprave ......................................................................... 4 
2.2.  Poročilo nadzornega sveta ......................................................................... 5 
2.3.  Predstavitev in organiziranost skupine Kostak .............................................. 7 

2.3.1. Podatki o obvladujoči družbi ......................................................................... 7 
2.3.2. Odvisne družbe ........................................................................................... 7 
2.3.3. Shema organiziranosti skupine Kostak ........................................................... 8 

2.4.  Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2013 ............................................... 9 
2.5.  Dogodki po zaključku obračunskega obdobja .............................................. 10 
2.6.  Upravljanje družbe ................................................................................. 10 
2.7.  Strategija poslovanja skupine Kostak ........................................................ 12 

2.7.1. Vizija ....................................................................................................... 12 
2.7.2. Poslanstvo ............................................................................................... 12 
2.7.3. Vrednote .................................................................................................. 12 
2.7.4. Strateški cilji ............................................................................................ 13 
3.  POSLOVNO POROČILO ............................................................................ 15 

3.1.  Prodaja in trženje ................................................................................... 15 
3.1.1. Poslovanje gospodarskih javnih služb ........................................................... 16 
3.1.2. Poslovanje tržnih dejavnosti ....................................................................... 22 
3.1.3. Poslovanje odvisnih družb .......................................................................... 25 

3.2.  Razvoj in investicije ................................................................................ 27 
3.2.1. Naložbe v raziskave in razvoj ...................................................................... 27 
3.2.2. Investicije in nabava osnovnih sredstev: ...................................................... 27 

3.3.  Pričakovane gospodarske razmere in ......................................................... 28 
načrti za obdobje do 2015 ................................................................................... 28 
3.3.1. Gospodarske razmere v letu 2013 ............................................................... 28 
3.3.2. Pričakovano makroekonomsko okolje v letu 2014 .......................................... 29 

3.4.  Analiza uspešnosti poslovanja .................................................................. 30 
3.4.1. Analiza izkaza poslovnega izida ................................................................... 30 
3.4.2. Analiza bilance stanja ................................................................................ 33 
3.4.3. Analiza izkaza denarnih tokov ..................................................................... 37 

3.5.  Finančno upravljanje .............................................................................. 37 
3.6.  Upravljanje s tveganji ............................................................................. 38 

3.6.1. Obvladovanje ključnih tveganj v letu 2013 .................................................... 39 
3.7.  Delnica in lastniška struktura ................................................................... 43 

4.  TRAJNOSTNI RAZVOJ ............................................................................. 46 
4.1.  Odgovornost do zaposlenih ...................................................................... 46 
4.2.  Odgovornost do zagotavljanja varnosti ...................................................... 50 
4.3.  Odgovornost do družbenega okolja ........................................................... 51 
4.4.  Odgovornost do naravnega okolja ............................................................. 51 
4.5.  Odgovornost do kakovosti ....................................................................... 55 

4.5.1. Sistemi vodenja ........................................................................................ 55 
5.  RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................... 57 

5.1.  Računovodsko poročilo skupine Kostak ...................................................... 57 
5.1.1. Konsolidirana bilanca stanja ....................................................................... 59 
5.1.2. Konsolidirani izkaz poslovnega izida ............................................................. 60 
5.1.3. Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa ................................................. 61 
5.1.4. Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala ......................................... 62 
5.1.5. Izkaz sprememb lastniškega kapitala (nadaljevanje) ...................................... 63 
5.1.6. Konsolidirani izkaz denarnih tokov ............................................................... 64 
5.1.7. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom ........................................ 65 



 

5.1.8. Pojasnila h konsolidiranim izkazom .............................................................. 74 
Revizorjevo poročilo ......................................................................................... 92 
5.2.  Računovodsko poročilo družbe Kostak d.d. Krško ........................................ 93 

5.2.1. Bilanca stanja ........................................................................................... 93 
5.2.2. Izkaz poslovnega izida ............................................................................... 94 
5.2.3. Izkaz vseobsegajočega donosa .................................................................... 94 
5.2.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala ........................................................... 95 
5.2.5. Izkaz sprememb lastniškega kapitala (nadaljevanje) ...................................... 96 
5.2.6. Predlog uporabe bilančnega dobička ............................................................ 97 
5.2.7. Izkaz denarnih tokov ................................................................................. 98 
5.2.8. Pojasnila k računovodskim izkazom ............................................................. 99 

Revizorjevo poročilo ....................................................................................... 129 
5.3.  Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 ............................................. 130 

5.3.1. Izvajanje dejavnosti GJS .......................................................................... 130 
5.3.2. Pojasnila k računovodskim izkazom ........................................................... 130 

5.6.  Podpis letnega poročila za leto 2013 ......................................................... 137 
STIKI V KOSTAKU ........................................................................................... 138 

5.4.  Stiki v družbi Kostak d.d. ...................................................................... 138 
5.5.  Stiki v odvisnih družbah ........................................................................ 138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 1 

1.1. Dosežki skupine Kostak (2009 – 2013) 
 
                                        
 

 
31.761 
 
tisoč EUR so bili v letu 2013 
realizirani prihodki iz prodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 

1.871 
tisoč EUR je bil dobiček iz 
poslovanja z amortizacijo 
(EBITDA) in je  za 22,5 %  
večji kot v letu 2012.  
 
 
 
 
                                        
 

 
 
 
 

420 
tisoč EUR je znašal dobiček 
v letu 2013 in je za 57 %   
večji kot v letu 2012. 
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1.2. Pomembnejši podatki o poslovanju  
 

Pregled poslovanja skupine in družbe Kostak d.d. v letu 2013, 2012 
 

POSLOVNI IZID (v EUR) 
Skupina 
Kostak  

2013 

Skupina 
Kostak  

2012 

Družba 
Kostak  

2013 

Družba 
Kostak  

2012 
Celotni prihodki  33.137.279 34.131.101 28.481.158 29.827.233 
Čisti prihodki iz prodaje  31.761.089 32.453.053 27.738.404 29.084.170 
Poslovni izid iz poslovanja 620.213 462.394 556.341 476.079 
Čisti poslovni izid  420.145 267.115 449.450 242.021 
EBITDA  1.870.550 1.527.049 1.563.106 1.274.246 
 

BILANCA STANJA (v EUR) 
Skupina 
Kostak 

2013 

Skupina 
Kostak 

2012 

Družba 
Kostak 

2013 

Družba 
Kostak  

2012 
Bilančna vsota 23.032.979 21.596.476 21.555.113 20.405.810 
Kapital  6.577.773 6.297.348 6.611.163 6.264.243 
Neto finančni dolg 5.318.859 7.691.251 5.343.463 7.460.381 
 

NALOŽBENE AKTIVNOSTI (v EUR) 
Skupina 
Kostak 

2013 

Skupina 
Kostak 

2012 

Družba 
Kostak 

2013 

Družba 
Kostak  

2012 
Naložbe v osnovna sredstva 665.933 2.414.410 471.596 2.241.119 
Naložbe v razvoj in raziskave 63.000 230.617 63.000 230.617 
Naložbe v dolg. finančne naložbe 2.200 38.500 2.200 138.500 
 

ZAPOSLENI 
Skupina 
Kostak 

2013  

Skupina 
Kostak 

2012 

Družba 
Kostak 

2013 

Družba 
Kostak  

2012 
Število zaposlenih na dan 31.12. 372 358 322 314 
Število zaposlenih iz ur 356 346 310 298 
 

KAZALNIKI 
Skupina 
Kostak 

2013 

Skupina 
Kostak 

2012 

Družba 
Kostak 

2013 

Družba 
Kostak  

2012 
Dodana vrednost na zaposlenega v (EUR) 28.977 28.345 28.889 28.113 
Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS)   1,3 % 0,8 % 1,6 % 0,8 % 
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) *1 6,7 % 4,4 % 7,2 % 4,0 % 
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) *2 1,9 % 1,2 % 2,1 % 1,2 % 
EBITDA / prihodki od prodaje 5,9 % 4,7 % 5,6 % 4,4 % 
Neto finančni dolg/kapital 0,8 1,2 0,8 1,2 
Neto finančni dolg/EBITDA 2,8 5,0 3,4 5,9 
 

PODATKI O DELNICI 
Skupina 
Kostak  

2013 

Skupina 
Kostak  

2012 

Družba 
Kostak  

2013 

Družba 
Kostak  

2012 
Skupno število delnic 40.000 40.000 40.000 40.000 
Delnice v lasti odvisne družbe 125 0 0 0 
Delnice v lasti Kostaka 0 318 0 318 
Čisti dobiček na delnico *3 (v EUR) 10,54 6,79 11,24 6,10 
Izplačana dividenda na delnico (v EUR) 4,40 4,0 4,40 4,0 
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) *4 164,96 158,70 165,28 157,86 
 
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 l delnic v lasti odvisne družbe (40.000-125=39.875) 
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2. UVOD 

 
2.1. Pismo predsednika uprave   
 
 
Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!   
 
Rešitve so preproste. Če želimo, znamo in si upamo, lahko dosežemo zmagoslavne 
rezultate. Resnično smo ponosni na vse naše sodelavce, ki so se v letu 2013 izkazali in 
dokazali, da je Kostak d.d. družba, zgrajena na pravih temeljih, s korporativno kulturo, ki 
v ospredje postavlja predvsem trdo delo, poštenost in visoko kakovost.  
 
V letu 2013 nismo zmanjševali plač in nismo zmanjševali števila zaposlenih. Celo 
nasprotno. Zaposlili smo osem novih sodelavcev, enaintrideset zaposlenih pa je 
napredovalo v višji plačilni razred. Poplačali smo vse obveznosti do zaposlenih, države in 
poslovnih partnerjev. Dosegli smo načrtovan dobiček, ki je za 85 % višji kot v letu 2012. 
Vsi kazalci kažejo ogromen napredek. V preteklem letu smo vzeli predah na področju 
naložb, dosegli pozitiven poslovni izid pri največji investiciji v letu poprej in delničarjem s 
tem zagotovili varno naložbo.  
 
Zakaj je Kostak tako uspešno podjetje? Trudimo se biti korak pred ostalimi, biti 
pripravljeni na nove izzive, čeprav je to včasih težja pot. Vendar je tudi obetavnejša. V 
letu 2013 smo nadaljevali dinamiko razdolževanja in neto finančni dolg zmanjšali kar za 
28 %. Uporabnikom naših storitev smo z doslednim delom zagotovili zanesljivo in 
kakovostno oskrbo komunalnih storitev. Ponosni smo, da smo prestopili še en mejnik na 
področju izobraževanja in razvoja. Dva sodelavca sta postala doktorja znanosti, za kar 
jima še enkrat čestitamo, enega sodelavca pa smo poslali na izobraževanje v ZDA.  
 
V letu 2013 smo vesoljno komunalno Slovenijo dočakali v Krškem in na že 
devetindvajseti Komunaliadi gostili tri tisoč petsto komunalnih delavcev. V tekmovalnem 
delu so se naše ekipe enajstkrat povzpele na zmagovalni oder, osvojili smo sedem prvih 
in štiri druga mesta. Skupna zmaga v delovnih in športnih tekmovanjih nam je zagotovila 
prestižen naslov zmagovalca Komunaliade. O našem tekmovalnem duhu govori spodnja 
fotografija, ki je tudi najboljši odraz našega dela in zmag v letu 2013. 
 
In da ne pozabimo – v letu 2014 bomo še boljši!   
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2.2. Poročilo nadzornega sveta  
 
 
V skladu z zakonskimi predpisi, akti družbe in dobro prakso, je nadzorni svet družbe 
Kostak d.d. v letu 2014 odgovorno nadzoroval poslovanje družbe in skupine Kostak v letu 
2013.  
 
Nadzorni svet je deloval v naslednji sestavi:  

- predstavniki kapitala:             
- Rudolf Mlinarič, predsednik; 
- Melita Čopar, namestnica predsednika; 
- Dušan Magula, član; 
- Jože Slivšek, član; 

- predstavniki zaposlenih: 
- Janez Kozole, član; 
- Justin Pacek, član. 

 
Mandat nadzornega sveta traja do 31.8.2016. Delo članov nadzornega sveta je bilo 
strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Člani nadzornega sveta so se 
na obravnavane teme pripravljali, podajali konstruktivne predloge ter na podlagi 
strokovno pripravljenih informacij s strani uprave kompetentno sprejemali odločitve.   
Delovanje in odločanje nadzornega sveta temelji na spremljanju doseganja ciljev družbe 
in skupine Kostak kot celote. 
 
V letu 2013 je nadzorni svet na štirih rednih sejah obravnaval tekoče poslovanje, načrte 
za 2014, in nameravane naložbe v družbi in skupini Kostak. Tako je: 
 

- Na prvi seji v letu 2013 oziroma tretji redni seji nadzornega sveta v tej sestavi, 
19. marca 2013, sprejel revidirano Letno poročilo skupine in družbe Kostak za leto 
2012, potrdil Gospodarski načrt skupine in družbe Kostak za leto 2013 ter sprejel 
sklep o sklicu skupščine, s predlogom za imenovanje revizorja za revidiranje 
letnega poročila 2013.  

 
- Četrta redna seja, 16. julija 2013, je bila namenjena obravnavi poslovanja 

skupine in družbe Kostak v prvem polletju 2013.  
 

- Na peti redni seji, 7. novembra 2013, so se člani nadzornega sveta seznanili s  
poročilom o poslovanju skupine in družbe Kostak v obdobju januar – september 
2013.  

 
- Na šesti redni seji, 19. decembra 2013, je bil nadzorni svet seznanjen s 

poslovanjem družbe v obdobju 1-11/2013 ter oceno poslovanja družbe za 2013. 
Predsednik uprave je člane nadzornega sveta obvestil tudi o nameravani širitvi 
dejavnosti ravnanja z odpadki na sortiranje odpadnega papirja, o nameravanih 
spremembah v lastniški strukturi družbe ter o ustanovitvi družbe Tekod.   

 
- Na vsaki seji nadzornega sveta je uprava družbe informirala nadzorni svet o 

zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti in članom nadzornega sveta 
mesečno pošiljala določene podatke o poslovanju družbe. Člani nadzornega sveta 
so imeli za svoje delo na voljo vse potrebne podatke, poročila in informacije.  
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Potrditev letnega poročila in predlog uprave bilančnega dobička za leto 2013 
 
 
Nadzorni svet je Letno poročilo skupine in družbe KOSTAK d.d. za leto 2013 preveril v 
okviru zakonskega roka. Obravnaval je tudi revizorjevi poročili za skupino in družbo 
Kostak. V obeh je revizorka Katarina Zalar iz revizijske družbe KAMARO d.o.o. podala 
pritrdilno mnenje na računovodske izkaze skupine in družbe KOSTAK, ki v vseh 
pomembnih pogledih predstavljajo finančni položaj na dan 31. december 2013, poslovni 
izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi.  Nadzorni svet na revizorjevi poročili nima  pripomb.  
 
Nadzorni svet na osnovi navedenega ugotavlja, da je Letno poročilo skupine in družbe 
KOSTAK verodostojen odraz dogajanj in je celovita informacija o poslovnem letu 2013.  
Na letno poročilo nadzorni svet ni imel pripomb oziroma zadržkov, zato ga je na svoji 7. 
redni seji, dne 14. marca 2014, soglasno sprejel. 
 
Hkrati z letnim poročilom 2013 je nadzorni svet potrdil tudi predlog uporabe bilančnega 
dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev v potrditev predlagala uprava in nadzorni svet.  
 
Nadzorni svet meni, da uprava uspešno vodi skupino Kostak, sledi načrtovani poslovni 
strategiji, dosega zastavljene cilje iz Programa dela uprave za obdobje od 2011 do 2015 
ter usmerja podjetje po uspešni razvojni poti. To dokazuje tudi 60-letnica podjetja, ki je 
v tem obdobju dosegalo dobre poslovne rezultate in prejelo številna priznanja. Člani 
nadzornega sveta želijo vodstvu in zaposlenim ob jubileju uspešno poslovanje tudi v 
prihodnje.  
 

 
Krško, marec 2014 
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2.3.  Predstavitev in organiziranost skupine Kostak  
 

2.3.1. Podatki o obvladujoči družbi  
 
KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d. Krško 
 
Sedež družbe Leskovška cesta 2A, 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 668.000,00 EUR 
Število izdanih delnic 40.000 navadnih imenskih kosovnih delnic 
 

2.3.2. Odvisne družbe 
 
Na dan 31.12.2013 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 ansat@kabelnet.net 
 
GIP ELITE, gradnje, inženiring, projektiranje 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@gip-elite.si 
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2.3.3. Shema organiziranosti skupine Kostak 
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2.4. Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2013 
 
 
JANUAR 
Vgrajena filtrirna naprava na vodnem viru Rudnik za sistem Senovo – Brestanica.  
 
Na Arhiv RS oddali obsežna Notranja pravila za zajem in hrambo dokumentarnega 
gradiva, kar bo po potrditvi s strani Arhiva RS omogočilo elektronsko arhiviranje vseh 
prejetih računov. 
 
Odmrznitev cen komunalnih storitev.  
 
FEBRUAR 
Ogled najsodobnejših tehnologij ravnanja z odpadki v Avstriji.  
 
MAREC 
Občinski svet Občine Krško potrdi letni program gospodarskih javnih služb.  
 
APRIL 
Uspešno opravljen vodstveni pregled ter redna zunanja presoja s strani SIQ.  
 
Podpis pogodbe za celovito ureditev Dalmatinove ulice, Ceste krških žrtev in Zatona z 
Občino Krško.   
 
MAJ 
Potekala je 20. redna skupščina delničarjev.   
 
JUNIJ 
Srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije v Krškem, v organizaciji družbe 
Kostak d.d., kjer se je 7. junija zbralo 130 vodilnih delavcev, 8. junija pa 3.500 
zaposlenih v komunalnih podjetjih.  
 
JULIJ 
Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme.  
 
AVGUST 
Podpis pogodbe za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško-
Kostanjevica na Krki, s katerim bo izboljšana oskrba s pitno vodo.  
 
SEPTEMBER 
Dan odprtih vrat Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad 12. septembra.   
 
OKTOBER 
Podpis pogodbe za izgradnjo ploščadi na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki, ki ga za 
Ministrstvo za obrambo gradi konzorcij podjetij: CGP d.d., Begrad d.d. in Kostak d.d.  
 
NOVEMBER 
Na srečanju ob Martinovem smo skupaj z družbo Duropack in Kmečko zadrugo Krško 
donirali sredstva za akcijo zbiranja sredstev za nakup mamografa za Splošno bolnišnico 
Brežice.  
 
DECEMBER 
Zaključeno komunalno urejanje naselja Kremen, ki je trajalo leto in pol. 
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2.5. Dogodki po zaključku obračunskega obdobja 
 

JANUAR 
Podpis pogodbe v vrednosti 7 milijonov evrov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v 
občini Hoče-Slivnica v okviru skupnega medobčinskega projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor.  
 
FEBRUAR 
V pomoč prizadetim v ledeni ujmi, ki je ohromila večji del Slovenije, je družba Kostak 
poslala v občino Ajdovščina tri agregate za proizvodnjo električne energije.  
 
26. februarja je 60-let od ustanovitve Komunalne uprave Videm-Krško.  

 
 
2.6. 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 
 
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina najvišji organ družbe. 
Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in 
statutarne odločitve. Vsaka delnica, razen lastnih, predstavlja na skupščini en glas. 
KOSTAK ima eno vrsto delnic in sicer navadne kosovne delnice. 
 
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. je bila dne 14.05.2013 izvedena 20. redna seja skupščine 
delničarjev. Prisotnih je bilo 35.123 glasov, kar pomeni 88,51 % glasovalnih delnic.  
 
Delničarji so se na skupščini seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012, z 
mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta, z dne 20.03.2013.  
 
V nadaljevanju so delničarji: 

- podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012, 
- potrdili predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička,  
- potrdili predlog sklepa nadzornega sveta o imenovanju revizijske družbe KAMARO, 

družbo za revidiranje in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za revizorja družbe za 
poslovno leto 2013. 

 
Na 20. seji skupščine delniške družbe KOSTAK d.d. je bil, zaradi sestave zapisnika v 
notarskem zapisu in potrditve sprejetih sklepov, prisoten notar Boris Pavlin iz Krškega. 
Prisotni delničarji niso napovedali izpodbijanja sklepov, sprejetih na skupščini, pri nobeni 
točki dnevnega reda. 
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NADZORNI SVET DRUŽBE 
 
Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe ter izbere in imenuje 
upravo. 
 
Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Nadzorni svet je sestavljen iz 6 
članov. Skupščina delničarjev izvoli 4 člane, 2 člana pa izvoli Svet delavcev, kot 
predstavnika delavcev. Delo nadzornega sveta poteka v skladu z zakonodajo, priporočili 
strokovnih združenj, zlasti Združenja nadzornikov Slovenije in ostalimi priporočili dobre 
prakse. 
Nadzorni svet je imel v preteklem letu 4. redne seje. 
 
Sestava in delovanje nadzornega sveta v letu 2013 je predstavljeno v njegovem poročilu. 
 
UPRAVA 
 
Uprava družbe KOSTAK d.d. je enočlanska  
Predsednik uprave: Miljenko Muha 
Izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist 
 
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 
2015,  

- 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 jo je sklenil z nadzornim svetom, dne 15.3.2011. 
 
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.  
 
 
UPRAVLJANJE ODVISNIH DRUŽB  
 
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.  
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NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ PRI RAČUNOVODSKEM 
POROČANJU 
 
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. 
 
REVIZIJA 
 
Skupščina družbe je na 20. redni skupščini za revizorja računovodskih izkazov 
obvladujoče družbe Kostak d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Kostak 
tudi za leto 2013 imenovala revizijsko družbo KAMARO d.o.o. Ljubljana.  
 
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. 
 
 
 
2.7. Strategija poslovanja skupine Kostak 
 

2.7.1. Vizija  
Ostati strankam in okolju prijazno podjetje.  
 

2.7.2. Poslanstvo 
Občanom zagotoviti najboljšo komunalno storitev in s svojim delovanjem dvigovati 
kakovost življenja vseh občanov.  
 

2.7.3. Vrednote 
- Tradicija, poštenost in spoštovanje 
- Partnerstvo in zaupanje 
- Inovativnost in znanje 
- Rast in razvoj 
- Odličnost in učinkovitost 
- Varovanje okolja 
- Skrb za zaposlene 

 
Uprava je v letu 2011 sprejela Strategijo razvoja skupine Kostak za strateško obdobje 
2011 do 2015. Uspešnost uresničevanja strateških ciljev stalno spremljamo. 
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2.7.4. Strateški cilji 
 
 
KLJUČNI STRATEŠKI 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. 
 

 
KLJUČNE STRATEŠKE USMERITVE DO LETA 2015 
 

- postati vodilno podjetje na področju komunale in gradbeništva v regiji, 
- zagotavljati nenehno in upešno izboljševanje kakovosti vseh komunalnih in ostalih 

storitev ter učinkovito delovanje, 
- krepiti strokovno in stroškovno sinergijo v okviru skupine Kostak ter najbolj 

izkoristiti konkurenčne prednosti, 
- zagotavljati stalne vire preskrbe z materiali in z optimizacijo nabave dosegati 

stalno zniževanje nabavnih cen, 
- ohraniti ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja, v 

katerem poslujemo, 
- zmanjšati vpliv finančnih tveganj in gospodarskih nevarnosti na poslovanje 

skupine Kostak, 
- slediti politiki zmernega povečevanja dividend,  
- delovati na osnovi načel poslovne odličnosti in s tem krepiti pozitivno javno 

podobo skupine Kostak. 
 
 
CILJI POSLOVANJA SKUPINE KOSTAK V LETU 2014 
 

- prihodki iz prodaje bodo predvidoma dosegli vrednost 34 mio EUR, 
- načrtovan je dobiček v višini 864 tisoč EUR, 
- konec leta bo imela skupina Kostak predvidoma 382 zaposlenih (2,7 % rast), 
- naložbe v načrtovani višini 989 tisoč EUR bodo namenjene predvsem povečanju in 

modernizaciji proizvodne opreme. 
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3. POSLOVNO POROČILO 

 
3.1. Prodaja in trženje 
 
 
Prodaja skupine Kostak in družbe Kostak po dejavnostih: 
 

v EUR Skupina 
2013 

Skupina 
2012 

Družba 
2013 

Družba 
2012 

GJS individualne rabe 4.932.092 4.841.119 4.932.092 4.841.119 
GJS kolektivne rabe 2.532.724 2.517.017 2.532.724 2.517.017 
Javna služba KRS 722.312 653.966 0 0 
Tržne dejavnosti 23.283.076 24.263.210 19.982.703 21.548.293 
Ostalo 290.885 177.741 290.885 177.741 
PRODAJA SKUPAJ  31.761.089 32.453.053 27.738.404 29.084.170 
 
Skupina Kostak je v letu 2013, po izločitvah prihodkov do družb v skupini v višini 912 
tisoč EUR, ustvarila 31.761 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, družba Kostak pa 27.738 
tisoč EUR.  
 
Prihodki iz prodaje storitev gospodarskih javnih služb znašajo 7.465 tisoč EUR in so za 
1,4 % višji od prihodkov preteklega leta, načrtovane pa presegajo za 7,2 %. Prihodki iz 
prodaje javne službe kabelsko razdelilni sistem (KRS), ki jo po koncesijski pogodbi izvaja 
odvisna družba Ansat, so v letu 2013 višji za 10 % in znašajo 722 tisoč EUR. 
 
Prihodki iz prodaje tržnih dejavnosti znašajo 23.283 tisoč EUR in so glede na preteklo 
leto nižji za 4,0 %, načrtovani prihodki pa so realizirani 93 %, kar je glede na 
gospodarske razmere v regiji in državi velik uspeh. 
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3.1.1. Poslovanje gospodarskih javnih služb  
 
 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE INDIVIDUALNE RABE 
 
OSKRBA S PITNO VODO 
 
Družba Kostak upravlja s 7 vodovodnimi sistemi ter vzdržuje več kot 700 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.  
 
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.   
 
Zdravstvena inšpektorica je redno opravljala nadzore nad zagotavljanjem kakovosti pitne 
vode.  
 
Pričeli smo izvajati 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.  
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Pregled planiranih in načrtovanih količin iz dejavnosti oskrbe s pitno vodo v m3  
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2013 2013 2012  13/12 

Gospodinjstvo 1.035.994 1.113.500 1.106.442 94 

Gospodarstvo 274.635 411.700 378.329 73 

Ostali porabniki 42.498 41.700 41.345 103 

SKUPAJ 1.353.127 1.566.900 1.526.115 89 
 
Pregled prihodkov iz dejavnosti oskrbe s pitno vodo  
 
  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2013 2013 2012  13/12 

PRIHODKI IZ PRODAJE 1.546.278 1.695.524 1.628.602 95 
 
 
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 …).   
 
V letu 2013 smo na celotnem območju obeh občin začeli na sistematični način izvajati 
prevzemanje blata oziroma grezničnih gošč, ki se čistijo na čistilni napravi Vipap.  
 
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 čiščenje 
odpadnih voda urediti z vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.  
 
Pregled zaračunanih količin odvedene komunalne odpadne vode v m3 

 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2013 2013 2012  13/12 

Gospodinjstvo 473.466 485.100 478.934 99 

Gospodarstvo 162.744 179.600 176.288 92 

Ostali porabniki 35.070 35.650 35.517 99 

SKUPAJ 671.280 700.350 690.739 97 
 

 

 

 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 18 

 

 

Pregled zaračunanih količin storitve odvajanja padavinske odpadne vode v m3 
          

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Storitev  2013 2013 2012  13/12 
Odvajanja padavinske odpadne vode 471.777 445.060 334.668 141 
 
Pregled prihodkov iz dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
 

 Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2013 2013 2012  13/12 

Odvajanje komunalne odpadne vode 235.840 248.275 244.534 96 
Odvajanje padavinske odpadne vode 65.252 66.277 43.463 150 
 
Čiščenje odpadnih voda se izvaja na čistilnih napravah na Vipapu, v Brestanici in v 
Kostanjevici na Krki. 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 2013 2013 2012  13/12 

Gospodinjstvo 461.123 474.000 467.345 99 

Gospodarstvo 163.745 179.600 175.517 93 

Ostali porabniki 29.472 30.300 29.792 99 

SKUPAJ 654.340 683.900 672.654 97 
 

Pregled zaračunanih količin za storitev čiščenja padavinske odpadne vode v m3 

          

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Storitev  2013 2013 2012  13/12 
Čiščenje padavinske odpadne vode 465.688 439.316 330.348 141 

 

Pregled prihodkov iz dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2013 2013 2012  13/12 

Čiščenje komunalne odpadne vode 448.214 466.348 458.715 98 
Čiščenje padavinske odpadne vode 64.777 65.421 42.902 151 
 
Z mesecem julijem 2013 smo na osnovi sprejetega Programa začeli z izvajanjem storitve 
prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN. 
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Pregled zaračunanih količin prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN v m3 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Storitev  2013 2013 2012  13/12 
Prevzem grezničnih gošč  213.612 231.410 0 0 

Prevzem blata iz MKČN  11.828 12.568 0 0 

SKUPAJ 225.440 243.978 0 0 
 
*Storitve prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN v letu 2012 nismo izvajali v okviru 
javne službe, zato podatkov ni navedenih.  
 
Pregled prihodkov za dejavnost prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN v m3 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

v EUR 2013 2013 2012  13/12 
Prevzem grezničnih gošč in  
blata iz MKČN  93.916 105.460  - - 

 
 
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov   
 
V občini Krško in Kostanjevica na Krki smo že pred več kot 10 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 2013 je postavljenih 
265 zbiralnic, in sicer 243 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. 
Poskusno pa smo opremili nekaj strnjenih ulic s posodo za zbiranjem embalaže na 
posameznem zbirnem mestu pri individualnih gospodinjstvih.   
 
Občina Krško se je skupaj z družbo KOSTAK 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 omogoča, da 
se iz ostanka odpadkov, ki jih v gospodinjstvih zbiramo v sivih posodah, izločijo 
biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena 
embalaža, gorljiva frakcija.  
 
Z osveščanjem tako mladine kot ostalih uporabnikov je v letu 2013 pri gospodinjstvih 
delež ločeno zbranih odpadkov v skupnih odpadnih znašal že blizu 60 %.  
 
Naše uporabnike smo vse leto osveščali ter jih vzpodbujali k ločenem zbiranju. Vsem 
gospodinjstvom smo posredovali urnik odvoza za leto 2013, s ključnimi informacijami s 
področja dejavnosti ravnanja z odpadki.  
 
V septembru smo organizirali dan odprtih vrat CERO Spodnji Stari Grad. Predstavili smo 
izvedene aktivnosti na Centru za ravnanje z odpadki vsem OŠ v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki (ogleda se je udeležilo več kot 250 otrok), uporabnikom naših 
storitev (gospodinjstvom) ter poslovnim partnerjem.  
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Pregled zaračunanih količin storitev ravnanja z odpadki v m3 

 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

Uporabnik 2013 2013 2012  13/12 

I. zbiranje in odvoz  

gospodinjstvo 75.295 75.550 76.683 98 

gospodarstvo 18.284 17.630 18.370 100 

II. odlaganje  

gospodinjstvo 75.295 75.550 76.683 98 

gospodarstvo v m3 13.377 12.680 13.826 97 

gospodarstvo v tonah 1.349 1.060 1.183 114 
 
Količine ločeno zbranih odpadkov v tonah  
 

Leto Nevarni Papir, 
karton Plastika Steklo Biološki 

*Ostale 
ločene 

frakcije 
Skupaj 

2012 17 874 554 348 2.807 1.036 5.636 
2013 8 783 758 370 1.861 2.831 6.611 
 
*  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 
2012 3.878 5.636 
2013 4.242 5.858 
 
Pregled prihodkov iz dejavnosti ravnanja z odpadki 
 
  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  13/12 
PRIHODKI IZ PRODAJE 1.803.206 1.699.455 1.652.459 109 
 
 
Pogrebna in pokopališka dejavnost 
 
Dejavnost urejanja  in vzdrževanja  pokopališč smo v letu 2013 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 v Brestanici je od leta 2011 urejeno 20 žarnih niš. Trenutno imamo 
sklenjeno eno pogodbo za najem žarne niše. V letu 2013 je bilo urejeno tudi 
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glavno stopnišče. Spremenjene so stopne ploskve stopnic ter nameščeni stranski robniki, 
ki preprečujejo vdor meteorne vode in peska na stopnišče.  
Na pokopališču v Kostanjevici na Krki je bila v letu 2013 nameščena dodatna fontana in  
v vežici nov grelnik tople vode. Na pokopališču Krško so se začele, zaradi napada 
lubadarja, sušiti manjše smreke. Obolela drevesa smo ustrezno odstranili. 
 
Pregled prihodkov iz pogrebne in pokopališke dejavnosti  

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  13/12 
PRIHODKI IZ PRODAJE 507.023 534.106 523.654 97 
 
 
Urejanje in vzdrževanje javnih 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. 
 
V letu 2013 je bilo izvedeno beljenje skupnih prostorov na Tržnici Krško (hodniki, 
skladišče, pokriti del tržnice). Izvajala se je tudi sanacija pohodne terase s hidroizolacijo, 
ker je spodnjim lastnikom meteorna voda vdirala v prodajne prostore. Sanacija ni v celoti 
končana, zato se še vedno pojavljajo težave pri večjih količinah padavin. Dolgoročno 
gledano, je še vedno edina rešitev namestitev dodatne strehe nad pohodno teraso ali pa 
celovita prenova strehe, z odstranitvijo vseh plošč in hidroizolacije ter nadomestitev z 
novo. 
  
Pregled prihodkov iz dejavnosti urejanja in vzdrževanja javnih tržnic  

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
V EUR 2013 2013 2012  13/12 
PRIHODKI IZ PRODAJE 28.638 34.470 32.252 89 
 
 
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 
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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 
2013 

Načrtovano 
2013 

Uresničeno 
2012 

Indeks 
13/12 

Vzdrževanje občinskih javnih cest 1.945.268 1.347.586 2.009.090 97 

Urejanje in čiščenje javnih površin 218.481 211.667 193.905 113 
Javna razsvetljava, izobešanje zastav in 
okraševanje naselij 368.975 327.157 314.022 117 

PRIHODKI IZ PRODAJE 2.532.724 1.886.410 2.517.017 101 
 
Prihodki iz prodaje – po občinah 
 

V EUR Uresničeno 
2013 

Načrtovano 
2013 

Uresničeno 
2012 

Indeks 
13/12 

Občina Krško 2.320.159 1.756.610 2.317.005 100 

Občina Kostanjevica na Krki 212.565 129.800 200.012 106 

PRIHODKI IZ PRODAJE 2.532.724 1.886.410 2.517.017 101 
 
 

3.1.2. 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 2013 smo izvajali predvsem naslednje tržne komunalne storitve:  

- dela na rekonstrukcijah in obnovah cevovodov, 
- priklope na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo,  
- čiščenje greznic in kanalizacijskih sistemov, vgradnjo 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. 
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SEKTOR GRADENJ 
 
Še eno leto, za katero smo upali, da je zadnje v vrsti kriznih let in da bo morda bolj 
optimistično za gradbeništvo, je za nami. Upanja se niso izpolnila in ponovno smo se 
našli v ostri in neusmiljeni konkurenci.  
 
Javni razpisi so edini, ki so v letu 2013 zaznamovali naročniški trg v Sloveniji. Privatne 
inciative izgradnje, razen v individualni izgradnji, v preteklem letu skoraj da ni bilo. 
Kadrovsko okrepljena komerciala je v letu 2013 povečala število oddanih ponudb iz 112 v 
letu 2012 na 145 v letu 2013. Javljali smo se na razpise po celi Sloveniji in pridobil dela 
tako v Kopru, Solkanu, Kozjem, Šentjurju, Radečah in drugod po Sloveniji. Od 122,31 
mio EUR veljavnih razpisov smo pridobili za 22,15 mio EUR del, kar predstavlja 18,4 % 
uspešnost. 
 
Javne razpise je v letu 2013 zaznamovalo tudi veliko število razveljavitev (nekvalitetno 
pripravljena razpisna dokumentacija, pomanjkanje finančnih sredstev, prekoračitev 
predvidenih vrednosti investicij in drugo) in vloženih revizij. Od skupno izdelanih ponudb 
na javne razpise, v vrednosti 150 mio EUR, je bilo naknadno razveljavljenih za 29,10 mio 
EUR.  
 
Začetek leta 2013 je zaznamovala predvsem dolga zima in kasneje obilno deževje. Z 
operativnimi aktivnostmi smo lahko začeli šele v sredini aprila. V naslednjih mesecih leta 
smo poskušali nadoknaditi izpad realizacije, ki je nastal v prvih štirih mesecih. V sredini 
leta smo pridobili dovolj del, da bi morda še ujeli planirani promet, a so se podpisi 
pogodb zaradi pomanjkanja sredstev izvedbeno prestavili v drugo polovico leta 2013 in v 
leto 2014.  
 
Večji objekti, ki smo jih 2013 izvajali in zaključili, so: 
 
- ureditev komunalne infrastrukture Kremen, 
- kanalizacija Sevnica, 
- rušitev Hiš GEN v Vrbini, 
- avtobusna postajališča v Kozjem, 
- ČN Podbočje s pripdajočo kanalizacijo, 
- ploščad na vojaškem letališču Cerklje, 
- krožišče Šentjur – Planina v Šentjurju, 
- NEK – modifikacija 400 kW stikališče in remontni kompleks v NEK, 
- akumulacijski bazeni HE Krško – LOT A3, 
- rekonstrukcija črpališča TE Brestanica, 
- kanalizacija Radeče (Obrežje). 

 
Večja dela, ki smo jih začeli v letu 2013 in se nadaljujejo v 2014: 

 
- izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Krško, 
- ureditev Zatona v Krškem,  
- ureditev Dalmatinove ulice, Ceste Krških Žrtev in Zatona, 
- hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali, 
- merilna mesta za ARSO (lokacije po Sloveniji), 
- kanalizacija Dolenja vas, 
- hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki, 
- sanacija plazu Trška gora, 
- razvojni inštitut ZEL-EN v obrtni coni Vrbina, 
- kolesarska steza Solkan – Plave (povezava Nova Gorica – Predel), 
- skupna ČN Dolnje Brezovo, 
- stanovanjski hiši Filej-Zupančič in Račič v Dolenji vasi, 
- pripravljalna dela HE Brežice – LOT A1, 
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- Kulturni dom Krško. 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 

V EUR 2013 2013 2012  13/12 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 13.269.276 14.109.724 14.248.422 93 

 
Od marca 2011 so potekale aktivnosti za potrditev usposobljenosti gradbenega sektorja 
za izvajanje gradbenih del v NEK. V letu 2013 smo se  uvrstili na njihovo listo odobrenih 
dobaviteljev za gradbene storitve. S tem smo pridobili določeno prednost pri izbiri 
izvajalcev za projekte NEK. 
 
V letu 2014 bomo še dodatno povečali komercialni obseg ponudb na celotno področje 
države in oddali ponudbe za vsa dela, kjer izpolnjujemo razpisne pogoje.  
 
 
 
SEKTOR VZDRŽEVALNIH IN ČISTILNIH DEL 
 
V poslovnem letu 2013 je bilo v ospredju sodelovanje  z  vodilnim poslovnim partnerjem  
NEK d.o.o., s katerim smo imeli sklenjen Sporazum o dolgoročnem sodelovanju ter 
podpisane pogodbe in naročilnice za kontinuirane storitve za leto 2013. V obeh 
dokumentih so bile vsebinsko opredeljene dejavnosti kot tudi kakovost storitev glede na 
posamezne aktivnosti. 

V letu 2013 je bil v NEK opravljen tudi redni remont, za katerega smo poleg redno 
zaposlenih dodatno angažirali 55 delavcev. Opravljena so bila remontna dela na 
področjih, kjer izvajamo kontinuirane storitve, poleg tega pa še  izvedba radiološkega 
ščitenja znotraj RNO. 
 
V okviru našega poslovanja so bile vse storitve opravljene pravočasno in v skladu s 
standardiziranimi postopki ter s tehničnimi zahtevami naročnika. Izvedba strokovnega in 
organiziranega izobraževanja ter usposabljanje zaposlenih delavcev v tem sektorju je  
prispevek k trajnostnem razvoju v sklopu socialne odgovornosti, pri čemer potrjujemo 
našo naravnanost k izboljševanju kakovosti življenja in odgovornosti do širšega okolja. 

 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  13/12 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 3.415.795 3.280.000 3.356.273 102 
 
 
 
TRGOVINA 
 
Trgovinska panoga je bila tudi v letu 2013 močno zaznamovana s težkimi gospodarskimi 
razmerami. V Sloveniji ža tretje leto zapored  beležimo negativno gospodarsko rast ter 
visoke stopnje brezposelnosti, ki se še višajo. Posledično je kupna moč individualnih 
potrošnikov manjša. 
 
V prvih treh mesecih leta 2013 smo imeli velik izpad prodaje gradbenega materiala 
zaradi zelo dolge zime (velike količine snega in nizke temperature). Skladno z 
dogovorjeno poslovno politiko smo selekcionirali  kupce in rizičnim kupcem nismo 
prodajali blaga na odloženo plačilo, temveč samo po predračunu. 
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V drugi poslovici leta smo z ustreznimi aktivnostmi uspeli realizirati načrtovano prodajo in 
do konca leta uspeli nekoliko znižati izpad prodaje v prvem polletju. Pričeli smo z 
aktivnostmi, usmerjenimi v prilagoditev ponudbe in storitev na način, da zadovoljimo 
kupce. Uspeli smo povečati prodajo zbiralnikov deževnice, malih čistilnih naprav, 
fasadnih sistemov ter ostalih izolacijskih materialov. 
                                                                                                                                            

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  12/11 

PRIHODKI IZ PRODAJE 1.595.257 2.000.000 2.606.284 61 
 
 

3.1.3. Poslovanje odvisnih družb 
 
 
HPG D.O.O. BREŽICE 
 

V letu 2013 so nas spremljali neugodni poslovni pogoji. Kljub temu smo premagali 
številne izzive in celo presegli zastavljene cilje. Če napišemo v številkah, smo presegli 
planirane prihodke za 64 % in prihodke preteklega leta za 22 %. V letu 2013 smo 
uspešno zmanjševali zadolženost in vzdrževali likvidnost.  

V letu 2013 sta nam na področju gradbeništva uspela dva velika meta, in sicer pridobitev 
posla milijonske investicije v obnovo cest v občini Kozje in milijonska investicija v 
rekonstrukcijo ceste v občini Brežice. Predvsem slednja je pokazala, da kljub vsej 
negativnosti v okolju v podjetju obstaja pozitivno vzdušje in zmagovalni duh, s katerim 
nam je uspelo premagati marsikatero oviro. 

Na področju kmetijstva smo, z avstrijskim partnerjem, ponovno uvedli semensko 
proizvodnjo koruze in nadaljevali z uvajanjem novih kultur. V letu 2013 smo poizkusno 
posejali približno 3,5 ha industrijske konoplje, ki je presegla pričakovane rezultate. 

Na področju hortikulture, kjer je iz dneva v dan večja konkurenca, smo izvedli investicijo 
v posebno opremo za izvajanje košenj na zahtevnih terenih in tudi pridobili triletno 
pogodbo za izvajanje tovrstnih del. 
 
Ob vsem tem delu in požrtvovalnosti pa se lahko pohvalimo, da nismo pozabili na 
zaposlene in smo ob koncu uspešnega poslovnega leta tudi izplačali nagrado za poslovno 
uspešnost. 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  13/12 

PRIHODKI IZ PRODAJE 3.583.058 2.182.000 2.948.563 122 
 
 
 
ANSAT D.O.O. 
 
Ansat d.o.o. je na območju občine Krško v avgustu 2013 zaključil največjo posodobitev 
kabelskega sistema in ponudbe do sedaj. 
 
Prenovljen KRS v občini Krško je osnova za prehod na standard DOCSIS 3.0, ki dovoljuje 
višje hitrosti na že obstoječemu kabelskemu sistemu. Hitrosti lahko tako presegajo 100 
Mb na sekundo, med ponujenimi paketi je tudi ULTRA paket, ki ponuja prenos 120 Mb na 
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sekundo. Hitrosti prenosa v smeri od uporabnika pa so za sedaj limitirane na 5 Mbps in 
se bodo s časom povečevale. 
 
Novost so tudi prenovljeni paketi za medmrežne storitve, ki se prilagajajo višjim 
hitrostim in s tem omogočajo boljšo izkušnjo uporabnikom. S 1.10.2013 smo prilagodili 
prav vse pakete za kabelski sistem. 
 
 
Novi TV programi in korekcija cene 
 
Prvotni nadgradnji na digitalno programsko shemo (v nadaljevanju DPS), ki je v 
osnovnem (Basic) paketu štela 56 programov, je bilo samo v zadnjem letu dodanih 12 
novih programov, od tega kar štirje (4) v HD kvaliteti. Celotna digitalna shema obsega 
sedaj 79 programov v osnovnem (Basic) paketu, z dodatnimi programi v paketih za 
doplačilo pa obsega 110 TV programov in 36 radijskih programov. Poleg tega pa je še 
vedno možno spremljati več kot 35 programov na analogni shemi.  
 
Poleg telekomunikacijskih storitev ponuja podjetje naročnikom KRS-a tudi lasten 
televizijski program Ansat TV. Produkcija lastnega TV programa je v prvem letu 
oddajanja dosegla približno 180 minut dnevne produkcije, kot predpisuje zakonodaja. 
Pripravili smo več kot 70 informativnih oddaj POSAVSKI TEDNIK, več kot 400 prispevkov 
in več kot 60 pogovornih oddaj z aktualnim tedenskim dogajanjem. S tem smo zagotovili 
kvaliteno lokalno informiranost vsem naročnikom storitev KRS-a. V letu 2014 pa bo Ansat 
TV začel oddajati tudi v Telekomovem omrežju, s čimer se bo bistveno popravila 
geografska pokritost oddajanja. 
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  13/12 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 1.159.316 1.050.000 989.222 117 
 
 
GIP ELITE D.O.O.  
 
GIP ELITE, gradnje, inženiring, projektiranje d.o.o. si prizadeva s svojimi referencami in 
strokovnim znanjem ter izkušnjami ohraniti tržni delež na področju projektiranja in 
inženiringa v regiji.    
 
Družba GIP ELITE je kot prva izmed hčerinskim družb uspešno prestala certifikacijsko 
presojo sistema vodenja kakovosti, skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2008 za 
gradbene storitve in projektiranje. SIQ je družbi podelil certifikat marca 2013 z 
veljavnostjo 31.1.2016.   
 
Podjetje skuša kljub upadanju investicijskega trga ohraniti pragmatičnost ter ohraniti 
vizijo, ki jo uresničuje skupaj z matičnim podjetjem. Svoje članstvo v skupini Kostak 
utrjuje s kvalitetnimi storitvami, razvija rešitve za zahtevne naročnike na trgu. Tako za 
izbranega investitorja skrbno uresničuje ideje od zasnove objekta do pridobitve 
uporabnega dovoljenja.  
 

  Uresničeno Načrtovano Uresničeno Indeks 
v EUR 2013 2013 2012  13/12 
 
PRIHODKI IZ PRODAJE 188.440 220.000 180.282 105 
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3.2. Razvoj in investicije 
 
 

3.2.1. Naložbe v raziskave in razvoj 
 
V skladu z razvojnimi usmeritvami prejšnjih let smo v letu 2013 nadaljevali z izvajanjem 
raziskovalno-razvojnih projektov na področju obnovljive in trajnostne energetike ter na 
področju ravnanja z odpadki.  
  
Raziskovalno-razvojne naloge smo, tako kot v preteklem letu, izvajali preko družbe  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 predelave komunalnih 
odpadkov v trdno gorivo za energijsko izrabo.  
 
Izvedeni sta bili dve razvojno raziskovalni študiji s področja učinkovite rabe energije, in 
sicer Študija optimizacije energetske učinkovitosti stavb na lokaciji Žlapovec in 
Energetski pregled objektov za oskrbo s pitno vodo v občini Krško in Kostanjevica na   
Krki. 
 
Vložena sredstva v raziskave in razvoj v EUR 
 

Naziv projekta Skupina 
2013 

Skupina 
2012 

Družba 
2013 

Družba 
2012 

Denitrifikacija  0 25.917 0 25.917 
Obnovljiva in trajnostna energetika 63.000 204.700 63.000 204.700 
SKUPAJ  63.000 230.617 63.000 230.617 

 

3.2.2. Investicije in nabava osnovnih sredstev: 
 
 
Vložena sredstva v nabavo osnovnih sredstev in investicije v EUR 
 

Naložbe Skupina 
2013 

Skupina 
2012 

Družba 
2013 

Družba 
2012 

Premoženjske pravice – 
programska oprema 47.823 13.322 46.674 11.304 
Proizvajalna in druga oprema 480.328 2.300.247 311.674 2.141.786 

- Tržne dejavnosti 370.670 2.123.696 207.301 1.965.235 
- Komunalne dejavnosti  36.157 72.775 30.980 72.775 
- Ostale dejavnosti 73.501 103.776 73.393 103.776 

Objekti 122.409 61.938 111.248 57.938 
Zemljišča  15.373 38.903 0 30.091 
SKUPAJ NALOŽBE  665.933 2.414.410 471.596 2.241.119 
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3.3. Pričakovane gospodarske razmere in  
       načrti za obdobje do 2015 
 
 

3.3.1. Gospodarske razmere v letu 2013 
 
 
Leto 2013 se je kljub blagemu optimizmu konec leta 2012 izkazalo za izredno težko. 
Kljub napovedim o rasti bruto domačega proizvoda, se je rast zmanjšala za 2,4 %, padec 
gospodarske rasti pa je v Sloveniji predviden tudi za leto 2014. Ratingi Slovenije so še 
naprej padali ali ostali na nizki ravni, kar je tudi eden izmed vzrokov za poslabšanje 
ratinga poslovnih bank in s tem povezanim dražjim financiranjem. 

Realizirane in načrtovane ključne ekonomske kategorije  
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2,7  %  
je načrtovan v letu 2015 
delež dobička v celotnih  
prihodkih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

7,7 % 
je v letu 2015 načrtovana 
EBITDA v prihodkih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uprava ocenjuje, da so začrtani cilji skupine Kostak do leta 2015 glede na gospodarske 
razmere in konkurenčno okolje ambiciozni in pomenijo uresničevanje začrtanih strateških 
usmeritev. 
 
 

3.3.2. Pričakovano makroekonomsko okolje v letu 2014 
 
V letu 2014 v Sloveniji še ne pričakujemo izboljšanja gospodarskih razmer. Pričakujemo, 
da bo gospodarska rast v letu 2014 še negativna, v prihodnjih letih pa postopoma 
pričakujemo višje gospodarske rasti.  
 
 
NEKATERI KLJUČNI MAKROEKONOMSKI KAZALNIKI MED LETI  
2009 – 2013 IN NAPOVED ZA LETO 2014 

                     

 2009 2010 2011 2012 2013 Napoved 
2014 

Realna rast BDP (%) -7,8 1,2 0,6 -2,5 *-2,4 -0,8 
BDP/prebivalca (v EUR) 17.349 17.320 17.610 17.172 *16.942 17.027 
Inflacija (%) (dec./dec.) 1,8 1,9 2,0 2,7 **0,7 1,4 
Stopnja reg.  brezposelnosti (%) 9,1 10,7 11,8 12,0 *13,3 13,6 
Produktivnost dela – realna rast (%) -6,1 3,5 2,2 -1,7 *-0,1 0,6 
Rast bruto plače – realna rast (%) 2,5 2,1 0,2 -2,4 *-2,5 -1,4 
 

*Vir UMAR – ekonomsko ogledalo, januar 2014 

**Vir SURS – indeks inflacije, januar 2014 
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3.4. Analiza uspešnosti poslovanja 
  
 
Tudi v letu 2013 je bila situacija na trgih pod močnim vplivom gospodarske krize. Še 
vedno je prisotna velika negotovost glede okrevanja gospodarstev, prav tako je še vedno 
oteženo pridobivanje virov financiranja. Gospodarska aktivnost v Sloveniji je od nastanka 
gospodarske krize upadla močneje kot v povprečju evropskih držav.  
 
 

3.4.1. Analiza izkaza poslovnega izida 
 
V Kostaku smo v letu 2013 spremembe na trgu redno spremljali in skušali vse negativne 
vplive čim bolj omejiti. Aktivneje smo izvajali ukrepe za stroškovno racionalizacijo in 
učinkovitejše poslovanje. Prav tako smo se aktivneje usmerili v optimizacijo obratnega 
kapitala s čimer izboljšujemo likvidnost sredstev. Tako v družbi kot v skupini smo  v letu 
2013 kljub doseženim nekoliko nižjim prihodkom kot v preteklem letu, ustvarili boljši 
poslovni izid iz poslovanja, čisti poslovni izid pa skoraj podvojili. 
 

v  EUR Skupina 
2013 

Skupina 
2012- 

prilagojeno 

Družba 
2013 

Družba 
2012 - 

prilagojeno 
Poslovni prihodki 32.980.831 33.948.419 28.274.902 29.723.616 
Poslovni odhodki 32.360.618 33.486.025 27.718.561 29.247.537 
Poslovni izid iz poslovanja 620.213 462.394 556.341 476.079 
Neto finančni odhodki  -266.423 -250.215 -131.118 -229.263 
Neto drugi prihodki 17.975 82.693 -15.842 13.666 
Poslovni izid pred obdavčitvijo 371.765 294.872 409.381 260.482 
Davek -48.380 27.757 -40.069 18.461 
POSLOVNI IZID 420.145 267.115 449.450 242.021 
 
 
 
PRODAJA IN PRODUKTIVNOST  
 
Skupina Kostak je v letu 2013 dosegla 32.981 tisoč EUR poslovnih prihodkov, ki so na 
ravni načrtovanih, družba Kostak pa 28.275 tisoč EUR, kar je  2,8 % manj od 
načrtovanih. Padec prihodkov iz prodaje je predvsem posledica oteženih gospodarskih 
razmer, zaostrene konkurence ter nižjih investicij v gradbeništvu. 
 
Produktivnost dela v skupini Kostak v letu 2013 znaša 89.217 EUR na zaposlenega, kar je 
za 4,9 % manj, kot je znašala v letu 2012. V družbi Kostak je produktivnost v letu 2013 
za 8,3 % nižja kot v preteklem letu in znaša 89.479 EUR na zaposlenega (iz ur v breme 
podjetja). 
 

v EUR Skupina 
2013 

Skupina 
2012 

Družba 
2013 

Družba 
2012 

Gospodarske javne službe  8.187.128 8.012.102 7.464.816 7.358.136 
Tržne  dejavnosti 23.283.076 24.263.210 19.982.703 21.548.293 
Ostalo 290.885 177.741 290.885 177.741 
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 31.761.089 32.453.053 27.738.404 29.084.170 
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POSLOVNI ODHODKI  
 

v  EUR Skupina 
2013 

Skupina 
2012- 

prilagojeno 

Družba 
2013 

Družba 
2012- 

prilagojeno 
Stroški blaga, materiala in storitev 22.203.835 23.799.105 18.873.629 21.014.551 
Stroški dela 8.445.333 8.280.448 7.392.509 7.103.441 
Odpisi vrednosti  1.250.337 1.064.655 1.006.765 798.167 
Drugi poslovni odhodki 461.113 341.817 445.658 331.378 
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI 32.360.618 33.486.025 27.718.561 29.247.537 
 
Poslovni odhodki skupine Kostak so znašali 32.361 tisoč EUR in so bili za 3,4 % manjši 
kot v letu 2012, poslovni odhodki družbe Kostak pa so znašali 27.719 tisoč EUR in so bili 
za 5,2 % manjši kot v letu 2012.  
 
PRIHODKI IN ODHODKI FINANCIRANJA 
 

v  EUR Skupina 
2013 

Skupina 
2012 

Družba 
2013 

Družba 
2012 

Finančni prihodki 88.026 66.186 178.528 56.800 
Finančni odhodki 354.449 316.401 309.646 286.063 
NETO FINANČNI IZID -266.423 -250.215 -131.118 -229.263 
 
Neto finančni izid se je v letu 2013 glede na leto 2012 izboljšal tako v skupini kot v 
družbi Kostak.  
 
Na znižanje neto finančnih odhodkov družbe Kostak je v letu 2013 najbolj vplivala nižja 
zadolženost in večji finančni prihodki v družbi Kostak - izplačilo dobička odvisne družbe 
HPG, ki je v skupinskih izkazih izločeno. 
 
DRUGI  PRIHODKI IN ODHODKI 
 

v  EUR Skupina 
2013 

Skupina 
2012- 

prilagojeno 

Družba 
2013 

Družba 
2012- 

prilagojeno 
Drugi prihodki  68.422 116.496 27.728 46.817 
Drugi odhodki 50.447 33.803 43.570 33.151 
NETO DRUGI PRIHODKI 17.975 82.693 -15.842 13.666 
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Drugi izredni prihodki skupine so v letu 2013 znašali 68 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 
2013 

Skupina 
2012 - 

prilagojeno 

Družba 
2013 

Družba 
2012- 

prilagojeno 
Izid iz poslovanja 620.213 462.394 556.341 476.079 
Izid iz financiranja -266.423 -250.215 -131.118 -229.263 
Izid iz izrednega delovanja 17.975 82.693 -15.842 13.666 
Davek 48.380 -27.757 40.069 -18.461 
SKUPAJ  420.145 267.115 449.450 242.021 
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DOBIČKONOSNOST 
 
Skupina Kostak je v letu 2013 realizirala za 620 tisoč EUR dobička iz poslovanja. Dobiček 
pred obdavčitvijo znaša 372 tisoč EUR in je za 77 tisoč EUR večji kot v preteklem letu. 
Čisti dobiček skupine znaša 420 tisoč EUR, kar je 12 % manj kot smo načrtovali, glede 
na preteklo leto pa je večji za 57,3 %. 
 
Dobiček iz poslovanja družbe Kostak znaša 556 tisoč EUR, dobiček pred davkom pa 409 
tisoč EUR in za 57 % presega dosežen dobiček v letu 2012. Terjatev za odloženi davek 
znaša 40 tisoč EUR. Čisti dobiček družbe Kostak znaša 449 tisoč EUR, kar je 10 % več 
kot smo načrtovali in 86 % več kot je bil dosežen v preteklem letu. 
 
Pregled poslovanja družb v skupini (brez izločitev)  
 

v EUR Družba 
Kostak d.d. 

Družba HPG 
d.o.o. 

Družba Ansat 
d.o.o. 

Družba GIP 
Elite  d.o.o. 

Celotni prihodki 28.481.158 4.272.922 1.207.263 188.447 
Čisti prihodki iz prodaje 27.738.404 3.583.058 1.159.316 188.440 
Čisti poslovni izid  449.450 69.515 723 457 
Število zaposlenih 31.12.2012 322 43 7 0 
 
Podatki v tabeli so prikazani brez izločitve prihodkov med družbami v skupini v višini 
1.011.597 EUR iz naslova: 

- čisti prihodki iz prodaje v višini 911.597 EUR, 
- finančni prihodki v višini 100.000 EUR, 

in brez izločitve čistega poslovnega izida v višini 100.000 EUR, ki izvira iz nakazila 
prenesenega dobička odvisne družbe HPG obvladujoči družbi Kostak d.d..  
 

3.4.2. Analiza bilance stanja 
 
SREDSTVA 
 

v EUR Skupina 
31.12.2013 

Skupina 
31.12.2012 

Družba 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2012 

DOLGOROČNA SREDSTVA 11.592.299 11.694.541 11.366.801 11.392.797 
- zemljišča, zgradbe in oprema 9.488.705 9.881.043 7.566.467 7.876.382 
- naložbene nepremičnine 690.861 704.250 690.861 704.250 
- finančne naložbe 720.828 481.002 2.653.866 2.417.105 
- ostalo 691.905 628.246 455.607 395.060 
KRATKOROČNA SREDSTVA 11.440.680 9.901.935 10.188.312 9.013.013 
- zaloge 617.186 683.722 340.047 396.338 
- terjatve 10.272.965 8.734.019 9.588.624 8.328.466 
- denarna sredstva 175.289 325.391 85.233 193.678 
- kratkoročne AČR 375.240 158.803 174.408 94.531 

SKUPAJ SREDSTVA 23.032.979 21.596.476 21.555.113 20.405.810 

 
Sredstva skupine Kostak so na zadnji dan leta 2013 znašala 23.033 tisoč EUR. Vrednost 
dolgoročnih sredstev skupine Kostak na dan 31.12.2013 znaša 11.592 tisoč EUR in 
predstavlja 50,3 % delež sredstev.  
 
Vrednost kratkoročnih sredstev skupine Kostak na dan 31.12.2013 znaša 11.441 tisoč 
EUR, kar je 15,5 % več kot je znašalo stanje konec leta 2012. Največji delež 
kratkoročnih sredstev predstavljajo terjatve (89,7 %) ter zaloge (5,3 %). Terjatve so se 
konec leta 2013 povečale za 1.539 tisoč EUR oziroma za 17,6 %, zaloge pa zmanjšale za 
9,7 %. 
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KAPITAL IN OBVEZNOSTI  
 

v EUR Skupina 
31.12.2013 

Skupina 
31.12.2012 

Družba 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2012 

- kapital 6.577.773 6.297.348 6.611.163 6.264.244 
- rezervacije 1.816.835 1.201.615 1.282.773 992.461 
- finančne obveznosti 6.197.218 8.187.082 6.036.928 7.799.775 

posojila 4.876.822 6.614.988 4.845.876 6.334.981 
finančni leasing 1.320.396 1.572.094 1.191.052 1.464.794 

- odložene obveznosti za davek 75.378 113.304 0 0 
- poslovne obveznosti  8.365.775 5.797.127 7.624.249 5.349.330 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 23.032.979 21.596.476 21.555.113 20.405.810 
 
Kapital skupine Kostak na dan 31.12.2013 znaša 6.578 tisoč EUR, kar je za 280 tisoč 
EUR več kot je znašalo stanje 31.12.2012. Na povečanje kapitala so vplivali rezultati 
skupine v višini 420 tisoč EUR, na zmanjšanje pa izplačilo dividend v višini 174,6 tisoč 
EUR in razlika iz prevrednotenja. 
 
Finančne obveznosti na dan 31.12.2013 znašajo 6.197 tisoč EUR, kar je za 1.990 tisoč 
EUR manj, kot je znašalo stanje konec preteklega leta. V strukturi finančnih obveznosti 
predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti 42,2 %, kratkoročne pa 57,8 %. Posojila 
skupine so se, zaradi rednih odplačil, zmanjšala za 26,3 %, obveznosti za finančni leasing 
pa za 16,0 %.  
 
Neto finančni dolg skupine, izračunan kot razlika med finančnimi obveznostmi in 
finančnimi sredstvi skupine Kostak, na dan 31.12.2013 znaša 5.319 tisoč EUR in je za 
2.372 tisoč EUR nižji, kot je znašal konec preteklega leta. 
 
Rezervacije na dan 31.12.2013 znašajo 1.817 tisoč EUR in so za 615 tisoč EUR višje 
glede na stanje konec leta 2012. 
 
Poslovne in druge obveznosti na dan 31.12.2013 znašajo 8.366 tisoč EUR in so se glede 
na stanje konec leta 2012 povečale za 2.569 tisoč EUR. 
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KAZALNIKI POSLOVANJA 
 

Podatki o poslovanju Skupina 
31.12.2013 

Skupina 
31.12.2012 

Družba 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2012 

Kazalniki dobičkonosnosti     
 čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) 1,3 0,8 1,6 0,8 
 čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 6,7 4,4 7,2 4,0 
 čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 1,9 1,2 2,1 1,2 
 EBITDA v prodaji 5,9 4,7 5,6 4,4 
 
Kazalniki finančne strukture     

finančne obveznosti/lastniški kapital 94,2 130,0 91,3 124,5 
delež kapitala in  rezervacij v pasivi 36,4 34,7 36,6 35,6 
delež finančnih obveznosti v pasivi 26,9 37,9 28,0 38,2 
delež poslovnih obveznosti v pasivi 36,3 26,8 35,4 26,2 
 
Kazalniki produktivnosti in ustvarjanja 
denarnih tokov 

    

stroški dela na zaposlenega (v  EUR) 23.723 23.932 23.847 23.837 
čisti prihodki od prodaje/stroški dela  3,8 3,9 3,8 4,1 
prihodki na zaposlenega iz ur (v EUR) 89.217 93.795 89.479 97.598 
dodana vrednost na zaposlenega iz ur  
(v  EUR) 28.977 28.345 28.889 28.113 
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3.4.3. Analiza izkaza denarnih tokov 
 
V letu 2013 je skupina Kostak s svojimi poslovnimi aktivnostmi uspela ohraniti stabilno 
ustvarjanje denarnih tokov.  
 
Denarni tok iz poslovanja skupine je v letu 2013 dosežen v višini 3.247 tisoč EUR, kar je 
dokaz uspešnega poslovanja in upravljanja z obratnim kapitalom. Denarni tok pri 
naložbenju je zaradi izdatkov za pridobitev osnovnih sredstev negativen v višini 945 tisoč 
EUR. Na negativen denarni tok iz financiranja so najbolj vplivala odplačila posojil in 
finančnih leasingov, plačila obresti in izplačilo dividend v višini 175 tisoč EUR.  
 

v EUR Skupina 
31.12.2013 

Skupina 
31.12.2012 

Družba 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2012 

Denar, ustvarjen pri poslovanju 3.247.774 2.481.475 2.983.152 1.911.918 
Denar, ustvarjen pri naložbenju -945.793 -2.485.932 -986.001 -2.524.542 
Denar, ustvarjen pri financiranju -2.452.083 249.506 -2.105.596 760.565 
NETO POVEČANJE DENARJA -150.102 245.049 -108.445 147.941 
 
 
 
3.5.   Finančno upravljanje 
 
 
OHRANJANJE STABILNE RAVNI NETO FINANČNEGA DOLGA 
 
Obveznosti iz financiranja so se v skupini Kostak v letu 2013 glede na stanje konec leta 
2012 zmanjšale za 24,3 %, v družbi Kostak d.d. pa za 22,6 %. Neto finančni dolg 
skupine Kostak konec leta 2013 znaša 5.319 tisoč EUR, kar je 31 % manj, kot je znašal 
konec leta 2012.  
 
 

Neto finančni dolg  Skupina 
31.12.2013 

Skupina 
31.12.2012 

Družba 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2012 

Dolgoročne finančne obveznosti 2.615.110 4.708.336 2.548.468 4.638.012 
Kratkoročne finančne obveznosti 3.582.108 3.478.746 3.488.460 3.161.763 
Finančne obveznosti skupaj 6.197.218 8.187.082 6.036.928 7.799.775 
Denar in denarni ustrezniki 175.289 325.391 85.233 193.678 
Dana posojila in depoziti 703.070 170.440 608.232 145.716 
Finančna sredstva 878.359 495.831 693.465 339.394 
NETO FINANČNI DOLG 5.318.859 7.691.251 5.343.463 7.460.381 
 
Kapitalska sestava  
 
Skupina Kostak je na dan 31.12.2013 dosegla kapitalsko sestavo z razmerjem 1:0,8 med 
lastniškim kapitalom ter neto finančnim dolgom. 
 
Pridobivanje virov financiranja 
 
V letu 2013 skupina ni najemala novih dolgoročnih in kratkoročnih virov. Skupina je v 
letu 2013 zmanjšala zadolženost za 1.990 tisoč EUR oziroma za 24,3 % in neto dolg za 
2.372 tisoč EUR ter s tem povečala finančno stabilnost. 
 
Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi  
 
Delež dolgoročnih finančnih obveznosti je zaradi prenosa odplačil v letu 2014 na 
kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2013 znašal 42 %, delež kratkoročnih pa 58 %. 
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Razpoložljivi likvidnostni viri na dan 31.12.2013 
 
Na dan 31.12.2013 so imele družbe skupine Kostak na razpolago naslednje likvidnostne 
vire pri poslovnih bankah: 
 

v EUR Kostak d.d. HPG d.o.o. Ansat d.o.o. GIP Elite 
d.o.o. Skupina 

Denar in denarni ustrezniki 85.233 84.706 5.137 213 175.289 
Kratk. depoziti dani bankam 117.985 0 0 0 117.985 
Nečrpana revolving posojila 0 200.000 30.000 0 230.000 
SKUPAJ 203.218 284.706 35.137 213 523.274 
 

 

 

3.6. Upravljanje s tveganji 
 
Uresničila so se pričakovanja, da bo leto 2013 z gospodarskega vidika težko. Že drugo 
leto upada gospodarska aktivnost, stopnja brezposelnosti se je zvišala, kar je ob rasti cen 
življenskih potrebščin in realnemu zmanjšanju povprečnih plač povzročilo nadaljnji upad 
kupne moči. Nadaljeval se je tudi trend negotovosti na področju finančnih tveganj, ki jih 
v obdobju pred krizo nismo bili vajeni. V takšnih oteženih in negotovih gospodarskih 
razmerah je za skupino Kostak ključnega pomena, da načrtno in premišljeno upravlja s 
tveganji, s katerimi se sooča pri svojem poslovanju. 
 
Aktivno upravljanje s tveganji v skupini 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 
2013 namenili največjo pozornost. 
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3.6.1. Obvladovanje ključnih tveganj v letu 2013 
 
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. 
 
 
POSLOVNA TVEGANJA IN TVEGANJA DELOVANJA 
 

Tveganje Opis tveganja Način obvladovanja Izposta-
vljenost 

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 

Kadrovska tveganja 

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 

Varnost in zdravje 
pri delu  

Nevarnost poškodb in poklicnih 
bolezni   

Usposabljanje zaposlenih, 
tekoče ažuriranje ocene 
tveganj delovnih mest  

zmerna  

Varovanje 
premoženja 

Nevarnost požara, hujših 
strojelomov, odtujitev 

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  
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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 investicijskega krča 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. 
 
Nabavni trg obvladujemo z dolgoročnimi pogodbami, posamičnim obravnavanjem 
dobaviteljev in spremljanjem njihove kakovosti, 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. 
 
Tveganje izgube premoženja zmanjšujemo s prenosom tveganj na zavarovalnice in redno 
analizo zavarovalnih polic. 
 
Tveganja, povezana z varstvom okolja in z varnostjo in zdravjem pri delu, obvladujemo v 
skladu z ISO standardi. Z ustreznim preverjanjem tehnoloških postopkov ter 
preverjanjem že obstoječih ocen tveganja bomo obvladovanje le-teh lahko še izboljšali. 
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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  škode 
na premoženju 

nevarnost škode na 
premoženju zaradi rušilnega 
delovanja naravnih sil in 
drugih nezgodnih primerov 

sistematične ocene ogroženosti 
objektov, ukrepi v skladu s 
študijami varstva pred požarom 
ter sklepanje ustreznih 
zavarovanj. 

zmerna 

nevarnost 
odškodninskih 
zahtevkov in tožb 

nevarnost škodnih dogodkov, 
ki jih podjetje lahko povzroči z 
izvajanjem dejavnosti 

zavarovanje civilne, 
delodajalčeve odgovornosti zmerna 

nevarnost 
odškodninskih 
zahtevkov in 
civilnih tožb 

nevarnost odškodninskih 
zahtevkov tretjih oseb zaradi 
škodnih dogodkov, ki jih 
družba povzroči nehote in 
naključno s svojimi 
dejavnostmi 

zavarovanje civilne, 
delodajalčeve in ekološke 
odgovornosti 

zmerna 

 
 
Tveganje sprememb obrestnih mer 
 
V letu 2013 nismo najemali novih dolgoročnih posojil. Zaradi rednih odplačil posojil se je 
dolgoročni dolg skupine Kostak zmanjšal. Skupina ima med svojimi obveznostmi del 
obveznosti, ki so odvisne od gibanja variabilne obrestne mere Euribor. V letu 2013 se je 
variabilna obrestna mera 6 mesečni Euribor povečala iz 0,32 % na 0,39 %.  
 
Kreditno tveganje 
 
Zaradi poglabljanja gospodarske krize se povečuje izpostavljenost podjetij likvidnostnim 
težavam, hkrati pa se povečuje kreditno tveganje prodaje. Z rednim nadziranjem 
poslovanja, finančnega stanja in omejevanjem izpostavljenosti do posameznih kupcev ter 
s sistematičnim in aktivnim procesom izterjave terjatev obvladujemo kreditno 
izpostavljenost družbe. V letu 2013 se je splošna likvidnostna situacija v primerjavi s 
predhodnim letom še poslabšala, na kar smo se odzvali z nadaljnjim zaostrovanjem 
izterjave terjatev.  
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Plačilni roki so v letu 2013 ostali v povprečju nespremenjeni. Hitrost obračanja terjatev 
se je glede na predhodno leto zmanjšala za 1 dan in znaša 110 dni. 
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Plačilno-sposobnostno 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 zelo otežen. Z 
rednimi odplačili dolgoročnih posojil smo znižali zadolženost, po prenosu kratkoročnih 
delov dolgoročnih posojil v leto 2014 se je razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi 
finančnimi obveznostmi poslabšalo in tako na dan 31.12.2013 znaša 42:58, konec leta 
2012 pa 58:42.   
 
Likvidnostni kazalniki za skupino Kostak 
 
Likvidnostni kazalniki 2009 2010 2011 2012 2013 
Kratkoročni koeficient 1,07 1,07 1,02 1,07 0,97 
Pospešeni koeficient 1,03 1,01 0,95 1,00 0,92 
Hitri koeficient 0,04 0,02 0,01 0,04 0,01 
Prihodki od prod./povpr. terjatve 2,72 2,74 2,99 3,29 3,40 
Delež OBK v prihodkih od prodaje  0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 
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 2013 zmanjšala, s čemer se je finančna varnost 
Kostaka okrepila. Skupina lahko z denarnim tokom iz poslovanja, torej z EBITDA, odplača 
neto dolg v 2,8 letih, medtem ko je dobiček iz poslovanja 2,5 - krat večji od odhodkov za 
obresti.  
 
 
 
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM SKUPINE KOSTAK 
 
Uprava ocenjuje, da je na dan 31.12.2013, ob upoštevanju trenutnih predpostavk o 
razvoju dejavnikov gospodarskega okolja v letu 2014, celovita izpostavljenost skupine 
Kostak poslovnim, finančnim in tveganjem delovanja višja kot v letih pred krizo. Ob tem 
je treba poudariti, da obstaja precejšna negotovost v zvezi z razmerami na finančnih 
trgih ter nadaljnjimi učinki počasnega okrevanja gospodarstva in rasti investicij. 
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Če bo v letu 2014 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. 
 
 
3.7. Delnica in lastniška struktura  
 
 
KOSTAKOVA DELNICA 
 
Osnovni kapital družbe znaša 668.000,00 EUR in je razdeljen na 40.000 kosovnih 
imenskih delnic, s katerimi se ne trguje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.  
 
Podatki o delnici konec leta 2013 in 2012 
 

Podatki o delnici Skupina 
31.12.2013 

Skupina 
31.12.2012 

Družba 
31.12.2013 

Družba 
31.12.2012 

Število delnic 40.000 40.000 40.000 40.000 
Delnice v lasti odvisnih družb 125 318 0 318 
Knjigovodska vrednost delnice v 
EUR* 164,96 158,70 165,28 157,86 

Čisti dobiček na delnico v EUR ** 10,54 6,79 11,24 6,10 
Bruto dividenda na delnico v EUR 4,40 4,00 4,40 4,0 
*knjigovodska vrednost delnice brez upoštevanja lastnih delnic in delnic odvisne družbe (39.875) 
**čisti dobiček na delnico brez upoštevanja lastnih delnic in delnic odvisne družbe (39.875) 
 
 
POLITIKA DIVIDEND 
 
V Kostaku smo v preteklih letih sledili politiki stabilne rasti dividend. O predlogu višine 
dividend odloči redna skupščina delničarjev, dividende pa se začnejo izplačevati 60 dni po 
zasedanju skupščine.  
 
 
NAJVEČJI DELNIČARJI NA DAN 31.12.2013 
 
DELNIČAR kapitalski delež število delnic 

Občina Krško 43,00 % 17.200 
Brantner Ges.m.b.H. 10,00 % 4.000 
TIMI Krško d.o.o. 7,98 % 3.191 
VIPSO d.o.o. 7,62 % 3.046 
ŽARN KRŠKO d.o.o. 4,24 % 1.698 
ARH d.o.o. 4,00 % 1.600 
Občina Kostanjevica na Krki 3,85 % 1.538 
Alojz Češnovar 3,48 % 1.392 
POŽUN d.o.o. 1,00 % 400 
Poslovodstvo in mali delničarji 14.83 % 5.935 
SKUPAJ  100 % 40.000 
 
Na dan 31.12.2013 je imela družba KOSTAK d.d. 31 delničarjev, od tega 10 pravnih in 21 
fizičnih oseb. Od pravnih oseb je ena iz tujine. 
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Struktura delničarjev se je v letu 2013 spremenila, saj je ena fizična oseba prodala del 
svojega deleža pravni osebi. Družba KOSTAK d.d. je odprodala lastne delnice (0,8 % 
delež) fizični osebi, po postopku, ki je določen v veljavnem statutu družbe. 
 
 
LASTNIŠKA STRUKTURA 
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Na podlagi sklenjenega in veljavnega Dogovora o obročnem poplačilu terjatev štev. 261-
0002/2013-1, ki sta ga dne 15.03.2013 sklenili družba KOSTAK d.d., kot upnik in družba 
TIMI Krško d.o.o., kot dolžnik, se je zaradi potrebe zavarovanja poplačila dolga po 
predmetnem dogovoru izvedel vpis zastavne pravice nad 3.191 delnicami, katerih je 
imetnik dolžnik ter vpis pravice prepovedi razpolaganja z delnicami, oboje v korist družbe 
KOSTAK d.d., kot upnika, za obdobje od datuma 28.12.2012 do 31.05.2016, v registru 
vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba d.d. iz Ljubljane. 
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4. TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 
4.1. Odgovornost do zaposlenih             

                                                                
 
Uspešno poslovanje podjetja zagotavljajo zaposleni, ki so za delo usposobljeni in zavzeti. 
 
Odgovornost do zaposlenih, uspešno usklajevanje njihovega poklicnega in družinskega 
življenja, socialna varnost  ter skrb za varno delo so temelji urejenega delovnega okolja, 
v katerem lahko cilje zaposlenega povezujemo s cilji podjetja. 
 
Spodbujamo podjetniško kulturo medsebojnega spoštovanja in sodelovanja med 
zaposlenimi, timsko delo, stalno učenje in odgovorno ter učinkovito delo.  
 
Vsi zaposleni so zavezani k spoštovanju zakonskih norm, internih norm podjetja ter 
profesionalnih standardov dela, vedenja in ravnanja. 
 
 
 
KLJUČNI PODATKI O ZAPOSLENIH 
 
Število zaposlenih v skupini in družbi KOSTAK d.d. raste. Konec leta 2013 je bilo v 
skupini KOSTAK zaposlenih 372 sodelavcev, od tega v družbi KOSTAK d.d. 322. 
 
Med zaposlenimi v skupini je 36,55 % žensk in 63,45 % moških. V družbi KOSTAK d.d. 
pa je med zaposlenimi 39,44 % žensk in 60,56 % moških. 
 
Delež sodelavcev zaposlenih za določen čas v skupini je konec leta 2013 znašal 11,55 %, 
v družbi KOSTAK d.d. pa 12,11 % v primerjavi z vsemi zaposlenimi. 
 
V skupini in družbi KOSTAK d.d. beležimo nizko stopnjo fluktuacije, saj se zavedamo 
pomena zadržati kakovostni kader, zato nenehno skrbimo, da se zaposleni razvijajo tako 
na strokovni kot tudi osebnostni ravni. Tako je v skupini znašala stopnja fluktuacije 
12,07 %, od tega v družbi KOSTAK d.d. 9,80 %.  
 
Intenzivno vlaganje v razvoj, nove zmogljivosti, zahtevne tehnologije in zagotavljanje 
konkurenčnosti zahtevajo na vseh področjih visoko usposobljene strokovnjake. Delež 
zaposlenih v skupini z najmanj višjo, visoko in univerzitetno strokovno izobrazbo je 
konec leta 2013 znašal 23,65 %, od tega v družbi KOSTAK d.d. 24,23 %. Med njimi sta  
2 doktorja znanosti in 2 magistra znanosti. 
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Grafični prikaz izobrazbene strukture zaposleni 

 

 
 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
 
V letu 2013 smo v izobraževanje in usposabljanje v skupini vložili 46 tisoč EUR, od tega v  
družbi KOSTAK d.d. 43 tisoč EUR. 
 
Osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih poteka preko strokovnih, formalnih in zakonsko 
zahtevnih izobraževanj, različnih programov usposabljanj, seminarjev in strokovnih 
srečanj. 
 
Naši zaposleni so skrbeli tudi za prenos znanj kot predavatelji in sodelujoči na strokovnih 
srečanjih in konferencah. V družbi poteka tudi interni prenos znanj in izkušenj glede na 
potrebe pri opravljanju posameznih postopkov v procesih dela. Pri izobraževanju ni bilo 
razlik v udeležbi glede na spol in položaj v podjetju, saj so izobraževanja in usposabljanja 
usklajena s potrebami delovnega mesta, zastavljenimi cilji ter strokovnim in osebnim 
razvojem posameznega zaposlenega. 
 
Zaposleni lahko svoje znanje in izobrazbo nadgrajujejo in izpopolnjujejo z 
izobraževanjem ob delu. V letu 2013 se je za pridobitev višje strokovne izobrazbe ob delu 
izobraževalo 5 zaposlenih v skupini, od tega vsi v matični družbi. 
 
Pomembno orodje za učinkovito vodenje zaposlenih je redni letni razgovor med 
zaposlenim in njegovim neposredno nadrejenim, ki pa jih v matični družbi izvajamo 
redno vsako leto. V okviru izvedbe razgovora zaposleni in njegov neposredno nadrejeni 
ocenita delo zaposlenega v preteklem letu in določita cilje ter naloge zaposlenega za 
tekoče leto. Zaposleni ima tudi možnost, da nadrejenemu posreduje predloge glede 
izboljšav v delovnih procesih podjetja, na področjih  njegove osebnostne in strokovne 
rasti ter področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 
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PLAČILA IN NAGRAJEVANJE PRI DELU 
 
V družbi KOSTAK d.d. in skupini se plače in prispevki zaposlenim izplačujejo redno. Prav 
tako se izplačujejo nadomestila plače, dodatki in povrnejo stroški v zvezi z izvajanjem 
delovnih obveznosti, v skladu z veljavnimi predpisi in Podjetniško kolektivno pogodbo 
družbe KOSTAK d.d. ter ostalo interno normativo. 
 
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. 
 
Vsi zaposleni v matični družbi in odvisnih družbah so upravičeni do jubilejne nagrade in 
regresa za letni dopust. Vključeni so tudi v sistem individualne uspešnosti. 
 
Od leta 2001 dalje se vsem zaposlenim v družbi KOSTAK d.d. omogoča vključitev v 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pod pogoji ki so določeni v veljavnem 
načrtu dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in posebni pogodbi, ki je 
sicer registrirana oziroma vpisana v register pri Ministrstvu za gospodarstvo. Na ta način 
želimo predvsem povečati socialno varnost zaposlenih v času njihove upokojitve. V letu 
2013 je bilo v družbi KOSTAK d.d. 225 ali 69,88 % zaposlenih vključenih v prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
 
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
 
Organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih redno merimo. V raziskavo niso vključeni 
zaposleni v odvisnih družbah. 
Skupna povprečna ocena merjenja socialne klime 2013 torej znaša 3,58 (lansko leto 
3,43); povprečna ocena zadovoljstva je 3,41 in povprečna ocena vodstva 3,70. Vodstvo 
je bilo ocenjeno nekoliko nižje kot prejšnje leto, splošna ocena zadovoljstva pa je 
primerljiva z lanskoletno oceno. Glede na stanje, v katerem se trenutno nahaja 
gospodarstvo in s tem v povezavi neizogibno tudi naše podjetje, lahko ugotovimo, da je 
stanje socialne klime relativno ugodno (skupna ocena se je namreč že drugič zapovrstjo 
zvišala).  
 
 
USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA ZAPOSLENIH 
 

Matično podjetje KOSTAK d.d. je nosilec polnega certifikata Družini 
prijaznega podjetja, ki smo ga prejeli v mesecu maju 2012. V okviru 
le tega smo se zavezali, da bomo izvajali sprejete ukrepe za lažje 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. 
 
Zaradi omenjenega je uprava družbe izdala Pravilnik o ukrepih 
Družini prijaznega podjetja, ki je umeščen v integriran sistem 
kakovosti po SIQ. Dokument je bil vzorčno narejen, zato smo bili, kot 
primer dobre poslovne prakse, povabljeni na predstavitev pravilnika 
na letnem srečanju slovenskih podjetij, ki so imetniki certifikata DPP, 
srečanje pa se je odvijalo v Kranjski gori 28.10.2013 ter na srečanje, 
ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine 
za podjetja, ki so pristopila k projektu, ali pa ta projekt že izvajajo. 
Hkrati smo kot primer dobre poslovne prakse predstavili tudi ukrepe 
iz področja zagotavljanja zdravja zaposlenih, na osnovi povabila, z 

objavo članka v strokovni reviji Human Resource Management (Strokovna revija za 
ravnanje z ljudmi pri delu, izdaja Planet GV) v mesecu novembru 2013, hkrati pa smo 
sodelovali oziroma predstavili omenjeni članek na konferenci Zdravo delo 2013 v 
Ljubljani, ki je potekala 27.11.2013. 
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KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI 
 
V skupini in matični družbi imamo na vseh ravneh vzpostavljeno interno komuniciranje z 
zaposlenimi. Z njim ne želimo le informirati sodelavcev, ampak jih motiviramo in 
spodbujamo h kvalitetnemu ter varnemu opravljanju dela. Z rabo različnih internetnih 
komunikacijskih orodij sproti seznanjamo zaposlene o dogajanju v skupini in matičnem 
podjetju. Za notranje informiranje uporabljamo sestanke, intranet oziroma elektronsko 
pošto za zaposlene, ki delajo in imajo dostop do računalnikov ter oglasne deske.  
Izdajamo tudi mesečne novičke, ki jih prejme vsak zaposlen, kot prilogo k izpisu 
osebnega dohodka. 
Skozi leto smo spremljali 5 skrinjic/poštnih nabiralnikov, v katere lahko zaposleni 
anonimno oddajo vprašanja, pobude, predloge, ideje, ipd. Skrinjice so bile uvedene po 
dogovoru s sindikatom družbe in upravo, z željo, da bodo poti komuniciranja z zaposlenimi 
še boljše.  

Družabna srečanja 
 
Zaposleni v skupini se srečamo enkrat letno na pikniku ter ob koncu poslovnega leta na 
skupnem novoletnem srečanju. Prednovoletno srečanje namenimo tudi upokojencem 
družbe Kostak. Vsako leto se zaposleni matičnega podjetja udeležujemo Komunaliade, ki 
je tradicionalno srečanje komunalnih delavcev iz vse Slovenije. V sklopu projekta 
»Družini prijazno podjetje« so bili otroci zaposlenih, tako kot vsako leto, povabljeni na 
obisk dobrega moža, 16. decembra 2013.  
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4.2. Odgovornost do zagotavljanja varnosti 
 
 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
V program preventivnih zdravstvenih pregledov so vključeni vsi zaposleni. Zdravju 
zaposlenih povečamo v podjetju veliko pozornost. Posebno pozornost posvečamo 
sodelavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo. V skupini KOSTAK je bilo leta 2013 
opravljenih 244 preventivnih, obdobnih, kontrolnih ali ciljnih zdravstvenih pregledov, od 
tega v družbi KOSTAK d.d. 216. 
 
Vse družbe v skupini imajo izjave o varnosti z oceno tveganja. V nove procese dela in 
projekte vključujemo nove prakse in spoznanja o varnosti in zdravju pri delu in 
spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. 
 
Del integriranega sistema kakovosti na področju varnosti in zdravja pri delu je OHSAS 
18001. 
 
Sodelovanje strokovnih sodelavcev za varnost in zdravje pri delu, kadrovske službe ter 
zdravnika specialista medicine dela se dolgoročno odraža v splošnem izboljšanju razmer 
in dobrem počutju na delovnih mestih in zato manjši verjetnosti za nastanek poškodb in 
zdravstvenih okvar zaradi dela. 
 
Tako v letu 2013 ugotavljamo, da je bilo v skupini 10 delovnih nezgod, od tega v družbi 
KOSTAK d.d. 7. Iz navedenih podatkov izhaja, da je bilo število delovnih nezgod v letu 
2013 najnižje v primerjavi s preteklimi leti. 
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Vse zaposlene tudi osveščamo o pomenu zdravega načina življenja v okviru promocije 
zdravja na delovnem mestu. 
 
Izrednih dogodkov v letu 2013 v skupini in družbi nismo imeli.  
 
 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 51 

4.3. Odgovornost do družbenega okolja 
 
 
Odgovornost do družbenega okolja je neločljivo povezana z našim poslanstvom 
uporabnikom zagotoviti najboljšo komunalno storitev in s svojim delovanjem dvigovati 
kakovost življenja vseh občanov. S tem je trdno vpeta v strategijo našega poslovanja in 
je trajna zaveza pri sodelovanju z okoljem, v katerem poslujemo. Zavedamo se, da naša 
podpora skupnosti in prizadevanja za ohranjanje okolja pomembno vplivajo na naše 
poslovanje in razvoj, zato odnose z družbenim okoljem gradimo na spoštovanju in 
dialogu. S številnimi organizacijami prek sponzorstev in donacij ustvarjamo partnerske 
odnose.    
 
Že vrsto let z donacijami podpiramo kulturne, humanitarne in okoljevarstvene projekte, s 
sponzorskimi sredstvi pa omogočamo boljše delovanje številnim športnim društvom. 
Sponzorska sredstva namenjamo tudi za strokovne projekte, ki jih izvajajo institucije s 
področij, povezanih s Kostakovimi področji dela. Pri nabavi opreme smo pomagali tudi 
trem prostovoljnim gasilskim društvom.  
 
Skupaj smo društvom in drugim organizacijam v letu 2013 namenili 85.000 EUR 
sredstev, od tega več kot polovico na področju športa in rekreacije.  
 
Podjetje veliko pozornosti namenja osveščanju prebivalcev o skrbnem ravnanju z 
okoljem z lastnimi publikacijami in s pomočjo lokalnih medijev (časopis, radio, e-mediji, 
televizija) ter sodelovanju z osnovnimi šolami na področju okoljske vzgoje. 
 
 
 
4.4. 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. V okviru 
omenjenega sistema imamo prepoznane okoljske vidike, oziroma vplive ter pripravljene 
ustrezne okoljske programe. V letu 2013 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 2013  
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 52 

a) Permanentno zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih 
         v našem upravljanju:  
 

 
 
Vodne izgube v občinah Krško in Kostanjevica na Krki v obdobju 2008 do 2013 (v %) 
 

 
 
 

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

 
OBČINI KRŠKO  IN 
KOSTANJEVICA NA KRKI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Odvajanje odpadne vode (m3) 760.403 662.477 613.232 650.808 690.739 671.280 

Čiščenje odpadne vode (m3) 156.779 217.341 531.492 630.604 672.654 654.340 

Delež očiščene vode (%) 9,90 13,84 35,74 40,22 44,08 48,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBČINI KRŠKO in  
KOSTANJEVICA NA KRKI 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vodne izgube Krško (%) 35,38 34,02 32,27 29,00 28,00 28,09 

Vodne izgube Kostanjevica  (%) 34,84 33,58 34,93 29,45 32,00 37,12 
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Delež očiščene komunalne in padavinske odpadne vode glede na količino odvedene 
odpadne vode v občinah Krško in Kostanjevica na Krki v obdobju 2008 do 2013 (v %) 
 

 
 
 

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. V spodnjih dveh tabelah 
so prikazane količine odpadkov v tonah: 
 
 
Količina zbranih in odloženih odpadkov v občini Krško in Kostanjevica na Krki  
 

Leto mešani komunalni 
odpadki (odloženi) 

kosovni odpadki 
(odloženi) 

azbestne plošče 
(odložene) ločeno zbrani 

2012 3.878 792 150 5.630 
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 občini Krško in  Kostanjevica na Krki  
 

leto nevarni 
papir in 
karton plastika steklo biološki 

ostale 
ločene 

frakcije skupaj 
2012 11 874 554 348 2.807 1.036 5.630 
2013 8 783 758 370 2.831 1.108 5.858 
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RABA NARAVNIH VIROV (VODA, ENERGIJA) 
 
Za izvajanje naših dejavnosti smo v letu 2013 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 27.293 m3, oziroma 4.569 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 - 21.265 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 2.268.375,00 m3 vode. 

 
 
ENERGETSKA UČINKOVITOST 
 
Za ogrevanje in hlajenje nove 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 168.106 kWh 
toplotne in hladilne energije. S toplotno črpalko na novi upravni stavbi se je pridobilo 
155.040 kWh, s toplotno črpalko v stari kurilnici, ki služi za ogrevanje ostalih poslovnih 
objektov na lokaciji žlapovec, pa smo pridobili 13.066 kWh. S tem smo prihranili 104.226 
kWh primarne energije in zmanjšali izpuste CO2 za 52.113 kg. 
 
Na zbirnem centru Spodnji Stari Grad se za ogrevanje poslovnih prostorov in sanitarne 
vode uporablja lesna biomasa in z njo pridobi 47.400 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 
12.618 kg. 
 
Leta 2013 smo prenovili staro kurilnico, kjer smo zamenjali star dotrajan kotel z 
gorilnikom moči 200 kW, s sistemom dveh kondenzacijskih kotlov skupne moči 120 kW 
ter ju zvezali v sistem ogrevanja zemeljskih sond in toplotne črpalke. Tako smo v letu 
2013 porabili 4.569 m3 plina manj kot v predhodnem letu in s tem zmanjšali izpuste CO2 
za 8.727 kg.  
 
 
EMISIJE (ODPADNE VODE, ODPADKI, HRUP, EMISIJE V ZRAK) 
 
Na področju porabe električne energije smo v letu 2013 glede na porabo proizvedli 1.618 
t CO2/leto, kar je za 28,7 % manj kot v letu 2012. 
 
Iz naslova porabe zemeljskega plina smo proizvedli 52.130 kg CO2/leto, kar je za 12,04 
% manj kot leto prej. 
 
Na področju pogonskih goriv smo ustvarili 782.796 kg CO2/leto, kar pa je za 8,9 % več, 
za koliko se je povečala poraba pogonskih goriv. 
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4.5. Odgovornost do kakovosti 
 

4.5.1. Sistemi vodenja 
 
Sistemi vodenja v družbi Kostak tvorijo tako imenovani integrirani sistem vodenja, v 
katerega so vključeni naslednji certificirani sistemi: 
 

- sistem vodenja kakovosti skladno s standardom SIST EN ISO 9001:2008,  
- sistem ravnanja z okoljem skladno s standardom SIST EN 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 in  
- zahteve predpisa s področja nuklearne varnosti 10CFR50, Dodatek B. 

 
V mesecu aprilu 2013 je s strani Slovenskega inštituta za kakovost potekala obnovitvena 
zunanja presoja po zahtevah ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 
ter redna presoja ISO 50001:2011. V okviru presoje so presojevalci podali 18 priporočil.  
 
V mesecu septembru smo izvedli notranjo presojo, v okviru katere smo pregledali poleg 
vseh zgoraj navedenih sistemov tudi upoštevanje zahtev predpisa 10CFR50, Dodatek B in 
sistem upravljanja in varovanja informacij (SUVI) skladno s standardom ISO/IEC 
27001:2005. Presojevalci so ugotovili 3 neskladja ter podali 75 priporočil. 
 
V novembru smo s strani Arhiva RS prejeli odločbo, da so notranja pravila podjetja 
Kostak v skladu z Zakonom v varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in so tako z 
njihove strani potrjena ter vpisana v register potrjenih notranjih pravil. Po potrditvi bomo 
lahko začeli z aktivnostmi elektronskega arhiviranja prejetih računov. 
 
V začetku meseca avgusta smo po uspešnem enomesečnem testiranju uspeli vzpostaviti 
elektronski obrazec E-OB-32 Zapis o pregledu pogodbe/ponudbe. Elektronski obrazec, ki 
je nadomestil tiskano verzijo, je tako pripomogel k hitrejšemu poslovanju, saj nam je 
skrajšal čas kroženja dokumentov. 
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5. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
5.1. Računovodsko poročilo skupine Kostak 
 
 
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). 
 
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 d.d. z 
revizijsko družbo Kamaro d.o.o. sodeluje le pri revidiranju računovodskih izkazov in 
letnih poročil.  
 
Računovodski izkazi družbe in skupine Kostak so sestavljeni v evrih.  
 
Izjava o odgovornosti uprave, ki je objavljena v nadaljevanju, vključuje odgovornost za 
vse računovodske izkaze družbe in skupine Kostak. 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 
 
 
Uprava družbe Kostak d.d. je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe in skupine 
Kostak ter računovodskih izkazov na način, ki vsej zainteresirani javnosti daje resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe Kostak d.d. in njenih 
odvisnih družb v letu 2013.  
 
Uprava izjavlja: 

- da so računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo družba Kostak in njene 
odvisne družbe nadaljevale poslovanje tudi v prihodnosti, 

- da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da razkriva morebitne 
spremembe v računovodskih politikah, 

- da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z 
načelom previdnosti in dobrega gospodarjenja, 

- da so računovodski izkazi s pojasnili za družbo in skupino Kostak pripravljeni v 
skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s SRS. 

 
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti 
premoženja družbe in skupine Kostak, ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in 
drugih nepravilnosti. 
 
Davčne oblasti lahko v 5 letih po preteku leta, v katerem je bilo potrebno odmeriti davek, 
kadarkoli preverijo poslovanje družbe. To lahko povzroči dodatne obveznosti za plačilo 
davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ali 
drugih davkov in dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko 
povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 
 
 
 
Krško, februar 2014 
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5.1.1. Konsolidirana bilanca stanja  
 

v EUR Pojasnilo 2013 2012 
prilagojeno 

    
SREDSTVA    
Nepremičnine, naprave in oprema 11 9.488.705 9.881.043 
Neopredmetena sredstva  12 464.223 452.256 
Naložbene nepremičnine 13 690.861 704.250 
Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 14 282.890 354.311 
Dana posojila in depoziti 18 437.938 126.691 
Dolgoročne poslovne terjatve 17 3.312 0 
Odložene terjatve za davek 15 224.370 175.990 
DOLGOROČNA SREDSTVA  11.592.299 11.694.541 
    
Zaloge 16 617.186 683.722 
Kratkoročne finančne naložbe  18 265.132 40.025 
Kratkoročne poslovne terjatve 17 10.007.833 8.693.994 
Denar in denarni ustrezniki 19 175.289 325.391 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 20 375.240 158.803 
KRATKOROČNA SREDSTVA  11.440.680 9.901.935 
    
SKUPAJ SREDSTVA  23.032.979 21.596.476 
    
KAPITAL                                                    
Osnovni kapital 21 668.000 668.000 
Kapitalske rezerve  1.025.073 1.037.262 
Rezerve iz dobička  3.023.027 2.756.227 
Presežek iz prevrednotenja  -26.046 -34.516 
Preneseni čisti poslovni izid  1.695.775 1.726.419 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 22 191.944 143.955 
CELOTNI KAPITAL  6.577.773 6.297.348 
    
OBVEZNOSTI    
Dolgoročne finančne obveznosti 23 2.615.110 4.708.336 
Dolgoročne poslovne obveznosti 27 132.613 13.844 
Rezervacije in dolgoročne PČR 24,25,26 1.816.835 1.201.615 
Odložene obveznosti za davek  75.378 113.304 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  4.639.936 6.037.099 
    
Kratkoročne poslovne obveznosti 27 7.850.562 4.998.372 
Kratkoročne finančne obveznosti 23 3.582.108 3.478.746 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 30 382.600 784.911 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  11.815.270 9.262.029 
    
SKUPAJ OBVEZNOSTI  16.445.206 15.299.128 
    
KAPITAL IN OBVEZNOSTI   23.032.979 21.596.476 
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5.1.2. Konsolidirani izkaz poslovnega izida 
 

v EUR Pojasnilo 2013 2012 - 
prilagojeno 

PRIHODKI 1   
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 1 31.733.365 32.431.958 
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1 27.724 21.095 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov 3 -72.200 40.264 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1 148.960 221.517 
Drugi poslovni prihodki 2 1.142.982 1.233.585 
  32.980.831 33.948.419 
ODHODKI 3   
Stroški blaga, materiala in storitev 4 -22.203.835 -23.799.105 
Stroški dela 5 -8.445.333 -8.280.448 
Odpisi vrednosti 3 -1.250.337 -1.064.655 
Drugi poslovni odhodki 6 -461.113 -341.817 
  -32.360.618 -33.486.025 
    
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  620.213 462.394 
    
Finančni prihodki 7 88.026 66.186 
Finančni odhodki  7 -354.449 -316.401 
NETO FINANČNI IZID  -266.423 -250.215 
    
Drugi prihodki 8 68.422 116.496 
Drugi odhodki 8 -50.447 -33.803 
NETO DRUGI PRIHODKI  17.975 82.693 
    
DOBIČEK PRED DAVKOM  371.765 294.872 
    
Davek iz dobička 9 0 5.857 
Odloženi davek 9 -48.380 21.900 
    
ČISTI DOBIČEK V LETU 10 420.145 267.115 

DOBIČEK NA DELNICO* 24 10,5 6,7 

* (40.000 delnic – 125 delnic v lasti odvisne družbe HPG) 
 

 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 61 

5.1.3. Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa  

 
v EUR Pojasnilo 2013 2012 
    
Dobiček v letu 10 420.145 267.115 
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  +8.470 +22.022 
VSEOBSEGAJOČI DONOSI V LETU  428.615 289.137 
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5.1.4. Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala 
 
Za obdobje od 1.1. 2012 do 
31.12.2012                                   

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 1.056.580 229.511 143.600 -143.600 2.321.570 -56.538 1.726.262 160.871 6.106.256 

B.1 Spremembe lastniškega kapitala-  
      transakcije z lastniki    -143.600 80.000 143.600  -158.728  -78.728 

a) nakup lastnih delnic in lastnih 
posl. deležev     -63.600     -63.600 

b) odtujitev oz. umik lastnih delnic 
in lastnih  poslovnih deležev     -143.600 143.600 143.600    143.600 

c) izplačilo dividend        -158.728  -158.728 

d) druge spremembe lastniškega 
kapitala           

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 
poslovnega leta       22.022  267.115 289.137 

a) čisti poslovni izid poslovnega leta         267.115 267.115 

b) sprememba presežka iz 
prevrednotenja  finančnih naložb        22.022   22.022 

B.3 Spremembe v kapitalu   -19.318 4.134 63.600  57.412  158.886 -284.031 -19.318 

a) prenos čistega dobička 
preteklega leta v preneseni 
poslovni izid 

  1.985     158.886 -160.871 0 

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

  2.149   121.012   -123.160 0 

c) druge spremembe v kapitalu  -19.318      0  -19.318 

d) oblikovanje rezerv za lastne 
delnice    63.000  -63.000    0 

C. Končno stanje 31.decembra 2012 668.000 1.037.262 233.645 63.600 -63.600 2.522.582 -34.516 1.726.420 143.955 6.297.348 
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5.1.5. Izkaz sprememb lastniškega kapitala (nadaljevanje) 
 
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  
poslovnih deležev     -25.000     -25.000 

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

c) Izplačilo dividend        -174.600  -174.600 

d) 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 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 64 

5.1.6. Konsolidirani izkaz denarnih tokov 
 

v EUR leto 2013 leto 2012 
 
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU               

a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.421.861 1.553.795 
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 32.752.418 34.308.637 
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti -31.360.174 -32.711.277 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 29.617 -43.565 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS 1.825.913 927.680 
Začetne manj končne poslovne terjatve -1.100.983 2.353.788 
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -216.437 -85.728 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 
Začetne manj končne zaloge 66.536 72.711 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 2.863.888 -1.821.992 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 212.909 408.901 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 3.247.774 2.481.475 

 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Prejemki pri naložbenju 421.557 548.741 
Prejemki od dobljenih obresti in deleži v dobičku drugih 19.908 17.075 
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 2.297 154 
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 329.691 98.584 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 35.276 210.783 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 34.385 222.145 
b) Izdatki pri naložbenju   -1.367.350 -3.034.673 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -84.542 -218.476 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -645.906 -2.389.071 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -448.170 -306.496 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -188.732 -120.630 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) -945.793 -2.485.932 

 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 13.728.079 20.251.123 
Prejemki od vplačanega kapitala 63.600 30.000 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 101.686 4.723.600 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  13.562.793 15.497.523 
b) Izdatki pri financiranju -16.180.162 -20.001.617 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -255.458 -269.583 
Izdatki za vračila kapitala 0 -63.600 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -4.467.635 -2.901.729 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -11.282.468 -16.607.977 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -174.601 -158.728 
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) -2.452.083 249.506 

Denarni izid v obdobju -150.102 245.049 
Začetno stanje denarnih sredstev  325.391 80.342 
Č.  KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV  175.289 325.391 
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5.1.7. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom  
 
 
Kostak d.d. Krško je obvladujoča družba skupine Kostak, s sedežem na Leskovški cesti 
2a, 8270 Krško. Konsolidirani računovodski izkazi za leto, ki se je končalo 31.12.2013, se 
nanašajo na skupino Kostak, ki jo sestavljajo obvladujoča družba in njene odvisne družbe 
HPG d.o.o. Brežice, Ansat d.o.o. Krško in GIP Elite d.o.o. Krško. 
 
 
PODLAGE ZA PRIPRAVO 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 upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah.  
 
Uprava družbe je računovodske izkaze odobrila 28.2.2014. 
 
PODLAGE ZA MERJENJE 
 
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen 
pri finančnih inštrumentih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.  
 
FUNKCIJSKA IN PREDSTAVITVENA VALUTA 
 
Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti 
družbe Kostak d.d. 
 
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, potrebne za izračun v zvezi z določenimi 
zaslužki zaposlenih, ter predpostavke, ki so vključene v izračun rezervacij za dane 
garancije. Poslovodstvo med pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na to 
lahko vplivajo, vendar 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. 
 
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo 
pripravilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo na zneske 
v konsolidiranih računovodskih izkazih, so opisane v nadaljevanju. 

Naložbe v odvisne družbe 
Nekratkoročne finančne naložbe v kapital odvisnih družb, ki so vključene v konsolidirane 
računovodske izkaze, se vrednotijo po nabavni vrednosti. Udeležba v dobičku odvisne 
družbe je pripoznana v poslovnem izidu obvladujoče družbe, ko je sprejet ustrezen sklep 
o razporeditvi dobička.  
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Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih družb ima skupina tudi takšne, ki 
jih ne more vrednotiti po pošteni vrednosti. Delnice in deleži teh družb so ovrednotene po 
nabavni vrednosti. 

Poslovne in druge terjatve 
Popravki vrednosti terjatev so oblikovani na osnovi uvedenih sodnih postopkov in  
izkušenj iz preteklih let. Ocena temelji na predpostavki, da bodo terjatve poplačane v 
izkazani višini.  
 
Iz izračuna popravka vrednosti se izvzamejo terjatve, ki so kakovostno zavarovane. 
Popravki kratkoročnih terjatev do kupcev se oblikujejo glede na starost terjatev. Tako se 
kratkoročne poslovne terjatve za komunalne storitve popravijo 100 %, če je od roka 
zapadlosti za plačilo poteklo leto dni. Sporne terjatve (tožba, stečaj, prisilna poravnava) 
se popravijo za 100 %. Popravki terjatev do kupcev za tržne storitve in ostale terjatve se 
oblikujejo individualno. 
 
Skupina v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 

Zaloge 
Knjigovodske vrednosti zalog v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi iztržljivi 
vrednosti.  
 
Skupina v prihodnjih obdobjih ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 

Rezervacije 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih rezervacij odražajo sedanjo vrednost izdatkov, ki 
bodo potrebni za poravnavo obvez. Ocene oziroma vrednosti izhajajo iz izvirne 
dokumentacije – izdanih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. Družbe v skupini v 
prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno vrednosti. 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane za ocenjene obveznosti 
izplačil odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, kot rezultat dolgoletnega službovanja 
zaposlenih, na dan bilance stanja, diskontirano na sedanjo vrednost. Rezervacije so bile 
oblikovane za pričakovana izplačila. Za izračun sedanje vrednosti obveznosti je bila 
uporabljena diskontna obrestna mera 2,75 %. 
 
Družbe v skupini v prihodnjem obdobju ne pričakujejo dogodkov, ki bi pomembno vplivali 
na oceno vrednosti. V letu 2014 in nato na vsakih 5 let bo ocene vrednosti preverila z 
strokovnimi aktuarskimi izračuni. 

Odloženi davki 
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci 
stanja, z uporabo davčne stopnje, ki bo veljala v naslednjem obračunskem obdobju. Ob 
spremembi davčne stopnje v prihodnjih davčnih obdobjih se bodo ustrezno spremenile 
tudi terjatve in obveznosti iz naslova odloženih davkov.  
 
Družbe v skupini v prihodnjem obdobju ne pričakujejo dogodkov, ki bi pomembno vplivali 
na oceno vrednosti. 
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POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
Spodaj navedene računovodske usmeritve so družbe v skupini dosledno uporabile za vsa 
obdobja, ki so predstavljena v predloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.  
 
Družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve, ki so bile po potrebi 
spremenjene in prilagojene usmeritvam skupine. 
 
PODLAGA ZA KONSOLIDACIJO 

Odvisne družbe 
Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje skupina. Obvladovanje obstaja, ko ima 
skupina možnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje 
koristi iz njegovega delovanja. Računovodski izkazi odvisnih družb HPG d.o.o., Ansat 
d.o.o. in GIP Elite 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 oz. prilagojene usmeritvam skupine. 
 
Obvladujoče podjetje 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 
V konsolidiranih računovodskih izkazih so izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube 
oziroma prihodki in odhodki, 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 funkcijsko valuto 
družb znotraj skupine po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan posla oziroma na dan 
31.12.2013. 
 
FINANČNI INSTRUMENTI 

Neizpeljani finančni instrumenti 
 
Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital  in dolžniške vrednostne 
papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in 
dana posojila ter poslovne in druge obveznosti. 
 
Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oziroma depozite na dan 
njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva (vključno sredstva po pošteni vrednosti 
skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na datum menjave oziroma ko skupina 
postane stranka v pogodbenih določilih inštrumenta.  
 
Stroški posla se pripoznajo med odhodki v izkazu poslovnega izida. Izjema so naložbe v 
kapital, kjer stroški posla povečujejo pošteno vrednost finančnega inštrumenta.  

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 
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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. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 
Denarna sredstva in denarni ustrezniki obsegajo denar v blagajni in sredstva na 
transakcijskih računih pri poslovnih bankah.  

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, predstavljajo naložbe v delnice in deleže v 
družbah, ki kotirajo na borzi in jih družbe v skupini nameravajo posedovati dlje kot eno 
leto. Po začetnem prepoznavanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti. 
 
Finančne naložbe v deleže in delnice družb, ki ne kotirajo na borzi in jih družba namerava 
posedovati dlje kot eno leto, 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. 
 

Neizpeljane finančne obveznosti 
 
Skupina izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot druge finančne obveznosti. Takšne 
finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti povečani za stroške, ki 
se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem prepoznavanju se finančne obveznosti 
izmerijo po odplačni vrednosti.  
 
Skupina odpravi pripoznane finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, 
izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 
 
Druge finančne obveznosti zajemajo posojila ter poslovne in druge obveznosti. 
 

Osnovni kapital 

Navadne delnice 
Navadne delnice so sestavni del osnovnega kapitala.  

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, brez 
morebitnih davčnih učinkov pripozna kot sprememba v kapitalu. Odkupljene delnice se 
izkazujejo kot lastne delnice in se odštejejo od kapitala. Ob prodaji  lastnih delnic se 
prejeti znesek izkaže kot povečanje kapitala in tako dobljeni presežek ali manko pri 
transakciji se prenese na kapitalske rezerve. 

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

Izkazovanje in merjenje 
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji nabavni vrednosti oziroma po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. 
 
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. 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. 
 
Dobiček ali izgubo ob odsvojitvi nepremičnin, naprav in opreme se določi kot razliko med 
prihodki iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v izkazu 
poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki oziroma med drugimi poslovnimi 
odhodki. 
 
Kasnejši stroški 
Popravila ali vzdrževanje  nepremičnin, naprav in opreme ter obnavljanje ali ohranjanje 
prihodnjih gospodarskih koristi se, na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti 
sredstev in dobe koristnosti, izkazujejo kot stroški vzdrževanja. Predvideni zneski 
stroškov rednih pregledov oziroma velikih popravil (remontov) nepremičnin, naprav in 
opreme se obravnavajo kot deli sredstev, ki se amortizirajo v obdobju do naslednjega 
velikega popravila. 
 
Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme 
Nepremičnine, naprave in oprema se po začetnem prepoznavanju izkazujejo po modelu 
nabavne vrednosti. Prevrednotenje zaradi okrepitve se ne opravlja, opravlja pa se 
prevrednotenje zaradi oslabitve vrednosti pomembnih nepremičnin, naprav in opreme 
praviloma takrat, ko njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost za 
več kot 20 %. 
  
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. 
 
Nepremičnine, naprave in oprema se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob 
aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah 
osnovnih sredstev prikazane v tabeli:    
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Amortizacijske stopnje so naslednje: 
 

Skupine opredmetenih sredstev 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 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. 
 
Ostala neopredmetena sredstva 
Kot neopredmetena sredstva se pripoznajo nedenarna sredstva brez fizičnega obstoja, 
kot so: nakupi programske opreme, dolgoročno pridobljeni patenti in licence, dolgoročno 
odloženi stroški in druga neopredmetena dolgoročna sredstva. Neopredmetena sredstva 
so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Če 
knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost, se neopredmetena dolgoročna 
sredstva oslabijo. 
 
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 ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu 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). 
Amortizacija neopredmetenih sredstev se začne obračunavati, 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 % 
 
 
NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
 
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino ali 
povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Skupina razvršča kot naložbene nepremičnine 
samo nepremičnine, ki so samostojne zgradbe in v celoti namenjene za najem ali 
prodajo. Samo del objekta, oddan v najem, se ne razporedi med naložbene 
nepremičnine. Naložbene nepremičnine se vodijo po modelu nabavne vrednosti. 
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NAJETA SREDSTVA 
 
Najem, pri katerem skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, 
povezane z lastništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. Po začetnem 
pripoznavanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če 
je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Sredstvo se 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 skupine. 
 
ZALOGE 
 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti.  
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. 

 
Ocena iztržljive vrednosti zalog se opravi najmanj enkrat letno, in sicer na dan letnega 
popisa sredstev. 
 
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 
Za vsako finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se na 
datum poročanja oceni, ali obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidna oslabitev 
sredstva.  
 
Posojila in terjatve 
Skupina oceni dokaze o oslabitvi posojil in terjatev posamično in skupno. Vse pomembne 
terjatve se izmerijo posamično za namen oslabitve.  
 
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. 
 
Nefinančna sredstva 
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost 
nefinančnih sredstev (razen zalog in odloženih terjatev za davke) z namenom, da 
ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če taki znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva 
vrednost sredstva.  
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ZASLUŽKI ZAPOSLENIH 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi države zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad 
zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne 
rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Spremembe v rezervacijah za 
odpravnine in jubilejne nagrade so pripoznane v izkazu poslovnega izida. Podlaga za 
oblikovanje rezervacij so izračuni, ki upoštevajo aktuarske predpostavke. Izračun se 
opravi tako, da se za vsakega zaposlenega upošteva 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 31.12.2013. Pri izračunih so 
upoštevana določila in ocene glede pogojev upokojevanja, ocenjena fluktuacija 
zaposlenih in ustrezna diskontna stopnja, ki omogoča opredelitev sedanje vrednosti vseh 
bodočih pričakovanih izplačil iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad.  
 
Skupina v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 

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. 
 
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. Sicer pa skupina v 
prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno vrednosti. 
 
PRIHODKI  

Prihodki iz prodaje blaga, materiala 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 od 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. 

Prihodki od najemnin 
Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema.  
 
DRŽAVNE PODPORE 
 
Državne podpore se v začetku pripoznajo kot odloženi prihodki, ko obstaja sprejemljivo 
zagotovilo, da bo skupina podpore prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi.  
Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznajo strogo dosledno kot prihodki v 
obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški , ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi 
povezane državne podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznajo med drugimi prihodki 
iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva. 
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FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke 
od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. 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, izgube 
zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in tečajnih razlik, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. 
 
DAVEK IZ DOBIČKA 
 
Davek iz dobička obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek iz dobička se izkaže v 
izkazu poslovnega izida.  
 
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 
 
Skupina izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice tako, da deli dobiček oziroma izgubo, 
ki pripada navadnim delničarjem, s številom 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 2013 
 
V letu 2013 so bile spremenjene določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
so vplivale na davčne izkaze družb skupine Kostak. Stopnja davka se je znižala na 17 %. 
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. 
 
Družbe v skupini Kostak so odložene davke na dan 31.12.2013 preračunale po stopnji 17 
%, ki se je za obračun davka od dobička pravnih oseb začel uporabljati 1.1.2013 in bo 
veljal tudi v prihodnjih letih. V letu 2013 so družbe v skupini oblikovale in odpravljale 
odložene davke iz naslednjih naslovov: 

- razlik v popravkih vrednosti terjatev, 
- razlik v vrednosti rezervacij, 
- davčne izgube. 
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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 je v letu 2013 poslovala kot enovit ekonomski subjekt. Zaradi tega družbe v 
skupini za leto 2013 ne prikazujejo informacij o poslovanju niti po poslovnih niti po 
geografskih odsekih. 
 
 
POSLOVNE ZDRUŽITVE IN USTANOVITVE NOVIH DRUŽB 
 
V mesecu aprilu 2013 je družba Kostak d.d. soustanovila družbo EMBACOM d.o.o. z 
vplačilom osnovnega vložka 1.000 EUR, kar predstavlja 12,5 % osnovnega kapitala, 
konec leta pa še družbo TEKOD d.o.o., z vplačilom osnovnega kapitala 1.200 EUR, kar 
predstavlja 16 % osnovnega kapitala. 
 
 
SPREMEMBE RAČUNOVODSKIH PREDPISOV  
 
V letu 2013 ni bilo sprememb v računovodskih predpisih za gospodarske družbe. V 
začetku leta 2013 je prišlo le do sprememb pri uporabi kontnega načrta. Zaradi 
primerljivosti podatkov preteklega leta s tekočim letom smo v izkazu poslovnega izida 
prilagodili podatke za leto 2012.  
 
 

5.1.8. Pojasnila h konsolidiranim izkazom 
 
 
1. PRIHODKI IZ PRODAJE 
 
 
v EUR 2013  2012 
Prihodki iz prodaje materiala in blaga  1.754.399 2.529.580 
Prihodki iz prodaje storitev 29.533.982 29.249.700 
Prihodki iz prodaje proizvodov 404.578 543.176 
Prihodki iz ostale prodaje 68.130 130.597 
PRIHODKI IZ PRODAJE SKUPAJ 31.761.089 32.453.053 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 148.960 221.517 
SKUPAJ 31.910.049 32.674.570 
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2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 
 
 

v EUR 2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opr. 273.577 336.919 336.919 
Prihodki od odprave in porabe rezervacij 215.603 188.995 188.995 
Odprava odloženih prihodkov 140.427 70.588 70.588 
Odprava popravkov terjatev 24.309 58.995 58.995 
Prejete odškodnine 193.030 231.546 231.546 
Ostali poslovni prihodki 296.036 346.542 314.548 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 1.142.982 1.233.585 1.201.591 
 
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme se nanaša na prihodke iz prodaje in 
zamenjave zemljišč in prodaje neuporabne opreme. 
 
Med prihodki od odprave in porabe rezervacij je za 215.603 EUR odpravljenih rezervacij 
za dana jamstva po gradbenih pogodbah, za prestrukturiranje pridelovalcev pese, za 
kočljive pogodbe ter za prejete državne podpore (invalidi, RRP, razvoj).  
 
Prihodki od odprave odloženih prihodkov se nanašajo na odpravo rezervacij za 
sofinanciranje zamenjave zabojnikov, črpanje gramoza, prenovo javne razsvetljave in 
druge odprave. 
 
Prihodki od odprave popravkov terjatev v višini 24.309 EUR se nanašajo na plačila 
terjatev, za katere so bile v preteklosti oblikovani popravki vrednosti.  
 
Ostali poslovni prihodki se v večjem delu nanašajo na prejete odškodnine in subvencije 
(odškodnina za kmetijstvo, cenovna subvencija za kritje stroškov najema infrastrukture). 
 
 
3. STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH 
 
 

v EUR 2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Stroški blaga, materiala in storitev 22.203.835 23.799.105 23.799.105 
Stroški dela 8.445.333 8.280.448 8.175.786 
Amortizacija 1.047.528 927.267 927.267 
Odpisi in popravki vrednosti zalog 3.143 6.285 6.285 
Oslabitve in odpisi terjatev 199.666 131.103 131.103 
Oblikovanje rezervacij 298.400 133.162 237.824 
Drugi poslovni odhodki 162.713 208.655 238.734 
STROŠKI SKUPAJ 32.360.618 33.486.025 33.516.104 
Sprememba vrednosti zalog 72.200 -40.264 -40.264 
SKUPAJ 32.432.818 33.445.761 33.475.840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 76 

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 2013 2012 
Nabavna vrednost prodanega blaga 1.500.945 2.341.621 
Stroški porabljenega materiala  4.605.706 4.136.450 
Stroški storitev 16.097.184 17.321.034 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA   IN STORITEV                     22.203.835 23.799.105 
 
Stroški storitev so glede na preteklo leto nižji za 7 %, medtem ko so stroški porabljenega 
materiala višji za 11 %. Povišanje slednjih je posledica povišane porabe materiala na 
večjih gradbiščih. 
 
 
5. STROŠKI DELA 
 
 

v EUR 2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Stroški bruto plač in nadomestil 6.053.413 5.752.611 5.752.611 
Stroški socialnih zavarovanj 426.749 413.899 413.899 
Stroški pokojninskih zavarovanj 786.294 759.626 759.626 
Odpravnine in jubilejne nagrade 53.196 104.662 0 
Drugi stroški dela 1.125.681 1.249.650 1.249.650 
    
STROŠKI DELA SKUPAJ 8.445.333 8.280.448 8.175.786 
 
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 odpravninami in jubilejnimi nagradami, ki se v letu 2013 po spremenjenem kontnem 
planu izkazujejo med stroški dela, je za 53.196 EUR oblikovanja in za 50.438 EUR 
odprave rezervacij, kar je razloženo v pojasnilu št. 24.  
 
Povprečno število zaposlenih v skupini tekom leta, izračunano na podlagi realiziranih ur, 
znaša 356 (2012:346). 
 
 
6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI  
 
 

V EUR 2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Izdatki za varstvo okolja 41.970 49.676 49.676 
Druge dajatve 21.331 57.991 57.991 
Ostali poslovni odhodki 99.412 100.988 131.067 
Oblikovanje rezervacij 298.400 133.162 133.162 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 0 0 104.662 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 461.113 341.817 476.558 
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7. FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 
 

 
v EUR                                                                               2013  2012 
Prihodki od obresti 61.400 53.375 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb 0 0 
Prejete dividende in deleži v dobičku 12.860 12.106 
Drugi finančni prihodki 13.766 705 
FINANČNI PRIHODKI 88.026 66.186 
Odhodki za obresti -246.730 -271.709 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb -27.643 -5.383 
Drugi finančni odhodki -80.076 -39.309 
FINANČNI ODHODKI -354.449 -316.401 
NETO FINANČNI ODHODKI -266.423 -250.215 
 
 
 
8. DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
 

v EUR  2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Izterjane odpisane terjatve 6.693 79 79 
Druge neobičajne postavke 61.729 116.417 148.411 
DRUGI PRIHODKI  68.422 116.496 148.690 
Odškodnine -30.324 0 0 
Drugi odhodki -7.131 -3.724 -3.724 
Donacije in pomoči za hum. in druge namene -12.992 -30.079 0 
DRUGI ODHODKI  -50.447 -33.803 -3.724 
NETO DRUGI PRIHODKI 17.975 82.693 144.766 
 
Skupina Kostak izkazuje druge neobičajne postavke v višini 61.729 EUR, nanašajo pa se 
pretežno na vračila sodnih taks in izvršilnih stroškov. Odškodnine v višini 30.324 EUR se 
nanašajo na povračila škode zaposlenim za poškodbe pri delu. 
 
 
9. DAVEK IZ DOBIČKA 
 
 
V EUR 2013 2012 
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 371.765 294.872 
Davek, obračunan po 17-odstotni stopnji (v letu 2012 18%) 63.200 53.077 
Davek od povečanja odhodkov -8.324 -8.380 
Davek od davčno nepriznanih odhodkov 116.740 85.405 
Davek od davčnih olajšav -159.096 -113.181 
Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo -12.520 -11.064 
Davčna osnova 0 32.542 
Odmerjeni davek 0 5.857 
Terjatve za odloženi davek -48.380 21.900 
DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA -48.380 27.757 
 
Terjatve za odloženi davek so izračunane na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti 
po bilanci stanja z uporabo davčne stopnje 17 %.  
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10. ČISTI POSLOVNI IZID  
 
v EUR 2013 2012 
Poslovni izid pred obdavčitvijo 371.765 294.872 
Davek obračunan po stopnji   0 -5.857 
Druge prilagoditve 48.380 -21.900 
POSLOVNI IZID PO OBDAVČITVI 420.145 267.115 
 
Sprememba poslovnega izida zaradi preračuna na podlagi rasti cen življenjskih 
potrebščin.  

 Znesek 
kapitala % rasti Učinek Zmanjšan 

izid 
KAPITAL - preračun za 
indeks rasti cen ŽP 6.437.561 0,7 45.063        375.082 

 
 
11. NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 
 
v EUR 2013            2012 
Zemljišča 2.946.461 2.988.376 
Zgradbe 2.192.748 2.225.377 
Oprema 4.024.308 4.402.966 
Sredstva v pridobivanju 225.623 82.862 
Večletni nasadi 99.565 181.462 
NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 9.488.705 9.881.043 
 
Gibanja opredmetenih osnovnih sredstev skupine 

v EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Sredstva v 
pridobivanju 

Večletni 
nasadi Skupaj 

Nabavna vrednost       
Stanje 1.1.2013 2.996.746 3.988.116 10.936.704 82.862 348.665 18.353.093 
Dani predujmi       
Investicije 15.579 39.052 516.974 74.603  646.208 

Odtujitve – odpisi -20.173  -150.135 -4.451 -
173.677 -348.436 

Porabljeni predujmi       
Prenosi v uporabo       
Odtujitve       
Prekvalifikacije       
Usredstveni stroški       
Stanje 31.12.2013 2.992.152 4.027.168 11.303.543 153.014 174.988 18.650.865 
Popravek vrednosti       
Stanje 1.1.2013 8.370 1.762.739 6.533.738 0 167.203 8.472.050 

Odtujitve   -135.474  -
161.230 -296.704 

Amortizacija  71.681 891.100  3.583 966.364 
Odpisi       
Stanje 31.12.2013 8.370 1.834.420 7.289.364 0 9.556 9.141.710 
Neodpisana 
vrednost       

Stanje 1.1.2013 2.988.376 2.225.377 4.402.966 82.862 181.462 9.881.043 
Prilagoditev -37.321 0 +10.129 +72.609 -65.867 -20.450 
STANJE 31.12.2013 2.946.461 2.192.748 4.024.308 225.623 99.565 9.488.705 
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Skupina ima na dan 31.12.2013 za 9.488.705 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, kar 
predstavlja 41,1 % vseh sredstev. V letu 2013 oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev 
niso bile potrebne. Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. 
 
Odtujitev nepremičnin v višini 20.173 EUR se nanaša na prodajo in zamenjavo zemljišča 
odvisne družbe HPG d.o.o. Amortizacija nepremičnin je bila v skupini Kostak obračunana  
v višini 71.681 EUR. 
 
Odpisi opreme po letnem popisu zaradi uničenja so znašali 14.661 EUR, odpisi posekov 
večletnih nasadov pa so znašali 12.447 EUR. 
 
Zavarovanje 
Skupina je na dan 31.12.2013 izkazovala v zastavo dane nepremičnine v višini 4.146.746 
EUR, kar je za 22,4 % manj kot v preteklem letu. 
 
 
12. NEOPREDMETENA SREDSTVA 
 
 
v EUR 2013            2012 
Premoženjske pravice 43.465 53.376 
Dobro ime 200.134 200.134 
Odloženi stroški razvijanja 218.342 196.081 
Dolgoročne AČR 2.282 2.665 
NEOPREDMETENA SREDSTVA 464.223 452.256 
 
Gibanja neopredmetenih sredstev  
  

v EUR Premoženjsk
e pravice  Dobro ime 

Odloženi 
stroški  

razvijanja 

Dolgoročne 
AČR Skupaj 

Nabavna vrednost      
Stanje 1.1.2013 331.928 200.134 203.700 2.665 738.427 
Investicije 19.578  63.000 1.234 83.812 
Odtujitve -4.195   -1.501 -5.696 
Prekvalifikacije –
povečanja      

Prekvalifikacije – 
zmanjšanja      

Stanje 31.12.2013 347.311 200.134 266.700 2.398 816.543 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2013 278.552 0 7.619 0 286.171 
Zmanjšanja -4.044   116 -4.160 
Amortizacija 30.451  40.739  71.190 
Stanje 31.12.2013 304.959  48.358 116 353.433 

Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2013 53.376 200.134 196.081 2.665 452.256 
Prilagoditev 
31.12.2013 1.113    1.113 

STANJE 31.12.2012 43.465 200.134 218.342 2.282 464.223 
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Neopredmetena sredstva skupine Kostak predstavljajo 2 % vseh sredstev. V letu 2013 
oslabitve neopredmetenih sredstev niso bile potrebne. Knjigovodske vrednosti 
neopredmetenih sredstev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi 
nadomestitveni vrednosti. 
 
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 Ansat v višini 128.314 EUR.  
 
Amortizacija neopredmetenih sredstev je bila v letu 2013 obračunana v višini 71.190 
EUR.  
                                                                                                                                                      
Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena in neopredmetena dolgoročna sredstva na 
dan 31.12.2013 znašajo 113.885 EUR. 
 
 
13. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
 
 
v EUR 2013            2012 
Naložbene nepremičnine (poslovni objekt CKŽ 47) 401.337 409.259 
Naložbene nepremičnine (stanovanjski objekt Valvazorjeva) 289.524 294.991 
SKUPAJ NALOŽBENE NEPREMIČNINE 690.861 704.250 
 
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 sredstvih v letu 2013 so naslednje: 

- odtujitve niso bile realizirane, 
- obračunana amortizacija v  višini 13.389 EUR, 
- 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 33.157 EUR. 
 
 
14.  NALOŽBE RAZPOLOŽLJIVE ZA PRODAJO 

 
 

v EUR 2013 2012 
Dolgoročne finančne naložbe   

- Druge delnice in deleži 170.340 244.026 
- Druge dolgoročne finančne naložbe 112.550 106.561 

SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 282.890 350.587 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE 282.890 350.587 
 
Dolgoročne finančne naložbe družb v skupini v višini 282.890 EUR predstavljajo 1,2 % 
vseh sredstev skupine.  
 
Pomembnejše spremembe na deležih: 

- prevrednotenje finančne naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav, v višini 11.850 
EUR ( družba Kostak v višini 8.470 EUR, družba HPG v višini 3.380 EUR), 
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- zmanjšanje – razveljavitev  finančne naložbe v delnice NLB – izbris iz centralnega 
registra pri KDD v višini 27.644 EUR (družba Kostak v višini 7.954 EUR, družba 
HPG v višini 19.690 EUR), 

- druga dolgoročno vložena sredstva (zavarovalnica) v višini 5.989 EUR, 
- zmanjšanje drugih delnic in deležev zaradi prilagoditve v višini 60.092 EUR, 
- naložba v delež družb TEKOD in EMBAKOM v skupni višini 2.200 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. 
 
 
15.  ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 
 
 
 v EUR 2013 2012 
Odložene terjatve za davek 1.1.  175.990 197.889 
Odložene terjatve za davek v preteklem letu -48.380 21,900 

- rezervacije za odpravnine -2.616 2.473 
- rezervacije za jubilejne nagrade -4.319  2.042 
- rezervacije za dane garancije -7.140 6.235 
- rezervacije za kočljive pogodbe  -14.086 0 
- popravek naložbe 5.868 6,560 
- popravki vrednosti terjatev ‐26.103  2,272 
- prenos izgube 2012 GIP Elite 16 2,318 

SKUPAJ ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 224.370 175.990 
 
 
16. ZALOGE  
 
 

 
Zaloge surovin, materiala in trgovskega blaga so v skupini na dan 31.12.2013 znašale 
350.383  EUR in so se v primerjavi s stanjem na začetku leta zvišale za 3,2 %. Ob 
letnem popisu konec leta 2013 so bili na materialu v skladišču ugotovljeni in knjiženi 
odpisi v višini 1 EUR, viški v višini 720 EUR in manki v višini 156 EUR. Pri zalogah 
trgovskega blaga pa so bili knjiženi viški v višini 360 EUR.  
 
Izkazana knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti zalog. 
 
17. TERJATVE DO KUPCEV IN DRUGE TERJATVE 
 
v EUR 2013 2012 
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 3.312 0 
Terjatve do kupcev 9.261.901 8.036.366 
Druge terjatve (odloženi stroški) 169.993 110.604 
Terjatve za nezaračunane prihodke 184.279 48.176 
Terjatve do drugih 391.660 498.848 
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 10.007.833 8.693.994 
SKUPAJ TERJATVE 10.011.145 8.693.994 
 

 v EUR 2013 2012 
Surovine in material 308.279 298.748 
Drobni inventar in zaščitna sredstva 19.888 25.297 
Trgovsko blago 42.104 40.562 
Nedokončana proizvodnja in storitve 246.915 319.115 
SKUPAJ ZALOGE 617.186 683.722 
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Terjatve do kupcev in drugih partnerjev so se v letu 2013 povečale  za 1.317.151 EUR. 
Terjatve med družbami v skupini so izločene v višini 299.589 EUR.  
 
Terjatve za kratkoročno nezaračunane prihodke in odložene stroške se pojavljajo iz 
naslova že izvedenih in ne zaračunanih del investitorjem.  
 
Knjigovodske vrednosti vseh terjatev do kupcev in drugih terjatev v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti. Višina popravkov terjatev je na 
dan 31.12.2013 znašala 668.006 EUR, v letu 2012 pa 563.172 EUR. Gibanje popravka 
terjatev je prikazano v pojasnilu 28. 
 
 
18. DANA POSOJILA IN DEPOZITI 
 
 
v EUR 2013 2012 
Dolgoročna posojila – depoziti 437.938 130.415 
SKUPAJ DOLGOROČNA POSOJILA IN DEPOZITI 437.938 130.415 
Dani kratkoročni depoziti bankam 117.985 10.025 
Dana kratkoročna posojila drugim 147.147 30.000 
SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA IN DEPOZITI 265.132 40.025 
SKUPAJ DANA POSOJILA IN DEPOZITI 703.070 170.440 
 
Dolgoročni in kratkoročni depoziti so dani bankam za zavarovanje danih dolgoročnih 
garancij. 
 
Tekom konsolidacije so bile izločene kratkoročne finančne naložbe – dana posojila 
družbam v skupini v višini 190.000 EUR. 
 
 
19.  DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 
 
 

 
 
20.  KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 

V EUR Stanje 
1.1.2013 Oblikovanje  Odprava  Stanje 

31.12.2013 
Kratkoročno odloženi stroški 110.604 584.980 525.591 169.993 
DDV od prejetih predujmov 23 21.951 1.006 20.968 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 48.176 171.688 35.585 184.279 
SKUPAJ AČR 158.803 778.619 562.182 375.240 
 
 
 
 
 
 

v EUR 2013 2012 
Denarna sredstva v blagajni 2.532       3.737  

- gotovina v blagajni 510 385 
- plačilne kartice in denar na poti 2.022 3.352 

Denarna sredstva v bankah, dani depoziti 172.757 321.654 
SKUPAJ DENARNA SREDSTVA 175.289 325.391 
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21. KAPITAL 
 
Osnovni kapital 
Osnovni kapital skupine Kostak d.d. znaša 668.000 EUR in je razdeljen na 40.000 
navadnih kosovnih imenskih delnic.  
 
 
Lastne delnice in delnice v lasti odvisnih družb 
Na dan 31.12.2013 je imela odvisna družba HPG d.o.o. v lasti 125 delnic matične družbe 
Kostak d.d., kar je 0,3 % osnovnega kapitala. 
 
Rezerve 
 
Skupina ima na dan 31.12.2013 oblikovane kapitalske rezerve, ki znašajo 1.025.073  
EUR, zakonske rezerve v višini 237.121 EUR in rezerve za delnice v lasti odvisne družbe v 
višini 25.000 EUR.  
 
Kapitalske in zakonske rezerve se v presežnem znesku lahko uporabijo za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za kritje čiste izgube poslovnega leta ter kritje 
prenesene čiste izgube, če se hkrati ne uporabijo rezerve iz dobička za izplačilo dobička 
delničarjem. V letu 2013 so se kapitalske rezerve zmanjšale za 12.190 EUR zaradi 
izločitve nepremičnin, ki so bile ob nakupu družbe HPG prilagojene na ocenjeno vrednost, 
zakonske rezerve pa so se v odvisni družbi HPG povečale za 3.476 EUR.  
 

v EUR Skupina 
Kostak 

Družba 
Kostak 

I. Vpoklicani kapital 668.000 668.000 
a) osnovni kapital 668.000 668.000 
II. Kapitalske rezerve 1.025.073 1.096.470 
III. Rezerve iz dobička 3.023.027 3.040.417 
1. Zakonske rezerve 237.121 229.511 
2. Rezerve za lastne delnice 25.000 0 
3. Lastne delnice ( delnice v lasti odvisne družbe HPG) -25.000 0 
4. Druge rezerve iz dobička 2.785.906 2.810.906 
IV. Presežek iz prevrednotenja -26.046 -26.046 
V. Preneseni čisti poslovni izid 1.695.775 1.607.597 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 191.944 224.725 
SKUPAJ KAPITAL 6.577.773 6.611.163 
 
 
Dividende na delnico 
 
V letu 2013 so bile izplačane dividende v skupnem znesku 174.600 EUR oz. 4,4 EUR 
bruto na delnico. Predlagano izplačilo dividend za leto 2014 znaša 192.000 EUR (4,8 EUR 
na delnico), kar mora potrditi skupščina delničarjev. 
 
 
22. DOBIČEK NA DELNICO 
 
 
v EUR 2013 2012 
Čisti poslovni izid  420.145 267.115 
Število izdanih delnic  40.000 40.000 
Lastne delnice 0 318 
Število delnic v lasti odvisne družbe 125 0 
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO  10,5 6,7 
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Čisti dobiček na delnico je v letu 2013 znašal 11 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. 
 

23. POSOJILA IN DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
v EUR 2013 2012 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 2.615.110 4.708.336 
Bančna posojila 1.630.967 3.429.212 
Finančni najem 952.839 1.216.514 
Posojilo EKO sklada 31.304 62.610 
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 3.582.108 3.478.746 
Bančna posojila 1.385.000 1.423.325 
Kratkoročni del finančnega najema 367.557 355.580 
Kratkoročni del dolg. bančnih posojil 1.829.551 1.699.841 
SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI 6.197.218 8.187.082 
 
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 niso posebej zavarovane in znašajo za:  

- kratkoročna bančna posojila: EURIBOR + 3,20 do 6,00 %, 
- dolgoročna posojila: EURIBOR + 0,80 do 4,40 %. 

 
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 3.094.656 704.128 3.798.784 
 2 do 3 leta 380.500 353.532 734.032 
 3 do 5 let 16.666 262.736 279.402 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 3.491.822 1.320.396 4.812.218 
 
Delež dolgoročnih finančnih obveznosti v finančnih obveznostih je na dan 31.12.2013 
znašal 42 %. 
 
24. REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILEJNE NAGRADE 
 
 

v EUR Stanje 
1.1.2013 Oblikovanje Poraba Stanje 

31.12.2013 
Obveznosti za odpravnine            348.414 40.173 21.249 367.338 
Obveznosti za jubilejne nagrade 232.280 13.023 29.189 216.114 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 580.694 53.196 50.438 583.452 
 
Na dan 31.12.2013 znaša vrednost oblikovanih rezervacij za odpravnine in  jubilejne 
nagrade 583.452 EUR. Rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 
2.758 EUR. V letu 2013 so bile dodatno oblikovane rezervacije v višini 53.196 EUR, v 
breme oblikovanih rezervacij so bile izplačane odpravnine v višini 21.249 EUR in jubilejne 
nagrade v višini 29.189 EUR.  
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25. DRUGE REZERVACIJE 
 
 

v EUR Stanje 
1.1.2013 

Obliko- 
vanje 

Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2013 

Rezervacije za dana jamstva 160.647 132.678 25.639 267.686 
Rezervacije za prestrukturiranje 50.728 0 11.124 39.604 
Druge rezervacije (kočljive pog.) 145.162 191.772 87.581 249.353 
Državne podpore – invalidi 309 8.978 9.287 0 
Državne podpore – projekt RRP 154.498 0 32.181 122.317 
Državna podpora - razvoj 6.405 3.172 3.416 6.161 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 517.749 336.600 169.228 685.121 
 
Druge rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 167.372 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 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 

v EUR Oblikovanje Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2013 

Brezplačni prenos zabojnikov 1.679 3.611 6.273 
Pravica izkoriščanja gramoza 0 3.468 13.873 
Prenova javne razsvetljave  150.786 118.291 103.500 
Druge dolgoročne PČR 0 241 6.382 
Odškodnina za izgubo pridelka 418.234 0 418.234 
SKUPAJ DOLGOROČNE PČR 570.699 125.611 548.262 
 
 
27. POSLOVNE OBVEZNOSTI  
 
 
v EUR 2013 2012 
DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 132.613 13.844 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6.461.294 3.951.576 
Kratkoročne obveznosti do delavcev 666.973 512.348 
Druge kratkoročne obveznosti 605.849 534.152 
Kratkoročne obveznosti za predujme 116.446 296 
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 7.850.562 4.998.372 
SKUPAJ POSLOVNE OBVEZNOSTI 7.983.175 5.012.216 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi skupine predstavljajo največji delež 
obveznosti do dobaviteljev. Obveznosti med družbami v skupini so izločene v višini 
299.588 EUR. Poslovne obveznosti so se v letu 2013 povečale za 2.970.959 EUR, kar je 
predvsem posledica politike upravljanja s poslovnimi in finančnimi obveznostmi. 
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Skupina Kostak na dan 31.12.2013 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 2013. 
 
 
28.  FINANČNI INŠTRUMENTI 
 
 
Skupina spremlja različne vrste finančnih tveganj, katerim je pri svojem delovanju 
izpostavljena: 

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

 
Med tržnimi tveganji skupina upravlja z obrestnim in valutnim tveganjem. Celotna 
dejavnost upravljanja s tveganji se v skupini osredotoča na nepredvidljivost finančnih 
trgov in skuša minimizirati potencialne negativne učinke na finančno uspešnost skupine. 
 
To pojasnilo predstavlja informacije o izpostavljenosti skupine zgoraj navedenim 
tveganjem, cilje, politike in procese za merjenje in upravljanje z njimi ter obvladovanje 
kapitala skupine. 
 
POLITIKA UPRAVLJANJA S TVEGNJI 
 
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 v okviru sprejete politike 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. 
 
Na uspešnost poslovanja skupine Kostak so v letu 2013 v precejšnji meri vplivale 
zaostrene razmere na finančnih trgih, kar je imelo negativni vpliv na celotno gospodarsko 
okolje. To se je odrazilo v pomembnem znižanji obsega povpraševanja in investicij, 
hkrati pa se je nadaljeval trend negotovosti na področju finančnih tveganj, ki jih v 
obdobju pred krizo nismo bili vajeni. V takšnih oteženih in negotovih gospodarskih 
razmerah je za skupino Kostak ključnega pomena, da načrtno in premišljeno upravlja s 
tveganji, s katerimi se sooča pri svojem poslovanju. 
 
V nadaljevanju navajamo politike upravljanja s finančnimi tveganji, podrobnejše 
obrazložitve, podatki in kazalniki pa so vključeni v poglavje Upravljanje s tveganji v 
poslovnem delu letnega poročila. 
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Kreditno tveganje 
 
Kreditno izpostavljenost obvladujemo s pomočjo bonitetnega ocenjevanja kupcev in z 
aktivno izterjavo terjatev. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 
poročanja: 
 
  v EUR 2013 2012 
Terjatve do kupcev (konto 120,121) 9.616.173 8.195.146 
Druge poslovne terjatve (dolgoročne in kratkoročne) 391.660 498.848 
Terjatve za odloženi davek 224.370 175.990 
Odloženi stroški – dolgoročni AČR 2.282 2.665 
Kratkoročno odloženi stroški – kratkoročni AČR 375.240 158.803 
Dana posojila in depoziti 703.070 170.440 
SKUPAJ TERJATVE 11.312.795 9.201.892 
 
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. 
 
Zaradi aktivnega upravljanja s terjatvami in zapadlimi terjatvami v letu 2013 nismo 
zabeležili vrednostno pomembnejših odpisov terjatev. 
 
Popravki terjatev 
 
Analiza starosti poslovnih terjatev na dan poročanja 
 

v EUR  Vrednost 
2013 

Popravek 
2013 

 vrednost 
2012 

Popravek 
2012 

Nezapadle 6.969.478  4.844.258  
Zapadle 0 - 30 dni 945.122  882.789  
Zapadle 30 - 60 dni 343.197  178.260  
Zapadle 60 - 90 dni 364.374  131.435  
Zapadle več kot 90 dni 1.961.167 190.955 2.967.410 136.729 
SKUPAJ 10.583.338 190.955 9.004.152 136.729 
 
Gibanje popravka poslovnih terjatev 
 
 v EUR 2013 2012 
Oblikovanje popravkov 190.955 136.729 
Izterjane odpisane terjatve (plačane) 19.820 39.320 
Dokončen odpis terjatev 66.301 70.756 
STANJE 31. 12.  668.006 563.172 
 
Povečanje terjatev, zapadlih več kot 60 dni, je posledica poslabševanja plačilne 
nediscipline, pri čemer so bile v letu 2013 dodatno intenzivirane aktivnosti za 
pridobivanje zavarovanj. 
 
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 
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denarnih sredstev. Dolgoročno plačilno sposobnost skupina zagotavlja z ohranjanjem in 
povečevanjem lastniškega kapitala ter vzpostavljanjem ustreznega finančnega 
ravnotežja.  
 
Zaradi finančne krize, ki se je nadaljevala in poglabljala tudi v letu 2013, se je bistveno 
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 31.12.2013 je imela skupina Kostak na razpolago naslednje likvidnostne vire: 
 
v EUR 2013 2012 
Denar in denarni ustrezniki 175.289 325.391 
Depoziti  555.923 140.441 
Nečrpana odobrena revolving posojila 230.000 1.076.000 
SKUPAJ 961.212 1.541.832 

Zapadlost obveznosti na dan 31.12.2013 
 

v EUR Knjigovodska 
vrednost do 1 leta 1 do 2 leti 2 do 5 let 

Bančna posojila 4.876.822 3.214.551 1.265.105 397.166 
Finančni najem 1.320.396 367.557 336.571 616.268 
Poslovne in druge obveznosti 7.983.175 7.850.562 80.416 52.197 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 14.180.393 11.432.670 1.682.092 1.065.631 

Prejeta nekratkoročna posojila 
 
v EUR 2013 2012 
Nekratkoročna posojila  
- kratkoročni del dolgoročnih posojil 

3.491.822 
1.829.551 

5.191.663 
1.699.841 

Obresti v poslovnem letu 179.241 155.449 

Prejeta kratkoročna posojila 
 
v EUR 2013 2012 
Kratkoročna posojila 3.214.551 3.123.166 
- od tega nekratkoročni del 1.829.551 1.699.841 
Obresti v poslovnem letu 60.856 112.249 
Drugi stroški   9.941 11.134 

Prejeti nekratkoročni finančni najem 
 
v EUR 2013 2012 
Nekratkoročna posojila 1.320.396 1.572.094 
- od tega kratkoročni del 367.557 355.580 
Obresti v poslovnem letu 81.113 37.886 
 
 
Tveganje sprememb obrestnih mer   
 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju v skupini Kostak tekoče spremljamo. Finančne 
obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka.  
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V letu 2013 nismo najemali novih dolgoročnih posojil. Zaradi rednih odplačil najetih 
posojil, se je dolgoročni dolg skupine Kostak zmanjšal. Obrestno tveganje, ki izvira iz 
možnosti rasti stroškov financiranja pri virih, vezanih na spremenljivo obrestno mero, 
skupina ustrezno spremlja in obvladuje.  
 
Obvladovanje kapitala 
 
Politika skupine je usmerjena k doseganju ustreznega obsega kapitala, ki lahko zagotovi 
zaupanje investitorjev, upnikov in trga ter vzdržuje prihodnji razvoj dejavnosti. Uprava 
zato tekoče spremlja donosnost kapitala in kapitalsko sestavo. 
Ciljna kapitalska sestava skupine je v razmerju 1:1 med lastniškim kapitalom na eni 
strani, ter neto finančnim dolgom na drugi strani. Razmerje je na dan poročanja znašalo: 
 
v EUR 2013 2012 
Finančne obveznosti 6.197.218 8.187.082 
Zmanjšano za:   

- dana posojila in depozite 
- za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 
- denar in denarni ustrezniki 

703.070 
0 

175.289 
 

170.440 
0 

325.391 
 

Neto finančni dolg 5.318.859 7.691.251 
Kapital 6.522.193 6.297.348 
RAZMERJE med kapitalom in neto dolgom 1:0,8 1:1,2 
 

 
29. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 

v EUR Stanje 
1.1.2013 Povečanje  Odprava Stanje 

31.12.2013 
Kratkoročno odloženi prihodki 714.301 1.095.715 1.543.181 266.835 

- gradbene pogodbe 484.200 414.600 898.800 0 
- tarifni sistem  85.540 67.984 47.396 106.128 
- odškodnine - poplave 0 0 0 0 
- druge PČR 144.561 613.131 596.985 160.707 

Vnaprej vračunani stroški 69.123 561.600 516.751 113.972 
DDV od danih predujmov 1.487 3.077 2.771 1.793 
SKUPAJ KRATKOROČNE PČR 784.911 1.660.392 2.062.703 382.600 
 
Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 predstavljajo kratkoročno odložene 
prihodke in vnaprej vračunane stroške. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 266.835 
EUR se nanašajo na neporabljena sredstva tarifnega sistema. Preostale pasivne časovne 
razmejitve pa se nanašajo na DDV v danih predplačilih in druge razmejitve.  
 
Vnaprej vračunani stroški se pojavljajo v povezavi z izvajanjem storitev na večjih 
gradbiščih, kjer izvedba del ne sledi dinamiki fakturiranja po pogodbah. 
 
30. POGOJNE OBVEZNOSTI V ZABILANČNI EVIDENCI 
 
v EUR 2013 2012 
Hipoteke 4.146.746 5.342.481 
Dane garancije 9.503.541 6.444.996 
Dane menice 4.148.564 4.801.352 
Odstopi terjatev v zavarovanje 914.578 1.909.307 
Poroštvo odvisne družbe HPG 0 119.200 
SKUPAJ DANA ZAVAROVANJA 18.713.429 18.617.336 
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Dana jamstva, ki so dane garancije, bianco menice in odstopi terjatev, se nanašajo na 
posojila in garancije, izdane investitorjem za odpravo napak  po gradbenih pogodbah.  
Pod postavko hipoteke je izkazan znesek zavarovanja: 

- dolgoročni kredit odobren od Eko sklada – hipoteka na zemljišču Brege – Veliki 
Podlog, v višini 93.915 EUR, 

- dolgoročni kredit, odobren od SKB banke – hipoteka na nepremičninah družbe 
HPG zemljišča Senuše in Šentlenart, v višini 1.690.000 EUR, 

- dolgoročni kredit, odobren od Banke Koper – hipoteka na nepremičninah na 
zemljiščih Drnovo, v višini 1.500.000 EUR, 

- dolgoročni kredit, odobren od Volksbank d.d. Ljubljana – hipoteka na 
nepremičninah na lokaciji Žlapovec, 

- leasing opreme sortirna linija – hipoteka na zemljišču Stara vas. 
 

Iz naslova pogojnih obveznosti se ne pričakuje nastanek kakršnihkoli materialnih 
obveznosti, razen tistih, zaradi katerih so bile oblikovane rezervacije. 

 
 

31. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 
 
 
Podatki o skupinah oseb 
 
Konec leta 2013 je imel predsednik uprave družbe Kostak v lasti 469 delnic družbe 
Kostak, kar predstavlja 1,2 % celotnega kapitala oziroma 1,2 % glasovalnih pravic.   
 
Skupina nima drugih skupin povezanih oseb, razen vodstvenega osebja. V vodstveno 
osebje spadajo člani uprav, nadzornega sveta in zaposleni po individualnih pogodbah v 
družbah skupine Kostak. V letu 2013 je skupina upravam, nadzornemu svetu in drugim 
delavcem po individualnih pogodbah o zaposlitvi izplačala prejemke v naslednjih bruto 
vrednostih: 
 
Bruto prejemki skupin oseb 
 
 2013 2012 
Člani uprave in direktorji odvisnih družb   

- osnovne plače 219.081 233.072 
- variabilni del 7.940 9.784 
- drugi prejemki iz delovnega razmerja 8.284 11.009 

Člani nadzornega sveta družbe Kostak d.d. 25.325 23.714 
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del KP 515.900 367.158 
SKUPAJ PREJEMKI 776.530 644.737 
 
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 3,5 % celotnih stroškov dela. 
 
Skupina Kostak na dan 31.12.2013 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 zaposlene po individualnih pogodbah. 
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32. POSLI Z REVIZORSKIMI DRUŽBAMI 
 
 
Skupina v letu 2013 izkazuje stroške revizorjev v višini 14.700 EUR. Revizorji za skupino 
niso opravljali svetovalnih storitev. 
 
 
33. 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 

31.12.2013 

Število 
zaposlenih 

31.12.2012 
Obvladujoča družba     
KOSTAK d.d Krško  668.000 322 314 
Odvisne družbe  417.606 50 44 
HPG d.o.o. Brežice 100 % 229.766 43 38 
Ansat d.o.o. Krško 100 % 12.840 7 6 
GIP Elite d.o.o. Krško 100 % 175.000 0 0 
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Revizorjevo poročilo 
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5.2. Računovodsko poročilo družbe Kostak d.d. Krško 
 

5.2.1. Bilanca stanja 
 
v EUR Pojasnila 31.12.2013 31.12.2012 
    
SREDSTVA    
Opredmetena osnovna sredstva 12 7.566.467 7.876.382 
Naložbene nepremičnine 14 690.861 704.250 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR 13 260.724 240.246 
Odložene terjatve za davek  194.883 154.814 
Poslovne in druge terjatve 16 0 0 
Finančne naložbe razpoložljive za prodajo 15 2.299.119 2.290.414 
Dana posojila in depoziti 19 354.747 126.691 
DOLGOROČNA SREDSTVA  11.366.801 11.392.797 
    
Zaloge 17 340.047 396.338 
Poslovne in druge terjatve 18,19 9.588.624 8.328.466 
Terjatve za tekoči davek    
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 20 85.233 193.678 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 21 174.408 94.531 
KRATKOROČNA SREDSTVA  10.188.312 9.013.013 
    
SKUPAJ SREDSTVA  21.555.113 20.405.810 
    
KAPITAL                                                    
Osnovni kapital 22 668.000 668.000 
Kapitalske rezerve 22 1.096.470 1.096.470 
Rezerve iz dobička 22 3.040.417 2.752.093 
Presežek iz prevrednotenja  -26.046 -34.516 
Preneseni čisti poslovni izid 22 1.607.597 1.661.187 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 22,23 224.725 121.010 
SKUPAJ KAPITAL  6.611.163 6.264.244 
    
OBVEZNOSTI    
Finančne obveznosti 24 2.548.468 4.638.012 
Dolgoročne poslovne obveznosti 26 131.600 13.844 
Rezervacije in dolgoročne PČR 25 1.282.773 992.461 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  3.962.841 5.644.317 
    
Poslovne in druge obveznosti 26,27 7.160.551 4.561.189 
Finančne obveznosti 24 3.488.460 3.161.763 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 29 332.098 774.297 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  10.981.109 8.497.249 
    
SKUPAJ OBVEZNOSTI  14.943.950 14.141.566 
    
KAPITAL IN OBVEZNOSTI   21.555.113 20.405.810 
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5.2.2. Izkaz poslovnega izida 
 

v EUR Pojasnila 2013 2012- 
prilagojeno 

PRIHODKI 1   
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 2 27.712.353 29.063.075 
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 2 26.051 21.095 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 2 113.464 149.547 
Povečanje vrednosti oz. zmanjšanje zalog  3 -63.839 -14.561 
Drugi poslovni prihodki 2 486.873 504.460 
  28.274.902 29.723.616 
ODHODKI 3   
Stroški blaga, materiala in storitev 4 -18.873.629 -21.014.551 
Stroški dela 5 -7.392.509 -7.103.441 
Odpisi vrednosti 3 -1.006.765 -798.167 
Drugi poslovni odhodki 6 -445.658 -331.378 
Odhodki skupaj  -27.718.561 -29.247.537 
    
DOBIČEK IZ POSLOVANJA         556.341 476.079 
    
Finančni prihodki 8 178.528 56.800 
Finančni odhodki  8 -309.646 -286.063 
NETO FINANČNI IZID  -131.118 -229.263 
    
Drugi prihodki 9 27.728 46.817 
Drugi odhodki 9        -43.570 -33.151 
NETO DRUGI PRIHODKI  -15.842 13.666 
    
DOBIČEK PRED DAVKOM  409.381 260.482 
    
Davek iz dobička 10   
Odloženi davek 10 40.069 -18.461 
    
ČISTI DOBIČEK 11 449.450 242.021 

DOBIČEK NA DELNICO  13 11,24 6,05 

 
 

5.2.3. Izkaz vseobsegajočega donosa 
 
v EUR Pojasnilo 2013 2012 
    
Dobiček v letu 13 449.450 242.021 
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  8.470 22.022 
    
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS  457.920 264.043 
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5.2.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala 
 

Za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012  
v EUR 

Osnovni 
kapital  

Kapitalske 
rezerve  

Zakonske 
rezerve  

Rezerve 
za lastne 

delnice 

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 1.096.470 229.511 143.600  2.321.570 -56.538 1.729.504 90.412 6.222.529 

B.1 Spremembe lastniškega kapitala-    
      transakcije z lastniki 

   -143.600 -63.600 143.600  -158.728  -222.328 

a) nakup lastnih delnic in lastnih posl. 
deležev     -63.600     -63.600 

b) odtujitev oz. umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev     -143.600  143.600    0 

c) izplačilo dividend        -158.728  -158.728 

B.2 Celotni vseobsegajoči donos   
      poročevalskega obdobja 

      22.022  242.021 264.043 

a) vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja         242.021 242.021 

b) sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb        22.022   22.022 

B.3 Spremembe v kapitalu     63.600  57.411  90.412 -211.423  

a) razporeditev preostalega dela 
čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala 

       90.412 -90.412 0 

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

     
121.011 

 
  -121.011 

0 
 

c) oblikovanje rezerv za lastne delnice    63.600  -63.600    0 

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 668.000 1.096.470 229.511 63.600 -63.600 2.522.581 -34.516 1.661.188 121.010 6.264.244 
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5.2.5. Izkaz sprememb lastniškega kapitala (nadaljevanje) 
 

Za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013  
v EUR 

Osnovni 
kapital  

Kapitalske 
rezerve  

Zakonske 
rezerve  

Rezerve 
za 

lastne 
delnice 

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 63.600 -63.600 2.522.581 -34.516 1.661.187 121.010 6.264.243 

A.2  Začetno stanje poročevalskega obdobja 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 
poslovnih 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 0 

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

     224.725   -224.725             0 

c) oblikovanje rezerv za lastne delnice    -63.600 63.000 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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5.2.6. Predlog uporabe bilančnega dobička 
 
Ugotovljen bilančni dobiček leta 2013 sestoji iz naslednjih elementov: 
 
V EUR 2013 2012 
Čisti dobiček leta  449.450 242.021 
Preneseni čisti dobiček 1.607.597 1.661.188 
Povečanje (dodano oblikovanje) rezerv iz dobička po odločitvi  224.725 121.010 
uprave in NS (drugih rezerv iz dobička)   
BILANČNI DOBIČEK 1.832.322 1.782.198 
 
Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31.12.2013 znašal 1.832.322 EUR, je 
naslednji: 

- del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2006, v višini 17.099 EUR, in del 
bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2007, v višini 174.901 EUR, se 
razporedi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 4,8 EUR na delnico, 

- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.640.322 EUR ostane nerazporejen.  
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5.2.7. Izkaz denarnih tokov  

 

 v EUR 2013 2012 
a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.392.134 1.182.947 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 28.311.625 29.408.140 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -26.951.565 -28.184.707 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 32.074 -40.486 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance 
stanja 1.591.018 728.971 

Začetne manj končne poslovne terjatve -1.060.687 2.087.847 
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -79.877 -44.026 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek   
Začetne manj končne zaloge 56.291 83.157 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 2.827.178 -1.800.741 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -151.887 402.734 
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek   
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 2.983.152 1.911.918 

 
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 

  

a) Prejemki pri naložbenju 1157.610 256.973 
Prejemki od dobljenih obresti in deleži v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 119.908 7.341 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 1.655 65 
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 351 1.239 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 7.954 56.183 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 19.272 192.145 
b) Izdatki pri naložbenju   -1.135.140 -2.781.515 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -82.756 -216.351 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -453.020 -2.217.798 
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin  0 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -345.633 -306.496 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -253.732 -40.870 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) -986.001 -2.524.542 

 
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

  

a) Prejemki pri financiranju 12.437.362 18.625.231 
Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 43.110 4.723.600 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  12.394.252 13.901.631 
b) Izdatki pri financiranju -14.606.558 -17.864.666 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -231.749 -243.692 
Izdatki za vračila kapitala 63.600 -63.600 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -4.255.000 -2.754.988 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -9.945.208 -14.643.658 
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -174.601 -158.728 
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) -2.105.596 760.565 

Denarni izid v obdobju -108.445 147.941 
Začetno stanje denarnih sredstev  193.678 45.737 
Č.  KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV  85.233 193.678 
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5.2.8. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. (v nadaljevanju družba Kostak) je obvladujoča 
družba skupine Kostak, s sedežem na Leskovški cesti 2a, 8270 Krško v Sloveniji. 
 
Družba je v letu 2013 poslovala kot enovit gospodarski subjekt z neločljivimi in 
nedoločljivimi področnimi in območnimi odseki, zato ne prikazuje informacij o poslovanju 
niti po področnih niti po območnih odsekih.  
 
 
PODLAGE ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
 
Izjava o skladnosti 
 
Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom družbe Kostak so sestavljeni v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (v nadaljevanju SRS), ki jih je sprejel 
Slovenski inštitut za revizijo.  
 
Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 28.2.2014. 
 
Podlaga za merjenje 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen finančnih 
instrumentov po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in finančnih inštrumentih, ki so na 
razpolago za prodajo, pri katerih je upoštevana poštena vrednost in je ta posebej 
navedena.  
 
Funkcijska in predstavitvena valuta 
 
Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti družbe Kostak. 
 
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, potrebne za izračun v zvezi z določenimi 
zaslužki zaposlenih, ter predpostavke, ki so vključene v izračun rezervacij za dane 
garancije. Poslovodstvo med pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na to 
lahko vplivajo, vendar 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. 
 
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih presojah, ki jih je poslovodstvo 
pripravilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo na zneske 
v računovodskih izkazih, so opisane v nadaljevanju. 
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Naložbe v kapital podjetij v skupini 
Družba svoje naložbe v kapital podjetij v skupini vrednoti po nabavni vrednosti. Udeležba 
v dobičku odvisne družbe je pripoznana v poslovnem izidu obvladujoče družbe, ko je 
sprejet ustrezen sklep o razporeditvi dobička.  

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih družb ima družba tudi takšne, ki 
jih ne more vrednotiti po pošteni vrednosti. Delnice in deleži teh družb so ovrednotene po 
nabavni vrednosti. 

Poslovne in druge terjatve 
Popravki vrednosti terjatev so oblikovani na osnovi uvedenih sodnih postopkov in  
izkušenj iz preteklih let. Ocena temelji na predpostavki, da bodo terjatve poplačane v 
izkazani višini. Iz izračuna popravka vrednosti se izvzamejo terjatve, ki so kakovostno 
zavarovane.  
 
Popravki kratkoročnih terjatev do kupcev za komunalne storitve se oblikujejo glede na 
starost terjatev. Tako se kratkoročne poslovne terjatve do kupcev popravijo 100 %, če je 
od roka zapadlosti za plačilo poteklo eno leto. 
Sporne terjatve (tožba, stečaj, prisilna poravnava) se popravijo za 100 %. 
 
Popravki terjatev do kupcev za tržne storitve in ostale terjatve se oblikujejo individualno. 
Dužba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 

Zaloge 
Knjigovodske vrednosti zalog v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi iztržljivi 
vrednosti. Popravke vrednosti zalog ne oblikujemo, saj moramo imeti na zalogi različne 
materiale, nabavljene tudi pred letom dni za vzdrževanje različnih vodovodnih in 
kanalizacijskih sistemov. Družba v prihodnjih obdobjih ne pričakuje dogodkov, ki bi 
pomembno vplivali na oceno vrednosti. 

Rezervacije 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih rezervacij odražajo sedanjo vrednost izdatkov, ki 
bodo potrebni za poravnavo obvez. Ocene oziroma vrednosti izhajajo iz izvirne 
dokumentacije – izdanih garancij za odpravo napak v garancijski dobi. Družba v 
prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno vrednosti. 
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane za ocenjene obveznosti 
izplačil odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, kot rezultat dolgoletnega službovanja 
zaposlenih, na dan bilance stanja, diskontirano na sedanjo vrednost. Rezervacije so bile 
oblikovane za pričakovana izplačila. Za izračun sedanje vrednosti obveznosti je bila 
uporabljena diskontna obrestna mera 2,75 %. 
 
Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. V letu 2014 in nato na vsakih 5 let bo ocene vrednosti preverila s strokovnimi 
aktuarskimi izračuni. 

Odloženi davki 
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci 
stanja, z uporabo davčne stopnje, ki bo veljala v naslednjem obračunskem obdobju. Ob 
spremembi davčne stopnje v prihodnjih davčnih obdobjih se bodo ustrezno spremenile 
tudi terjatve in obveznosti iz naslova odloženih davkov.  
 
Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 
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POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
 
Družba uporablja iste računovodske usmeritve za vsa obdobja, ki so predstavljena v 
priloženih računovodskih izkazih. 
 
Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvami informacij v tekočem letu. 
 
Kadar je bilo potrebno, smo primerjalne podatke prilagodili, tako da so v skladu s 
predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
 
Tuja valuta 
 
Posli (transakcije in stanja), izraženi v tuji valuti, se preračunajo v evre po srednjem 
tečaju Banke Slovenije, na dan posla oziroma na dan 31.12.2013. 
 
Finančni inštrumenti 

Neizpeljani finančni inštrumenti 
 
Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne 
papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in 
dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.  
 
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 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 lastniškega finančnega 
sredstva prenesejo. 

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

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled. 

Finančna sredstva, na razpolago za prodajo 
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo predstavljajo naložbe v delnice in deleže v 
družbah, ki kotirajo na borzi in jih družbe v skupini nameravajo posedovati dlje kot eno 
leto.  Po začetnem pripoznavanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti. 
 
Finančne naložbe v deleže in delnice družb, ki ne kotirajo na borzi in jih družba namerava 
posedovati dlje kot eno leto, 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. 
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Neizpeljane finančne obveznosti 
 
Družba izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot druge finančne obveznosti. Takšne 
finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti povečani za stroške, ki 
se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznavanju se finančne obveznosti 
izmerijo po odplačni vrednosti.  
 
Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti če so obveze, določene v pogodbi, 
izpolnjene, razveljavljene ali zastarane. 
 
Druge finančne obveznosti zajemajo posojila ter poslovne in druge obveznosti. 

Osnovni kapital 

Navadne delnice 
Navadne delnice so sestavni del osnovnega kapitala. Dodatni stroški, ki jih je mogoče 
neposredno pripisati izdaji navadnih delnic in delniških opcij, so izkazane kot znižanje 
kapitala, pri čemer se ne upoštevajo učinki na kapital. 

Odkup lastnih delnic in deležev 
Ob odkupu lastnih delnic, ki se izkazujejo kot del osnovnega kapitala, se znesek 
plačanega nadomestila, vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, brez 
morebitnih davčnih učinkov pripozna kot sprememba v kapitalu. Odkupljene delnice se 
izkazujejo kot lastne delnice in se odštejejo od kapitala. Ob prodaji lastnih delnic in 
njihovi naknadni ponovni izdaji se prejeti znesek izkaže kot povečanje kapitala in tako 
dobljeni presežek ali manjko pri transakciji se prenese na kapitalske rezerve. 
 
 
NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 

Izkazovanje in merjenje 
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji nabavni vrednosti oziroma po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. 
 
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev.  Stroški 
v lastnem okvirju izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške 
dela, in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za 
nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih 
sredstev. 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. 
 
Dobiček ali izgubo ob odsvojitvi nepremičnin, naprav in opreme se določi kot razliko med 
prihodki iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v izkazu 
poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki oziroma med drugimi poslovnimi 
odhodki. 

Presoja življenjskih dob nepremičnin in opreme 
V družbi se osnovna sredstva amortizirajo po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja z uporabo amortizacijskih stopenj, ki odražajo osebne dobe koristnosti 
različnih sredstev v družbi. Življenjska doba in preostanek vrednosti nepremičnin in 
opreme se letno presojajo  s strani inventurne komisije.  
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Prerazporeditev k naložbenim nepremičninam 
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino, se ta 
nepremičnina izmeri po njeni nabavni vrednosti. Družba naložbene nepremičnine vrednoti 
po modelu nabavne vrednosti. Kot naložbene nepremičnine razvršča samo nepremičnine, 
ki so samostojne zgradbe in v celoti dane v najem. Samo del objekta, oddan v najem, se 
ne razporedi med naložb ene nepremičnine, ker ga ni mogoče prodati ločeno in ker se 
preostali pomembni del objekta uporablja za opravljene lastne storitvene dejavnosti ali 
pri proizvajanju. 

Kasnejši stroški 
Popravila ali vzdrževanje  nepremičnin, naprav in opreme ter obnavljanje ali ohranjanje 
prihodnjih gospodarskih koristi se, na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti 
sredstev in dobe koristnosti, izkazujejo kot stroški vzdrževanja. Predvideni zneski 
stroškov rednih pregledov oziroma velikih popravil (remontov) nepremičnin, naprav in 
opreme se obravnavajo kot deli sredstev, ki se amortizirajo v obdobju do naslednjega 
velikega popravila. 

Prevrednotenje nepremičnin naprav in opreme 
Nepremičnine, naprave in oprema se po začetnem prepoznavanju izkazujejo po modelu 
nabavne vrednosti. Prevrednotenje zaradi okrepitve se ne opravlja, opravlja pa se 
prevrednotenje zaradi oslabitve vrednosti pomembnih nepremičnin, naprav in opreme 
praviloma takrat, ko njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost za 
več kot 20 %. 

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. 
 
Osnovna sredstva družbe se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju 
vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih 
sredstev prikazane v tabeli:    
 
Preglednica amortizacijskih stopenj    
    
Skupina opredmetenih sredstev 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 - 33,33 % 
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NEOPREDMETENA SREDSTVA 
 
Neopredmetena sredstva družbe, katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazane po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti. 
 
Kot neopredmetena sredstva se pripoznajo nedenarna sredstva brez fizičnega obstoja, 
kot so: nakupi programske opreme, dolgoročno pridobljeni patenti in licence, dolgoročno 
odloženi stroški razvijanja in druga neopredmetena dolgoročna sredstva. Neopredmetena 
sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti. Neopredmetena dolgoročna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. 
Če knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost, se neopredmetena 
dolgoročna sredstva oslabijo. 
 

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

Amortizacija 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev. Obračunavanje 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 % 
 
 
NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
 
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino ali 
povečevale vrednost dolgoročne naložbe.  
 
Družba razvršča kot naložbene nepremičnine samo nepremičnine, ki so samostojne 
zgradbe in v celoti namenjene za najem ali prodajo. Naložbene nepremičnine se vodijo po 
modelu nabavne 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 pripoznavanju je 
najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji 
vrednosti najmanjše vsote najemnin. Sredstvo se 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.  
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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. 

 
Ocena iztržljive vrednosti zalog se opravi najmanj enkrat letno, in sicer na dan letnega 
popisa sredstev. 
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. 
 
 
OSLABITEV SREDSTEV 

Finančna sredstva 
Družba na datum poročanja oceni vrednost finančnega sredstva, da presodi, ali obstaja 
kako objektivno znamenje oslabitve sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je 
oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je prišlo do 
zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva. 

Posojila in terjatve 

Družba oceni dokaze o oslabitvi posojil in terjatev posamično in skupno. Vse pomembne 
terjatve se izmerijo posamično za namen oslabitve.  
 
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. Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve 
izvede posamično. Izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja. 

Nefinančna sredstva 
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost 
nefinančnih sredstev družbe (razen zalog in odloženih terjatev za davke) z namenom, da 
ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve.  Če taki znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva 
vrednost sredstva.  

 
 ZASLUŽKI ZAPOSLENIH 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi države zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad 
zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne 
rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Spremembe v rezervacijah za 
odpravnine in jubilejne nagrade so pripoznane v izkazu poslovnega izida.  
 
Podlaga za oblikovanje rezervacij so izračuni, ki upoštevajo aktuarske predpostavke. 
Izračun se opravi tako, da se za vsakega zaposlenega upošteva 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 31.12.2013. Pri 
izračunih so upoštevana določila in ocene glede pogojev upokojevanja, ocenjena 
fluktuacija zaposlenih in ustrezna diskontna stopnja, ki omogoča opredelitev sedanje 
vrednosti vseh bodočih pričakovanih izplačil iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad. 
Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednosti. 
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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. 
 
 
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. Sicer pa družba v 
prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno vrednosti. 
 
PRIHODKI 

Prihodki iz prodaje blaga, materiala in storitev 
Prihodki od 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 od opravljenih storitev se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na dan poročanja. 
Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela. 
 
Prihodki od 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.  

Prihodki od najemnin 
Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema.  
 
DRŽAVNE PODPORE 
 
Državne podpore se v začetku pripoznajo kot odloženi prihodki. S sredstvi povezane 
državne podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo dosledno med drugimi 
prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva. Državne podpore, 
prejete za kritje stroškov, se pripoznajo dosledno v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni 
stroški, ki naj bi jih te podpore nadomestile. S sredstvi prejete državne podpore se v 
izkazu poslovnega izida pripoznajo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi 
koristnosti posameznega sredstva. 
 
FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
Finančni prihodki obsegajo obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od 
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. 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, izgube 
zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in pozitivnih tečajnih razlik, ki se pripoznajo 
v izkazu poslovnega izida. 
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DAVEK IZ DOBIČKA 
 
Davek iz dobička obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek iz dobička se izkaže v 
izkazu poslovnega izida. 
 
 
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 
 
Družba izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki jo izračuna tako, da dobiček, ki 
pripada delničarjem, deli s številom delnic brez lastnih delnic oziroma delnic, ki jih imajo 
v lasti odvisne družbe. 
 
 
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 2013 
 
V letu 2013 so bile spremenjene določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
so vplivale na davčne izkaze družbe Kostak. Stopnja davka se je znižala na 17 %. 
 
Davčna osnova družbe je dobiček kot presežek odhodkov nad prihodki po Zakonu o 
davku od dohodkov pravnih oseb, pri čemer se kot osnova za pripoznavanje v davčnem 
obračunu še vedno pripoznavajp 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 31.12.2013 preračunala po stopnji 17 %, ki se 
je za obračun davka od dobička pravnih oseb začel uporabljati 1.1.2013 in bo veljal tudi 
v prihodnjih letih. V letu 2013 je družba oblikovala in odpravljala odložene davke iz 
naslednjih naslovov: 

- razlik v popravkih vrednosti terjatev, 
- razlik v vrednosti rezervacij. 

 
Družba v prihodnjem obdobju ne pričakuje dogodkov, ki bi pomembno vplivali na oceno 
vrednost. 
 
 
POROČANJE PO ODSEKIH 
 
 
Družba je v letu 2013 poslovala kot enovit ekonomski subjekt. Zaradi tega družba za leto 
2013 ne prikazuje informacij o poslovanju niti po poslovnih niti po geografskih odsekih. 
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SPREMEMBE RAČUNOVODSKIH PREDPISOV  
 
 
V letu 2013 ni bilo sprememb v računovodskih predpisih za gospodarske družbe. Z letom 
2013 je prišlo le do sprememb pri uporabi kontnega načrta. Zaradi primerljivosti 
podatkov preteklega leta s tekočim letom smo v izkazu poslovnega izida prilagodili 
podatke za leto 2012. 
 
1. PRIHODKI  
 
Analiza prihodkov po kategorijah 
 
  v EUR 2013 2012 
Prihodki iz prodaje materiala in blaga  1.778.930 2.606.213 
Prihodki iz prodaje storitev 25.725.044 26.341.995 
Prihodki iz prodaje proizvodov 0 0 
Prihodki iz ostale prodaje 234.430 135.962 
PRIHODKI IZ PRODAJE SKUPAJ 27.738.404 29.084.170 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 113.464 149.547 
SKUPAJ PRIHODKI 27.851.868 29.233.717 
 
 
2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  
 
 

v EUR 2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Dobiček pri prodaji OS 2.300 671 671 
Prihodki od odprave in porabe rezervacij 150.499 183.856 183.856 
Odprava odloženih prihodkov 115.986 54.843 54.843 
Odprava popravkov terjatev 8.539 28.518 28.518 
Prejete odškodnine 157.218 149.913 149.913 
Ostali poslovni prihodki 52.331 86.659 74.647 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ 486.873 504.460 492.448 
 
 
Med odpravljenimi dolgoročnimi rezervacijami je bilo za 150.499 EUR odpravljenih 
dolgoročnih rezervacij za dana jamstva po gradbenih pogodbah v znesku 25.639 EUR, 
odprava rezervacije za jubilejne nagrade v znesku 6.569 EUR in zamenjave varčnih 
svetilk v znesku 118.291 EUR. Ostala odprava rezervacij se nanaša na sofinanciranje 
projektov Zaposli.me, Prvi izziv, zamenjave zabojnikov, projekt RRP, invalidi nad kvoto 
ter programske opreme grobnina in vodooskrba. Med nepovratnimi sredstvi so izkazana 
tudi sredstva za praktično usposabljanje učencev, uspešnost na delovnem mestu, 
subvencija za kritje stroškov najemnine javne infrastrukture, sofinanciranje štipendij, 
trošarine, unovčenje garancij ipd. Prejetih odškodnin zavarovalnice je bilo 157.218 EUR. 
Ostali poslovni prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev in plačila terjatev, za 
katere so bili v prejšnjih letih že oblikovani popravki vrednosti. 
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3. STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH 
 

v EUR 2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Stroški blaga, materiala in storitev 18.873.629 21.014.551 21.014.551 
Stroški dela 7.392.509 7.103.441 7.075.775 
Amortizacija 833.813 709.841 709.841 
Odpisi in popravki vrednosti zalog 2.782 6.203 6.203 
Slabitve in odpisi terjatev 170.170 82.123 82.123 
Rezervacije za dane garancije, kočljive pog. 298.400 133.162 160.828 
Drugi poslovni odhodki 147.258 198.216 227.695 
STROŠKI SKUPAJ 27.718.561 29.247.537 29.277.016 
Sprememba vrednosti zalog 63.839 14.561 14.561 
SKUPAJ 27.782.400 29.262.098 29.291.577 
 
V letu 2013 je družba Kostak ustvarila 27.718.561 EUR poslovnih odhodkov, kar je 5,2 % 
manj kot v preteklem letu. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v 
višini 170.170 EUR se v večjem delu nanašajo na oblikovane popravke vrednosti terjatev 
do fizičnih in pravnih oseb.  
 
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
 
 
Pomembnejše postavke stroškov po naravnih vrstah  
 
 v  EUR  2013  2012 
Nabavna vrednost prodanega blaga 1.405.570 2.336.066 
Stroški porabljenega materiala  3.864.053 3.403.869 
  - stroški materiala 2.766.652 2.268.971 
  - stroški energije 920.201 949.973 
  - stroški nadomestnih delov za OS 68.162 43.891 
  - stroški odpisa DI 48.457 55.065 
  - ostali stroški materiala 60.581 85.969 
Stroški storitev 13.604.006 15.274.616 
   - stroški storitev pri proizvajanja proizvodov in storitev 11.270.804 13.058.862 
   - stroški transportnih storitev 401.876 502.058 
   - stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS 259.035 313.719 
   - najemnine 917.936 721.113 
   - povračila stroškov zaposlenim (dnevnice…) 56.545 46.950 
   - stroški plačilnega prometa, bančni stroški, zavarovalne p. 327.544 222.482 
   - stroški intelektualnih in osebnih storitev 154.630 176.578 
   - stroški sejmov, reklame 108.978 125.024 
   - storitve fizičnih oseb (pogodbe o delu, avtorske pogodbe) 83.891 85.553 
   - drugi stroški storitev 22.767 22.277 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 18.873.629 21.014.551 
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5. STROŠKI DELA 
 
 v EUR                                                                 2013  2012- 

prilagojeno 
2012 

Stroški plač 5.285.914 4.970.811 4.970.811 
Stroški socialnih zavarovanj 374.186 356.135 356.135 
Stroški pokojninskih zavarovanj 693.120 665.598 665.598 
Drugi stroški dela 1.039.289 1.110.897 1.083.231 

- regres 253.710 328.155 328.153 
- prevoz na delo 298.674 313.436 315.436 
- prehrana 412.987 398.692 398.692 
- solidarnostna pomoč 13.032 9.664 9.664 
- odpravnina, dokup delovne dobe 7.961 33.284 33.284 
- rezervacije za jubilejne nagrade in 

odpravnine 52.914 27.666 0 
- drugi prejemki  in ugodnosti            11               0 0 

STROŠKI DELA 7.392.509 7.103.441 7.075.775 
 
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 2013 znašala 1.419 EUR. Vsem zaposlenim je bil v 
mesecu  maju 2013 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 784 EUR na delavca. 
Izplačila po pogodbah o delu so bila izplačana le osebam, ki občasno opravljajo nekatera 
dela (izvajanje pogrebne službe, remont NEK) in so znašala 55.040 EUR. Povprečno 
število zaposlenih v družbi Kostak d.d., tekom leta (izračunano na podlagi realiziranih ur) 
znaša 310 (leto 2012: 298). 
 

 
6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 
 
 

v EUR   2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Rezervacije za dana jamstva 132.678 49.531 49.531 
Rezervacije za kočljive pogodbe 165.722 83.631 111.297 
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 19.027 57.501 57.501 
Izdatki za varstvo okolja 41.970 49.676 49.676 
Nagrade dijakom in študentom na praksi 5.683 13.688 13.688 
Štipendije dijakom in študentom 16.106 11.803 11.803 
Ostali stroški 64.472 65.548 95.027 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 445.658 331.378 388.523 
 
 
7. STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 
 
 

 
 

Dejavnosti 
GJS 

Tržne 
dejavnosti 

2013           2012 

Nabavna vrednost prod. blaga  0 1.405.570 1.405.570 2.336.066 
Proizvajalni stroški prod. količin  6.577.035 18.173.385 24.750.420 25.261.750 
Sprememba vrednosti zalog  0 63.839 63.839 14.561 
Stroški prodajanja 0 57.029 57.029 86.257 
Stroški splošnih dejavnosti 736.613 791.888 1.528.501 1.643.204 
Stroški raziskav in razvoja 0 330.257 330.257 239.474 
STROŠKI PO FUNKC. SKUPINAH 7.313.648 20.821.968 28.135.616 29.581.312 
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Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 
V letu 2013 so bili proizvajalni stroški prodanih proizvodov in nabavna vrednost 
prodanega blaga za 5,2 % manjši kot v letu 2012. Njihov delež v prihodkih iz prodaje se 
je iz 94,9 % v letu 2012, v letu 2013 zmanjšal na 94,3 %.  
 
Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti 
Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti so se v primerjavi z letom 2012 
zmanjšali za 15,8 %. Njihov delež v prihodkih iz prodaje je 5,7 %. Stroški prodajanja in 
splošnih dejavnosti vključujejo tudi druge poslovne odhodke. 
 
Stroški razvijanja 
V zvezi z razvojno-raziskovalno dejavnostjo je v letu 2013 nastalo 330.257 EUR stroškov. 
Vsi nastali stroški bremenijo izkaz poslovnega izida za leto 2013. V primerjavi z letom 
2012 so bili stroški večji  za 37,9 %, njihov delež v prihodkih iz prodaje pa se je iz 0,8 % 
v letu 2012, v letu 2013 zvišal na 1,2 %. 
 
 
8. FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 
 
v EUR                                                                               2013  2012 
Prihodki od obresti 58.620 52.095 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb 0 0 
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 106.776 2.372 
Drugi finančni prihodki 13.132 2.333 
FINANČNI PRIHODKI SKUPAJ 178.528 56.800 
Odhodki za obresti -226.038 -246.229 
Spremembe poštene vrednosti finančnih naložb -7.954 -5.383 
Drugi finančni odhodki -75.654 -34.451 
FINANČNI ODHODKI SKUPAJ -309.646 -286.063 
NETO FINANČNI IZID -131.118 -229.263 
 
Neto finančni izid je v letu 2013 višji za 98.145 EUR, kar je posledica izplačila dobička 
odvisne družbe HPG v višini 100.000 EUR.  

 

9. DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI 
 

v EUR  2013 2012- 
prilagojeno 

2012 

Izterjane odpisane terjatve 418 79 79 
Druge neobičajne postavke 27.310 46.738 58.750 
DRUGI PRIHODKI SKUPAJ 27.728 46.817 58.829 
Denarne kazni 0 0 0 
Odškodnine -30.325 0 0 
Drugi odhodki -1.526 -3.672 -3.672 
Donacije in pomoči za humanitarne namene -11.719 -29.479 0 
DRUGI ODHODKI SKUPAJ -43.570 -33.151 -3.672 
NETO DRUGI PRIHODKI/ODHODKI -15.842 13.666 55.157 
 
V letu 2013 so druge neobičajne postavke prihodkov izkazane v višini 27.310 EUR in se 
nanašajo na vračila sodnih taks, stroškov izvršilnih stroškov in stroškov opominjanja. 
 
Drugi – izredni odhodki se pripoznajo, ko so izpolnjeni pogoji zanje. V letu 2013 družba 
Kostak  izkazuje 43.570 EUR drugih odhodkov, od tega 30.324 EUR odhodkov za 
odškodnine in 11.719 EUR odhodkov za donacije in pomoči za humaniterne in druge 
namene. 
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10.  DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
 
 
v EUR 2013 2012 
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 409.381 260.482 
Popravek prihodkov - zmanjšanje -127.152 -50.152 
Popravek prihodkov - povečanje 0 0 
Popravek odhodkov - zmanjšanje 601.067 388.040 
Popravek odhodkov - povečanje -40.067 -46.655 
Povečanje davčne osnove (uveljavljene olajšave, dividende) 5.339 119 
Davčne olajšave -848.568 -551.934 
Davčna osnova -848.568 -551.934 
Odmerjeni davek 0 0 
Terjatve za odloženi davek -40.069 18.461 
DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA -40.069 18.461 
 
 
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. 
 

v EUR Stanje  
31.12. 2012 

Črpanje Oblikovanje Stanje 
31.12.2013 

Poslovne terjatve 75.778 4.742 27.777 98.813 
Rezervacije 73.168 6.959 29.861 96.070 
Popravek naložbe 5.868 5.868 0 0 
ODLOŽENI DAVKI 154.814 17.569 57.638 194.883 
 
 
11.  ČISTI POSLOVNI IZID  
 

 

v EUR 2013  2012- 
prilagojeno 

2012 

Poslovni prihodki 28.274.902 29.723.616 29.711.604 
Poslovni odhodki 27.718.561 29.247.537 29.277.016 
Finančni prihodki 178.528 56.800 56.800 
Finančni odhodki 309.646 286.063 286.063 
Dobiček iz rednega delovanja 425.223 246.816 205.325 
Drugi prihodki 27.728 46.817 58.829 
Drugi odhodki 43.570 33.151 3.672 
Dobiček zunaj rednega delovanja -15.842 13.666 55.157 
Celotni dobiček 409.381 260.482 260.482 
Odmerjeni davek 0 0 0 
Terjatve za odloženi davek -40.069 18.461 18.461 
ČISTI POSLOVNI IZID 449.450 242.021 242.021 
 
V letu 2013 je bil ustvarjen čisti poslovni izid v višini 449.450 EUR. Na podlagi sklepa 
uprave in v soglasju nadzornega sveta, je bilo 50 % čistega dobička obračunskega 
obdobja, v višini 224.725 EUR, razporejenega v druge rezerve iz dobička. 
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Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo cen življenjskih potrebščin 
 

v EUR Znesek kapitala % rasti Izračunan 
učinek Zmanjšan izid 

KAPITAL - preračun za 
koeficient rasti cen ŽP 6.437.703 0,7 45.064 404.386 

 
 
 
12.  OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  
 
 
v EUR 2013 2012 
Zemljišča 2.105.152 2.104.946 
Zgradbe 1.921.316 1.943.406 
Proizvajalne naprave in stroji  3.335.973 3.674.727 
Druge naprave in oprema 86.803 96.345 
Opredmetena OS v gradnji ali izdelavi 117.223 56.958 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 7.566.467 7.876.382 
 
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev  
 

v EUR Zemljišča Zgradbe Oprema Sredstva v  
pridobivanju Skupaj  

Nabavna vrednost      
Stanje 1.1.2013 2.104.946 3.041.909 9.420.814 56.958 14.624.627 
Nabava 206 39.052 353.497 60.265 453.020 
Inventurni višek      
Odtujitve – odpisi   -93.931  -93.931 
Stanje 31.12.2013 2.105.152 3.080.961 9.680.380 117.223 14.983.716 
      
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2013  1.098.503 5.649.742  6.748.245 
Amortizacija  61.142 698.659  759.801 
Odtujitve in odpisi   -90.797  -90.797 
Stanje 31.12.2013  1.159.645 6.257.604  7.417.249 
      
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2013 2.104.946 1.943.406 3.771.072 56.958 7.876.382 
STANJE 31.12.2013 2.105.152 1.921.316 3.422.776 117.223 7.566.467 
 
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 35,1 % vseh sredstev in so v primerjavi s 
sredstvi v predhodnem letu nižja za 4 %. Bistvene spremembe na opredmetenih 
osnovnih sredstvih v letu 2013 so naslednje: 
 

- nove naložbe so bile realizirane v višini 453.020 EUR, 
- odpisi naložb po letnem popisu zaradi uničenja so znašali 3.134 EUR, 
- v letu 2013 je bila obračunana amortizacija v  višini 759.801 EUR, 
- v letu 2013 oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev niso bile potrebne.  

 
Knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v materialno pomembnih 
zneskih ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. Na dan 31.12.2013 znašajo 
obveznosti do dobaviteljev, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev 107.425 EUR. 
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Opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu 
 
v EUR 2013 2012 
Proizvajalne naprave in stroji  1.928.685 2.085.763 
SREDSTVA V FINANČNEM NAJEMU 1.928.685 2.085.763 
 
Opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu predstavljajo 9 % vseh sredstev.  
Bistvene lastnosti osnovnih sredstev v finančnem najemu so v letu 2013 naslednje: 

- povečanja so bila realizirana v višini 169.589 EUR, 
- v letu 2013 je bila obračunana amortizacija v  višini 229.168 EUR, 
- zmanjšanje sredstev (prenos) v višini 97.499 EUR, 
- v letu 2013 oslabitve sredstev v finančnem najemu niso bile potrebne.   

                                                                                                                                                      
Knjigovodske vrednosti sredstev v finančnem najemu v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti. 
 
 
13. NEOPREDMETENA SREDSTVA  
 
 
v EUR 2013 2012 
Dolgoročne premoženjske pravice 40.348 41.655 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 218.342 196.081 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2.034 2.510 
SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA 260.724 240.246 
 
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.  Nove 
nabave v letu 2013 predstavljajo vrednost nabavljenih licenc za uporabo računalniških 
programov, v višini 18.576 EUR, dolgoročno odloženi stroški razvijanja v višini 63.000 
EUR, ter povečanja rezervnega sklada, v višini 1.116 EUR.  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2013 
 

v EUR Premoženjske 
pravice  

Dolgoročne 
AČR 

Dolgor. odl. 
stroški 

razvijanja  

Skupaj 

Nabavna vrednost     
Stanje 1.1.2013 295.548 2.510 203.700 501.758 
Pridobitve 18.576 1.116 63.000 82.692 
Odtujitve -63 -1.476  -1.539 
     
Stanje 31.12.2013 314.061 2.150 266.700 582.911 
     
Popravek vrednosti     
Stanje 1.1.2013 253.893  7.619 261.512 
Odtujitve -63 116  53 
Amortizacija 19.883  40.739 60.622 
Stanje 31.12.2013 273.713 116 48.358 322.187 
     
Neodpisana vrednost     
Stanje 1.1.2013 41.655 2.510 196.081 240.246 
STANJE 31.12.2013 40.348 2.034 218.342 260.724 
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Neopredmetena sredstva družbe Kostak predstavljajo 1,2 % vseh sredstev. Bistvene 
spremembe na neopredmetenih sredstvih v letu 2013 so naslednje: 
 

- nove naložbe so bile realizirane v višini 82.692 EUR, 
- zmanjšanje sredstev v višini 1.476 EUR, 
- v letu 2013 je bila obračunana amortizacija v  višini 60.622 EUR, 
- v letu 2013 oslabitve neopredmetenih sredstev niso bile potrebne.   

                                                                                                                                                      
Knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.  
 
 
14. NALOŽBENE NEPREMIČNINE  
 
 
v EUR 2013          2012 
Naložbene nepremičnine ( poslovni objekt CKŽ 47) 401.337 409.259 
Naložbene nepremičnine ( poslovni objekt Valvaz.) 289.524 294.991 
0SKUPAJ NALOŽBENE NEPREMIČNINE 690.861 704.250 
 
Kot naložbeno nepremičnino smo razporedili objekt na CKŽ 47 in novozgrajen 
stanovanjski objekt Valvazorjevo nabrežje 9 in 10. Objekt na CKŽ 47 je konec leta 2007 
dan v poslovni najem in prinaša najemnino. Stanovanjski objekt Valvazorjevo nabrežje 9 
in 10 je bil zgrajen konec leta 2009. Objekt obsega 19 stanovanj, od tega jih je 13 
prodanih, 6 stanovanj pa je dano v najem in prinašajo najemnino. 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 naložbenih nepremičnin v letu 2013 so naslednje: 

- odtujitve niso bile realizirane, 
- v letu 2013 je bila obračunana amortizacija v  višini 13.389 EUR, 
- v letu 2013 oslabitve naložbenih nepremičnin niso bile potrebne.   

 
Knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin v materialno pomembnih zneskih 
ustrezajo njihovi nadomestitveni vrednosti.  
 
 

15.  FINANČNE NALOŽBE RAZPOLOŽLJIVE  ZA PRODAJO  
 
 
Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 
 
v EUR 2013 2012 
Dolgoročne finančne naložbe   

- Delnice in deleži v družbah v skupini 2.041.917 2.041.917 
- Druge delnice in deleži 144.652 141.936 
- Druga dolgoročno vložena sredstva 112.550 106.561 

SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.299.119 2.290.414 
 
Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 10,7 % vseh sredstev. Pomembnejše 
spremembe na deležih: 

- prevrednotenje finančne naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav, na tržno 
vrednost na dan 31. 12. 2013 – (odprava oslabitve) v višini 8.470 EUR, 

- oslabitev oz. odpis finačne naložbe NLB banke v višini 7.954 EUR, 
- naložba v kapitalski delež družbe Embakom in Tekod v višini 2.200 EUR. 
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Gibanje dolgoročnih finančnih naložb 

v EUR Deleži v podjetjih 
v skupini 

Druge delnice in 
deleži Skupaj  

Stanje 1.1.2013 2.041.917 141.936 2.183.853 
Povečanje  0           2.200 2.200 
Povečanje  prevred. v tek. letu 0 8.470 8.470 
Stanje 31.12.2013 2.041.917 152.606 2.194.523 
Popravek vrednosti 0 7.954 7.954 
Čista vrednost 1.1.2013 2.041.917 141.936 2.183.853 
ČISTA VREDNOST 31.12.2013 2.041.917 144.652 2.186.569 
 
Naložbe v deleže podjetij v skupini  
 
v EUR Delež lastništva  Vrednost 2013 Vrednost 2012 

HPG d.o.o. Brežice 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 
 
Naložbe v delnice in deleže v pridruženih in drugih družbah 
 
v EUR Delež lastništva  Vrednost 2013 Vrednost 2012 

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana   0,00 % 0 7.954 
Počitniška skupnost Krško 0,53 % 482 482 
Tehnološki center Posavja Krško 5,53 % 500 500 
Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana 0,00 % 64.372 55.902 
ZEL-EN 12,46 % 77.098 77.098 
Embakom d.o.o 12,5 % 1.000 0 
Tekod 16,0 % 1.200 0 
SKUPAJ DELEŽI IN DELNICE  144.652 141.936 
 
Družba Kostak d.d. 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 2013, v višini 8.470 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 
cenovno tveganje kot zmerno.  
 
16. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 
 
 v EUR 2013 2012 
Odložene terjatve za davek 1.1.  154.814 173.275 
Odložene terjatve za davek v preteklem letu 40.069  -18.461 

- rezervacije za odpravnine 2.616 -2.449 
- rezervacije za jubilejne nagrade -940 -2.030 
- rezervacije za dane garancije 7.140 -6.270 
- rezervacije za kočljive pogodbe  14.086 0 
- popravek naložbe -5.868 -5.440 
- popravki vrednosti terjatev 23.035 -2.272 

SKUPAJ odložene terjatve za davek 31.12. 194.883 154.814 
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17. ZALOGE 
 

 
Zaloge surovin, materiala in trgovskega blaga so 31.12.2013 znašale 340.047 EUR in so 
se v primerjavi s stanjem na začetku leta zmanjšale za 14,2 %.  
Ob letnem popisu konec leta 2013 so bili ugotovljeni in knjiženi odpisi trgovskega blaga, 
v višini  0,98 EUR,  inventurni primanjkljaj ni bil ugotovljen.  
Izkazana knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti zalog. 
 
 
18. TERJATVE DO KUPCEV IN DRUGE TERJATVE 
 
  v EUR 2013 2012 
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 263.548 187.956 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 8.725.388 7.719.867 
Terjatve za nezaračunane prihodke 153.440 94.508 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  192.763 307.110 
SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE 9.335.139 8.309.441 

Gibanje terjatev 
 
v EUR Bruto vrednost Popravek vrednosti Čista vrednost 2013 
Terjatve do kupcev (120,121) 9.759.617 617.241 9.142.376 
Terjatve za obresti (150,155) 97.565 95.837 1.728 
Terjatve do drugih (16, 13) 191.035 0 191.035 
SKUPAJ TERJATVE DO KUPCEV 10.048.217 713.078 9.335.139 
 
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 2013  je bil izvršen popravek vrednosti terjatev do kupcev prek 
poslovnega izida, v višini 163.394 EUR, kar predstavlja 0,6 % delež prihodkov od 
prodaje. Stanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev se je zaradi odprave njihove 
oslabitve v letu 2013 zmanjšalo za prejeta plačila, v višini 8.539 EUR in  odpise terjatev, 
v višini 33.526 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. 28 Finančni inštrumenti. 
 
 
19.  DANA POSOJILA IN DEPOZITI 
 
v EUR 2013 2012 
Dolgoročni depoziti bankam 354.747 126.691 
Kratkoročni depoziti bankam 117.985 10.025 
Dana kratkoročna posojila  135.500 9.000 
DANA POSOJILA IN DEPOZITI 608.232 145.716 
 

Dani depoziti v višini 472.732 EUR so dani za zavarovanje izdanih bančnih garancij.  

 

 v EUR 2013 2012 
Surovine in material 286.551 266.947 
Drobni inventar in zaščitna sredstva 18.755 24.826 
Trgovsko blago 33.878 40.012 
Proizvodi 0 63.839 
Zaloga materiala na gradbišču 0 0 
Zaloge odpadnih olj in masti 863 714 
SKUPAJ ZALOGE 340.047 396.338 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 118 

20. DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 
 
 

 
 
21. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
 

v EUR 
Začetno 

stanje 
Oblikovanje v 

letu 2013 
Odprava v  
letu 2013 

Stanje 
31.12.2013 

Kratkoročno odloženi stroški  12.252 407.289 357.367 62.174 
Kratkoročno odloženi stroški po 
gradbenih pogodbah 

 
82.256 

 
91.266 

 
82.256 

 
91.266 

DDV od prejetih predujmov 23 21.951 1.006 20.968 
SKUPAJ AČR 94.531 520.506 440.629 174.408 
 
 
22.  KAPITAL 
 
 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital družbe Kostak d.d. znaša 668.000 EUR in je razdeljen na 40.000 
navadnih imenskih delnic s pripadajočo vrednostjo 16,70 EUR. Imamo le en razred 
delnic, prva in edina izdaja delnic je potekala v letu 1995.  
 
Lastne delnice in delnice v lasti odvisnih družb 
 
Na dan 31.12.2013 je imela odvisna družba HPG d.o.o. 125 delnic, kar je 0,3 % 
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.  Druge rezerve iz dobička sestavljajo preostanki zadržanih 
dobičkov preteklih let in prerazporejeni dobiček tekočega leta. Glede na zakonske 
možnosti je družba tudi v letu 2013 druge rezerve iz dobička povečala za 224.725 EUR,  
kar je 50 % ustvarjenega čistega dobička v letu 2013. Rezerve so se povečale tudi za 
prodajo 318 lastnih delnic oziroma 0,8 % osnovnega kapitala v vrednosti 63.600 EUR.  
 
Presežek iz prevrednotenja 
 
Konec leta 2009 so bile delnice Zavarovalnice Triglav uvrščene v kotacijo na ljubljansko 
borzo. Družba Kostak delnic ni pridobila za trgovanje, temveč jih namerava imeti daljše 
obdobje, zato jih je prerazvrstila med dolgoročne finančne naložbe, razporejene in 
izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala. Ugotovljena razlika med pošteno 
vrednostjo na zadnji dan leta in na dan prerazvrstitve – dobiček v višini 8.470 EUR - je 
pripoznana v presežku iz prevrednotenja, ki je negativen. 
 
 

v EUR 2013 2012 
Denarna sredstva v blagajni 2.188 3.323 

- gotovina v blagajni 329 292 
- plačilne kartice in denar na poti 1.859 3.031 

Denarna sredstva v bankah 83.045 190.355 
SKUPAJ DENARNA SREDSTVA 85.233 193.678 
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v EUR 2013 2012 
I. Vpoklicani kapital 668.000 668.000 
a) osnovni kapital 668.000 668.000 
b) Nevpoklican kapital 0 0 
II. Kapitalske rezerve 1.096.470 1.096.470 
III: Rezerve iz dobička 3.040.417 2.752.093 
1. Zakonske rezerve 229.511 229.511 
2. Rezerve za lastne deleže 0 63.600 
3. Lastne delnice  0 -63.600 
4. Statutarne rezerve 0 0 
5. Druge rezerve iz dobička 2.810.906 2.522.582 
IV. Presežek iz prevrednotenja -26.046 -34.516 
V. Preneseni čisti poslovni izid 1.607.597 1.661.187 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 224.725 121.010 
SKUPAJ KAPITAL 6.611.163 6.264.244 
 
NAJVEČJI DELNIČARJI 
 
Pet največjih delničarjev je imelo konec leta v lasti 72,6 % družbe, od tega domači 
lastniki 90 % delež, 10 % pa je delež tujega lastnika. 
 
Največji delničarji Država Delnice % 
Občina Krško Slovenija 17.200 43,0 
Brantner Walter Gessellschaft Avstrija 4.000 10,0 
Timi d.o.o. Krško Slovenija 3.191 8,0 
Vipso d.o.o. Senovo Slovenija 3.046 7,6 
Žarn d.o.o. Krško Slovenija 1.600 4,0 
SKUPAJ  29.037 72,6 
 
Delnice v lasti članov uprave  
 
Ime in priimek Delnice % 
Miljenko Muha – predsednik uprave 469 1,2 
 
Zadržani dobički 
 
Na povečanje zadržanih dobičkov družbe Kostak je vplival čisti dobiček leta 2012, v višini 
121.010 EUR. Zmanjšanje pa je prineslo izplačilo dividend, v višini 174.600 EUR. 

Pregled zadržanih dobičkov  
v EUR  
del čistega dobička leta 2006      17.099 
del čistega dobička leta 2007      335.999 
del čistega dobička leta 2008      330.909 
del čistega dobička leta 2009 568.913 
del čistega dobička leta 2010 143.254 
del čistega dobička leta 2011 90.412 
 nerazporejeni del čistega dobička leta 2012                                                                  121.011 
SKUPAJ NERAZPOREJENI DOBIČEK 1.607.597 
 
Bilančni dobiček 
 
Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2013 znaša 1.832.322 EUR. Sestavljajo ga  
preostanki zadržanih dobičkov preteklih let (2006-2011) v višini 1.607.597 EUR in 
nerazporejeni dobiček tekočega leta v višini 224.725 EUR. 
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Dividende na delnico 
 
V letu 2013 so bile izplačane dividende v skupnem znesku 174.600 EUR oziroma 4,4 EUR 
bruto na delnico (2012:4,0 EUR bruto na delnico). Predlagano izplačilo dividend za leto 
2014 znaša 192.000 EUR (4,8 EUR na delnico), kar mora potrditi skupščina delničarjev. 
 
 
23. DOBIČEK NA DELNICO 
 
 

 
Čisti dobiček na delnico v letu 2013 znaša 11,24 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. 
 
 
24. PREJETA POSOJILA IN DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
 
v EUR 2013 2012 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 2.548.468 4.638.012 
Bančna posojila 1.630.967 3.417.266 
Finančni najem 886.197 1.158.136 
Posojilo EKO sklada 31.304 62.610 
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 3.488.460 3.161.763 
Bančna posojila 1.366.000 1.191.000 
Kratkoročni del finančnega najema 304.855 306.658 
Kratkoročni del dolg. bančnih posojil 1.817.605 1.664.105 
SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI 6.036.928 7.799.775 
 
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 in objektih v ocenjeni vrednosti: 

- Veliki Podlog 398.333 EUR, 
- Drnovo 2.419.000 EUR, 
- Stara vas in Leskovec 136.000 EUR, 
- zemljišče in zgradbe v Žlapovcu 2.227.000 EUR, 
- objekt na CKŽ 47 in stanovanja Valvazorjevo nabrežje 943.900 EUR,  
- nepremičnine odvisne družbe HPG 1.100.000.  

 
Del dolgoročnih posojil, ki zapade v plačilo v naslednjem poslovnem letu, je izkazan med 
kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja. Obrestne mere niso posebej zavarovane in 
znašajo za:  

- kratkoročna bančna posojila: EURIBOR + 3,20 do 6,00 %, 
- dolgoročna posojila: EURIBOR + 0,80 do 4,40 %. 

 
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih  in kratkoročnih finančnih obveznosti v materialno 
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.  
 
 
 
 

v EUR 2013 2012 
Čisti poslovni izid 449.450 242.021 
Število izdanih delnic 40.000 40.000 
Število lastnih delnic 0 318 
Število delnic brez lastnih delnic 40.000 39.682 
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 11,24 6,10 
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Ročnost dolgoročnih finančnih obveznosti  
v EUR Dolgoročna posojila Finančni najem Skupaj 
1 do 2 leti 3.082.710 616.933 3.699.643 
2 do 3 leta 380.500 329.723 710.223 
3 do 10 let 16.666 244.396 261.062 
SKUPAJ obveznosti 3.479.876 1.191.052 4.670.928 
 
Delež dolgoročnih finančnih obveznosti v finančnih obveznostih je na dan 31.12.2013 
znašal 42,2 %. 
 
 
25. REZERVACIJE 
 

v EUR Stanje 
1.1.2013 

Oblikovanje Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2013 

Pripoznane rezervacije      
- za odpravnine                           289.926 40.171 9.393 320.704 
- za jubilejne nagrade 211.937 12.741 23.800 200.878 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 501.863 52.912 33.193 521.582 
 
 
Na dan 31.12.2013 znašajo rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 521.582 EUR. 
Rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 52.912 EUR in zmanjšale za 
33.193 EUR, kolikor znašajo dejanska izplačila v letu 2013. 
 

v EUR Stanje 
1.1.2013 

Oblikovanje Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2013 

Rezervacije za dana jamstva 160.647 132.678 25.639 267.686 
Državne podpore - invalidi 309 0 309 0 
Državne podpore – projekt RRP 154.498 0 32.180 122.318 
Druge rezervacije (kočlj.pog) 83.631 165.722 0 249.353 
Državne podpore - razvoj 6.405 3.172 3.416 6.161 
Dolgoročne PČR 85.108    
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE  PČR 490.598 301.572 61.544 645.518 
 
Druge rezervacije so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 240.028 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 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

v EUR Stanje 
01.01.2013  

Oblikovanje Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2013 

Brezplačen prenos zabojnikov 8.205 1.679 3.611 6.273 
Prenova javne razsvetljave  71.005 150.786 118.291 103.500 
Druge dolgoročne PČR 5.900 0 0 5.900 
SKUPAJ DOLGOROČNE PČR  85.110 152.465 121.902 115.673 
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27. POSLOVNE OBVEZNOSTI 
 
v EUR 2013 2012 
Kratkoročno prejeti predujmi 116.446 296 
Kratkoročne obveznosti do družb v skupini 35.845 31.801 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 5.883.074 3.610.551 
Kratkoročne obveznosti do delavcev 577.115 535.032 
Druge obveznosti 548.071 383.509 
SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 7.160.551 4.561.189 
Dolgoročne poslovne obveznosti 131.600 13.844 
SKUPAJ POSLOVNE OBVEZNOSTI 7.292.151 4.575.033 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi družbe predstavljajo največji delež 
obveznosti do dobaviteljev. Poslovne obveznosti so se v letu 2013 povečale za 2.717.118 
EUR, kar je predvsem posledica politike upravljanja s poslovnimi in finančnimi 
obveznostmi. 
 
Družba Kostak na dan 31.12.2013 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 2013. 
 
Obveznosti do delavcev so na dan 31.12.2013 izkazane za obveznosti iz naslova 
obračunanih, še neizplačanih plač za mesec december 2013. Druge obveznosti so 
predvsem obveznosti do državnih in drugih inštitucij. 
 
Dolgoročne poslovne obveznosti so izkazane za sredstva rezervnega sklada v višini 
19.327 EUR in za dolgoročno zadržana sredstva za odpravo napak v višini 112.273 EUR.  
 
 
28. FINANČNI INŠTRUMENTI 
 
Družba Kostak spremlja različne vrste finančnih tveganj, katerim je pri svojem delovanju 
izpostavljena: 

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

 
Med tržnimi tveganji družba upravlja z obrestnim in valutnim tveganjem. Celotna 
dejavnost upravljanja s tveganji v družbi se osredotoča na nepredvidljivost finančnih 
trgov in skuša minimizirati potencialne negativne učinke na finančno uspešnost družbe. 

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 
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izkaze in izrazi mnenje o tem, ali so v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s 
primernim okvirom računovodskega poročanja. 
 
Na uspešnost poslovanja družbe Kostak so v letu 2013 v precejšnji meri vplivale 
zaostrene razmere na finančnih trgih, kar je imelo negativni vpliv na celotno gospodarsko 
okolje. To se je odrazilo v pomembnem znižanju obsega povpraševanja in investicij, 
hkrati pa se je nadaljeval trend negotovosti na področju finančnih tveganj, ki jih v 
obdobju pred krizo nismo bili vajeni. V takšnih oteženih in negotovih gospodarskih 
razmerah je ključnega pomena, da načrtno in premišljeno upravljamo s tveganji, s 
katerimi se soočamo pri svojem poslovanju. 
 
V nadaljevanju navajamo politike upravljanja s finančnimi tveganji, podrobnejše 
obrazložitve, podatki in kazalniki pa so vključeni 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 2013 2012 
Terjatve do kupcev (konto 120,121) 9.142.376 8.002.331 
Druge poslovne terjatve (dolgoročne in kratkoročne) 192.763 307.110 
Terjatve za odloženi davek 194.883 154.814 
Odloženi stroški – dolgoročni AČR 2.034 2.510 
Kratkoročno odloženi stroški – kratkoročni AČR 174.408 94.531 
Dana posojila in depoziti 608.232 252.277 
SKUPAJ TERJATVE 10.314.696 8.813.573 
 
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 263.563 
EUR in dano posojilo družbi v skupini Ansat d.o.o. v višini 9.000 EUR. 
 
Popravki terjatev 
 
Višina popravkov terjatev je na dan 31.12.2013 znašala 163.394 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 2013 

Popravek 
2013 

Bruto 
vrednost 2012 

Popravek 
2012 

Nezapadle 6.398.543  4.572.247  
Zapadle 0 - 30 dni 893.321  827.522  
Zapadle 30 - 60 dni 262.656  158.776  
Zapadle 60 - 90 dni 321.009  119.054  
Zapadle več kot 90 dni       1.884.088 163.394       2.820.642 88.548 
SKUPAJ  9.759.617 163.394 8.498.241 88.548 
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Gibanje popravka poslovnih terjatev 
  v EUR 2013 2012 
Stanje 01.01. (konto 129) 495.912 461.429 
Oblikovanje popravkov  163.394 88.548 
Izterjane odpisane terjatve (plačila) 8.539 28.518 
Dokončen odpis terjatev 33.526 25.547 
STANJE 31.12.2013 617.241 495.912 
 
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.  
 
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 2013, se je bistveno 
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 31.12.2013 je imela družba Kostak na razpolago naslednje likvidnostne vire: 
 
v EUR 2013 2012 
Denar in denarni ustrezniki 85.233 193.678 
Depoziti  472.732 136.716 
Nečrpana odobrena revolving posojila 0 900.000 
SKUPAJ 557.965 1.230.394 

 

Zapadlost obveznosti na dan 31.12.2013 
 

v EUR Knjigovodska 
vrednost Do 1 leta 1 do 2 leti 2 do 5 let 

Neizpeljane finančne obveznosti      
Bančna posojila 4.664.876 3.002.605 1.265.105 397.166 
Finančni najem 1.191.052 304.855 312.077 574.120 
Posojilo družbam v skupini 111.000 111.000   
Vplačilo kapitala 70.000 70.000   
Poslovne in druge obveznosti 7.160.551 7.160.551   
SKUPAJ KRATKOROČNE OBV. 13.197.479 10.649.011 1.577.182 971.286 
Dolgoročne poslovne in druge obv. 131.600  79.403 52.197 
SKUPAJ DOLGOROČNE OBV. 131.600  79.403 52.197 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 13.329.079 10.649.011 1.656.585 1.023.483 

 

Prejeta kratkoročna posojila 
 
v EUR 2013 2012 
Kratkoročna posojila  3.113.605 2.785.105 
    - del nekratkoročnih posojil 1.817.605 1.664.105 
Obresti v poslovnem letu 50.491 102.045 
Drugi stroški najemanja kratkoročnih posojil 6.027 9.709 
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Prejeta nekratkoročna posojila 
 
v EUR 2013 2012 
Nekratkoročna posojila 3.479.876 5.143.981 
- od tega kratkoročni del 1.817.605 1.664.105 
Obresti v poslovnem letu 174.686 143.380 

Nekratkoročni finančni najem 
 
v EUR 2013 2012 
Nekratkoročni najem  1.191.052 1.464.794 
- od tega kratkoročni del 304.855 306.658 
Obresti v poslovnem letu 75.231 31.061 
 
 
Tveganje sprememb obrestnih mer   
 
Izpostavljenost obrestnemu tveganju v družbi Kostak tekoče spremljamo. Finančne 
obveznosti izpostavljajo skupino obrestnemu tveganju denarnega toka.  
 
V letu 2013 nismo najemali novih dolgoročnih posojil. Zaradi rednih odplačil najetih 
posojil se je dolgoročni dolg družbe Kostak zmanjšal. Obrestno tveganje, ki izvira iz 
možnosti rasti stroškov financiranja pri virih, vezanih na spremenljivo obrestno mero, 
družba ustrezno spremlja in obvladuje. 
 
 
OBVLADOVANJE KAPITALA  
Politika družbe je usmerjena k doseganju ustreznega obsega kapitala, ki lahko zagotovi 
zaupanje investitorjev, upnikov in trga ter vzdržuje prihodnji razvoj dejavnosti. Uprava 
zato tekoče spremlja donosnost kapitala in kapitalsko sestavo. 
Ciljna kapitalska sestava družbe je v razmerju 1:1 med lastniškim kapitalom na eni 
strani, ter neto dolgom na drugi strani. Razmerje je na dan poročanja znašalo: 
 
v EUR 2013 2012 
Finančne obveznosti 6.036.928 7.799.775 
Zmanjšano za:   

- Dana posojila in depoziti 608.232 145.716 
- Denar in denarni ustrezniki 85.233 193.678 

NETO FINANČNI DOLG 5.343.463 7.460.381 
Kapital 6.611.163 6.264.244 
RAZMERJE med kapitalom in neto finančnim dolgom 1:0,81 1:1,19 
 
 
29. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 

v EUR Stanje 
1.1.2013 

Oblikovanje Črpanje in 
sproščanje 

Stanje 
31.12.2013 

Kratkoročno odloženi prihodki 706.431 622.187 1.089.430 239.188 
- gradbene pogodbe 484.200 414.600 898.800 0 
- tarifni sistem  85.540 67.984 47.396 106.128 
- razvoj GJS  47.607 51.403 64.817 34.193 
- druge PČR  22.417 88.200 78.417 32.200 
- ureditev okolja-sortirnica  66.667 0 0 66.667 

Vnaprej vračunani stroški 66.456 432.174 407.271 91.359 
DDV od danih predujmov 1.410 2.646 2.505 1.551 
SKUPAJ KRATKOROČNE PČR 774.297 1.057.007 1.499.206 332.098 
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Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 predstavljajo kratkoročno odložene 
prihodke in vnaprej vračunane stroške. Kratkoročno odloženi prihodki se v višini 239.188 
EUR nanašajo na prosta sredstva tarifnega sistema iz leta 2011 in 2012 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. 
 
 
30. POGOJNE OBVEZNOSTI V ZABILANČNI EVIDENCI 
 
 
v EUR 2013 2012 
Hipoteke 3.804.746 3.652.481 
Dane garancije, izjave 8.992.739 6.281.946 
Dane menice, izvršnice 4.089.015 4.681.358 
Odstopi terjatev v zavarovanje 887.500 1.697.500 
SKUPAJ DANA ZAVAROVANJA 17.774.000 16.313.285 
 
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. Pod 
postavko hipoteke je izkazan znesek hipoteke na: 

- zemljišču Brege – Veliki podlog za zavarovanje posojila, ki smo ga pridobili od Eko 
sklada,  

- zemljišču Drnovo za zavarovanje posojila pridobljenega pri Banki Koper, 
- zemljišču Stara vas in Leskovec za zavarovanje finančnega najema sortirna linija, 
- zemljišču in objektih Žlapovec za zavarovanje posojila pridobljenega pri Sberbank, 
- objektu CKŽ 47, Valvazorjevo nabrežje, stavbah in zemljiščih Žlapovec za 

zavarovanje garancijskega limita pri Sberbank banki.  
 
Druge potencialne obveznosti 
 
Družba Kostak na dan 31.12.2013 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.  
 
 
31.   POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 
 

 

Družba Kostak d.d. ima dve skupini povezanih oseb: vodstveno osebje in odvisne družbe. 
 
Povezave z družbami v skupini 
 
Odvisne družbe HPG d.o.o., Ansat d.o.o. in GIP Elite d.o.o. so z obvladujočo družbo 
poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so uporabljene tržne 
cene blaga, materiala in storitev. 
 
Odvisne družbe HPG d.o.o., Ansat d.o.o. in GIP Elite d.o.o. so z obvladujočo družbo 
poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so uporabljene tržne 
cene blaga, materiala in storitev. 
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v EUR Prodaja Nakupi Terjatve Obveznosti Prejeta 
posojila 

Dana 
posojila 

HPG d.o.o. Brežice 308.767 204.976 106.748 23.648 111.000 0 
Ansat d.o.o. Krško 202.374 89.866 98.327 11.616 0 9.000 
GIP Elite d.o.o. 90.329 9.238 58.488 165 0 0 
SKUPAJ 601.470 304.080 263.563 35.429 111.000 9.000 
 
 
 Podatki o skupinah oseb  
 
Družba Kostak d.d. 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 469 delnic družbe Kostak, kar 
predstavlja 1,2 % celotnega kapitala družbe in 1,2 % glasovalnih pravic. 
 
V letu 2012 je družba upravi, nadzornemu svetu in drugim delavcem po individualnih 
pogodbah o zaposlitvi, izplačala prejemke v naslednjih bruto vrednostih: 
 
v EUR 2013 2012 
Član uprave   

- osnovne plače 130.721 129.513 
- nagrade za uspešno delo v preteklem letu 0 0 
- prejemki za vodenje v odvisni družbi 0 0 
- drugi prejemki iz delovnega razmerja  2.821 3.615 

Člani nadzornega sveta družbe Kostak d.d. 25.325 23.714 
Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del KP 420.324 367.158 
SKUPAJ 579.191 524.000 
 
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 2013 
 

v EUR Bruto plača- 
fiksni del 

Bruto plača- 
variabilni 

del 

Prejemki v 
odvisni 
družbi 

Povračila 
stroškov 

Skupni 
prejemki 

Miljenko Muha 128.601 2.904 0 2.037 133.542 
SKUPAJ 128.601 2.904 0 2.037 133.542 
 
 
Prejemki članov nadzornega sveta 
 
Prejemki članov nadzornega sveta obvladujoče družbe vključujejo prejemke za 
opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta. 
 

v EUR Sejnine Nadomestilo za 
opravljanje 

funkcije 

Povračila 
stroškov 

Skupaj 

Rudolf Mlinarič 2.195 3.484 56 5.735 
Melita Čopar 1.587 2.323 12 3.922 
Dušan Magula 472 2.323 362 3.157 
Jože Slivšek 1.589 2.323 21 3.933 
Justin Pacek 1.464 2.322 0 3.786 
Janez Kozole 1.657 3.135 0 4.792 
SKUPAJ 8.964 15.910 451 25.325 
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Bruto prejemki članov uprave, nadzornega sveta in delavcev z individualnimi pogodbami 
o zaposlitvi predstavljajo 8,2 % celotnih stroškov dela. 
 
Družba Kostak na dan 31.12.2012 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 bo za družbo Kostak za revidiranje računovodskih 
izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2013 opravila revizijska 
družba KAMARO d.o.o. Ljubljana, podjetje za revidiranje, znaša 14.100 EUR. Revizorska 
družba KAMARO d.o.o. Ljubljana družbi Kostak ni nudila storitev svetovanja. 
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Revizorjevo poročilo 
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5.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 
 

 
PODLAGA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 
 
Družba Kostak d.d. je v letu 2013 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 2013. Pri tem je upoštevala tudi vsa zakonska določila o obveznih razkritjih po 
določbah slovenskega računovodskega standarda 35, ki ureja računovodsko spremljanje 
GJS in Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti.  
 

5.3.1. Izvajanje dejavnosti GJS  
 
 
Po koncesijski pogodbi družba izvaja dejavnosti GJS individualne in kolektivne rabe. Med 
dejavnosti individualne rabe, ki se financirajo s strani uporabnikov, spadajo:  

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

 
GJS kolektivne komunalne rabe, ki se v obeh občinah financirajo iz proračuna, pa so: 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih. 

  
Po koncesijski pogodbi koncesionar zaračunava storitve GJS v skladu s potrjenimi 
tarifami s strani lastnika infrastrukture. Predračunske  oz. izhodiščne tarife so sprejete na 
podlagi potrjenega Programa za dejavnosti gospodarskih javnih službah za tekoče leto.  
V obeh občinah so po koncesijski pogodbi določene specifikacije stroškov za posamezne 
dejavnosti GJS individualne komunalne rabe ter podlage za spremembo tarif.  
 
 

5.3.2. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
 
PREGLED PORABE PREJETIH DRŽAVNIH PODPOR PO NAMENIH 
 
V letu 2013 družba Kostak d.d. za izvajanje dejavnosti GJS ni prejela državnih podpor. V 
občini Kostanjevica je v letu 2013 za kritje razlike med potrjeno in zaračunano ceno 
najema infrastrukture izkazana cenovna subvencija v višini 26.771,66 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 
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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.  
 
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. 
 
1. Splošni proizvajalni stroški – za razporejanje znotraj poslovnoizidnih mest se   
    uporabljajo predvsem naslednji kriteriji: 

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

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

c) za druge splošne proizvajalne stroške – prihodki od prodaje ali količine. 
 
2. 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, 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 v višini 1 % za posamezno obvezno 
gospodarsko javno službo. 
 
 
PREGLED OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, KI SE UPORABLJAJO ZA 
POSAMEZNE GJS IN ZA DRUGE DEJAVNOSTI  
 
Družba Kostak d.d. 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: 
 
  stroškovno 
 reg.št. 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 63-46E 40432 
 KK 64-57 C 40518 
vozila za izvajanje pogrebnih storitev KK N3-994 40505 
 
 
Vozila in delovni stroji v okviru avtostrojnega 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 POSAMEZNE GJS  
 
Izkaz poslovnega izida za leto 2013 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.   
 



Letno poročilo Kostak za leto 2013 | stran 133 

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

 oskrba s  odvajanje odpadnih in č iščenje odpadnih zbiranje in prevoz urejanje in pogrebne urejanje in vzdrž. urejanje in Skupaj GJS indiv.rabe Skupaj tarifni s is tem SKUPA J

v EUR pitno vodo padavinskih voda in padavinskih voda komunalnih odpadkov vdrž.pokopališč s toritve pokop.in pogrebne s t. vzdrž.javne tržnice Krško in Kos tanjevica Krško in Kos tanjevica GJS in tarifni s is tem

STROŠKI 1.647.993 328.644 587.478 1.988.935 106.882 401.425 508.307 27.624 5.088.981 138.993 5.227.974

I. PROIZVAJALNI STROŠKI 1.416.477 270.115 496.132 1.649.085 87.557 327.766 415.323 21.776 4.268.908 123.704 4.392.612

1. Neposredni proiz.stroški 696.733 113.043 425.748 1.140.477 76.981 302.559 379.540 19.670 2.775.211 107.636 2.882.847

s troški materiala in s toritev 323 .165 56 .611 339.531 588.443 48.341 232.252 280.593 3.010 1.591.353 107 .636 1.698.989

a) material in energija 207 .295 22 .760 26.348 21.025 3.130 29 .131 32.261 2.298 311.987 0 311.987

b) s toritve 56 .363 14 .743 280.836 332.644 12.165 201.771 213.936 -469 898.053 6 .326 904.379

c) interne s toritve 59 .507 19 .108 32.347 234.774 33.046 1.350 34.396 1.181 381.313 101 .310 482.623

stroški dela 373 .568 56 .432 86.217 552.034 28.640 70 .307 98.947 16.660 1.183.858 0 1.183.858

2. Posredni proizv. str.-stalni 679.967 144.694 59.271 325.204 10.326 16.217 26.543 1.890 1.237.569 16.068 1.253.637

amortizac ija s reds tev v las ti družbe 4 .431 1 .222 1.556 87.281 0 4.632 4.632 16 99.138 0 99.138

najemnina 523 .992 81 .099 27.069 19.249 7.632 0 7.632 0 659.041 0 659.041

finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drugi odhodki 14 .451 0 0 0 0 0 0 0 14.451 0 14.451

stroški A SP 17 .107 4 .888 3.032 85.780 52 5.162 5.214 0 116.021 0 116.021

stroški vzdrževanja opreme in obj. 12 .525 2 .474 2.812 7.927 0 295 295 277 26.310 9 .697 36.007

odpis i obr.s red.in popr.vred.terjatev 16 .952 5 .137 3.313 18.134 497 4.431 4.928 209 48.673 6 .371 55.044

drugi s tr.mat.ener.in s toritev 59 .629 11 .394 17.743 89.480 2.003 1.305 3.308 342 181.896 0 181.896

odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zavarovalne premije 30 .880 38 .480 3.746 17.353 142 392 534 1.046 92.039 0 92.039

3. Posredni proizv.str.-sprem. 39.777 12.378 11.113 183.404 250 8.990 9.240 216 256.128 0 256.128

drugi s troški pos lovanja 993 1 .295 1.747 19.288 13 185 198 216 23.737 0 23.737

stroški A SP 38 .784 11 .083 9.366 164.116 237 8.805 9.042 0 232.391 0 232.391

II. POSREDNI STROŠKI - drugi 206.416 55.040 82.839 316.020 18.743 70.350 89.093 5.848 755.256 15.289 770.545

s troški sektorja in vods tva sektorja 34 .029 7 .129 12.843 42.966 2.401 8.803 11.204 630 108.801 3 .025 111.826

stroški uprave 160 .782 46 .702 69.596 270.274 16.144 58 .194 74.338 4.859 626.551 12 .264 638.815

stroški sklad.nab.s lužbe 11 .605 1 .209 400 2.780 198 3.353 3.551 359 19.904 0 19.904

III.Razvoj dejavnosti 25 .100 3 .489 8.507 23.830 582 3.309 3.891 0 64.817 0 64.817

CELOTNI DOBIČEK 

ČISTI DOBIČEK 0 4.973 20.931 0 2.284 1.766 4.050 1.014 2.853 0 2.853

PRIHODKI 1.638.450 333.617 608.409 1.970.363 109.166 403.191 512.357 28.638 5.091.834 138.993 5.230.827

prihodki od prodaje 1.546 .278 324 .102 583.897 1.803.206 109.166 397.857 507.023 28.638 4.793.144 138 .948 4.932.092

sprememba vrednos ti ned.proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

usreds tveni las tni proizvodi in s toritve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drugi pos lovni prihodki 92 .172 9 .515 24.512 17.150 0 2.908 2.908 0 146.257 45 146.302

finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

drugi (izredni) prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

interni prihodki 0 0 0 150.007 0 2.426 2.426 0 152.433 0 152.433

IZGUBA -9.543 0 0 -18.572 0 0 0 0 0 0 0

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE KOSTAK ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI GJS IN ZA DRUGE DEJAVNOSTI  
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 12 13 14 15 16 17 = 12  do 16 18 = 11 + 17 19 20 21 22

 vzdrževanje obč inskih urejanje in č iščenje javna razsvet., izobešanje obnova javne razsvetljave izvajanje javnih del Skupaj GJS Skupaj tržne projekti in os tali pos lovni izid družbe

v EUR javnih ces t javnih površ in zas tav, okrašev.v naseljih v obč ini Krško družbeno koris tna dela kolektivne rabe GJS in tarifni s is tem dejavnos ti nerazdeljeni s troški izloč itve leto 2013

STROŠKI 2.041.176 218.336 138.867 357.160 19.844 2.775.383 8.003.357 21.533.558 330.257 3.840.672 30.190.668

I. PROIZVAJALNI STROŠKI 1.950.748 208.721 132.801 357.160 19.004 2.668.434 7.061.046 19.812.796 330.257 3.839.794 30.125.851

1. Neposredni proiz.stroški 1.835.650 208.655 128.905 230.848 18.411 2.422.469 5.305.316 18.401.458 277.282 2.208.674 26.192.730

s troški materiala in s toritev 1 .616.673 208.655 128.905 193.488 651 2.148.372 3.847.361 14.200.686 195.924 556.250 18.800.220

a) material in energija 15.364 61 1.053 190.676 176 207.330 519.317 4.089.872 7.780 438.580 5.055.549

b) s toritve 1 .405.006 198.558 127.169 2.812 411 1.733.956 2.638.335 8.745.248 142.209 59.917 11.585.710

c) interne s toritve 196.303 10.036 683 0 64 207.086 689.709 1.365.565 45.935 57.753 2.158.961

s troški dela 218.977 0 0 37.360 17.760 274.097 1.457.955 4.200.772 81.358 1.652.424 7.392.509

2. Posredni proizv. str.-stalni 58.000 66 3.896 125.546 593 188.101 1.441.738 935.721 43.788 1.386.281 3.416.662

amortizac ija s redstev v las ti družbe 2.981 66 0 105.988 3 109.038 208.176 276.602 42.370 306.665 833.813

najemnina 0 0 0 0 0 0 659.041 37.620 0 0 696.661

finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.645 309.645

drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 14.451 13.874 0 15.246 43.570

s troški A SP 51.852 0 0 0 0 51.852 167.873 174.143 0 8.782 0

s troški vzdrževanja opreme in obj. 0 0 0 0 0 0 36.007 23.984 0 199.044 259.035

odpis i obr.s red.in popr.vred.terjatev 583 0 0 0 113 696 55.740 137.525 417 24.945 218.627

drugi s tr.mat.ener.in s toritev 1 .482 0 0 19.558 477 21.517 203.413 224.773 258 461.626 890.070

odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.069

zavarovalne premije 1 .102 0 3.896 0 0 4.998 97.037 47.200 744 60.329 205.310

3. Posredni proizv.str.-sprem. 57.098 0 0 766 0 57.864 313.992 475.618 9.186 244.839 516.460

drugi s troški pos lovanja 29.071 0 0 766 0 29.837 53.574 217.653 9.186 236.047 516.460

s troški A SP 28.027 0 0 0 0 28.027 260.418 257.965 0 8.792 0

II. POSREDNI STROŠKI - drugi 90.428 9.615 6.066 0 840 106.949 877.494 1.720.762 0 878 0

s troški sektorja in vods tva sektorja 7 .320 785 496 0 68 8.669 120.495 472.376 0 0 0

s troški uprave 82.686 8.814 5.547 0 754 97.801 736.616 1.179.174 0 0 0

s troški sklad.nab.s lužbe 422 16 23 0 18 479 20.383 69.211 0 878 0

III.Razvoj dejavnosti 0 0 0 0 0 0 64.817 0 0 0 64.817

CELOTNI DOBIČEK 409.381

ČISTI DOBIČEK 298 145 65 5 9 522 3.375 488.897 0 0 449.450

PRIHODKI 2.041.474 218.481 138.932 357.165 19.853 2.775.905 8.006.732 22.022.455 247.366 363.566 30.640.119

prihodki od prodaje 1 .945.268 218.481 136.551 232.424 0 2.532.724 7.464.816 19.982.703 211.850 79.035 27.738.404

sprememba vrednos ti ned.proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0 -63.839 0 0 -63.839

usredstveni las tni proizvodi in s toritve 0 0 0 0 0 0 0 113.464 0 0 113.464

drugi pos lovni prihodki 4 .777 0 1.011 118.291 1.003 125.082 271.384 102.036 35.504 77.948 486.873

finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 12 178.517 178.528

drugi (izredni) prihodki 0 0 0 0 0 0 0 932 0 26.795 27.728

interni prihodki 91 .429 0 1.370 6.450 18.850 118.099 270.532 1.887.159 0 1.270 2.158.961

IZGUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.891 -3.477.106 0
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RAZPOREJANJE POSREDNIH STROŠKOV – DRUGIH NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI GJS IN DRUGE DEJAVNOST 
 

 stroški dela  Skladiščno-  stroški  
Dejavnost/v EUR in drugi stroški poslovanja nabavna služba skupaj sektorja skupaj 

Občina krško:      
Oskrba s pitno vodo 145.608 10.093 155.701 30.928 186.629 
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda 43.844 1.175 45.019 6.730 51.749 
Čiščenje odpadnih voda 59.156 315 59.471 11.784 71.255 
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 254.320 2.780 257.100 40.506 297.606 
Pogrebna in pokopališka dejavnost 66.825 3.551 70.376 10.113 80.489 
Urejanje in vzdrževanje javnih tržnic 4.859 359 5.218 630 5.848 
SKUPAJ GJS KRŠKO individualne rabe 574.612 18.273 592.885 100.691 693.576 
Tarifni sistem Krško 9.844 0 9.844 2.428 12.272 
SKUPAJ GJS Krško individualne rabe + tarifni sistem Krško 584.456 18.273 602.729 103.119 705.848 
Občina Kostanjevica      
Oskrba s pitno vodo 15.174 1.512 16.686 3.101 19.787 
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda 2.858 34 2.892 399 3.291 
Čiščenje odpadnih voda 10.440 85 10.525 1.059 11.584 
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 15.954 0 15.954 2.460 18.414 
Pogrebna in pokopališka dejavnost 7.513 0 7.513 1.091 8.604 
SKUPAJ GJS Kostanjevica individualne rabe 51.939 1.631 53.570 8.110 61.680 
Tarifni sistem Kostanjevica 2.420 0 2.420 597. 3.017 
SKUPAJ GJS Kostanjevica individualne rabe + tarifni sistem Kostanjevica 54.359 1.631 55.990 8.707 64.697 
      
GJS obe občini skupaj:      
Oskrba s pitno vodo 160.782 11.605 172.387 34.029 206.416 
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda 46.702 1.209 47.911 7.129 55.040 
Čiščenje odpadnih voda 69.596 400 69.996 12.843 82.839 
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 270.274 2.780 273.054 42.966 316.020 
Pogrebna in pokopališka dejavnost 74.338 3.551 77.889 11.204 89.093 
Urejanje in vzdrževanje javnih tržnic 4.859 359 5.218 630 5.849 
SKUPAJ GJS individualne rabe Krško in Kostanjevica 626.551 19.904 646.455 108.801 755.256 
Tarifni sistem 12.264 0 12.264 3.025 15.289 
SKUPAJ GJS IN TARIFNI (obe občini) 638.815 19.904 685.719 111.826 770.545 
GJS kolektivne rabe      

- občina Krško 85.664 470 86.134 7.701 96.835 
- občina Kostanjevica 12.137 9 12.146 968 13.114 

SKUPAJ GJS kolektivne rabe 97.801 479 98.280 8.669 106.949 
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 Stroški dela  Skladiščno-  stroški  
Dejavnost/v EUR in drugi stroški poslovanja nabavna služba Skupaj sektorja Skupaj 

Skupaj GJS ind. Rabe in tarifni sistem in GJS kolektivne rabe 736.616 20.383 756.999 120.495 877.494 
Tržne dejavnosti 1.179.174 69.211 1.248.386 472.376 1.720.762 
Stroški strokovnih služb 0 878 878 0 878 
      
Skupaj leto 2013 1.915.790 90.472 2.006.263 592.871 2.599.134 
PLAN 2013 2.207.079 100.898 2.307.977 560.731 2.838.708 
Index uresn. 2013/plan 2013 87 90 87 112 92 
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5.6.  Podpis letnega poročila za leto 2013 
 
 
 
Predsednik uprave družbe Kostak d.d. sem seznanjen z vsebino sestavnih delov letnega 
poročila družbe in skupine Kostak za leto 2013 in s tem tudi s celotnim letnim poročilom 
družbe in skupine Kostak za leto 2013. Z njim se strinjam in to potrjujem s svojim 
podpisom.  
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STIKI V KOSTAKU  

 
5.4. 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: info@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  

Direktorica Finančno- 
računovodskega 
sektorja in  
informatike 

Anica Topolovšek  07 48 17 208  anica.topolovsek@kostak.si  

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

Vodja Splošno- 
kadrovskega sektorja 
in odnosov z 

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 
čistilnih in 
vzdrževalnih del  

Bojan Cizel  07 48 17 200 bojan.cizel@kostak.si  

Vodja Sektorja 
trgovine in nabave  Rudi Povhe 07 48 17 217 rudi.povhe@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 

 

 
5.5. Stiki v odvisnih družbah 
 
 
Ime družbe Direktor Telefon Elektronski naslov 

HPG Brežice d.o.o.  Nikola Marković 07 49 61 28 nikola.markovic@hpg-brezice.si  

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

GIP Elite d.o.o. Mihaela R. Neral 07 48 17 235 info@gip-elite.si 
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