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Revizorjevo poročilo 
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Poročilo uprave 

Spoštovani! 
 
V letu 2015 so se zaključili projekti, financirani s strani evropskih kohezijskih skladov. Počrpana so bila vsa 
sredstva, namenjena izgradnji vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav. Veliko negotovosti je bilo za 11 
okoljskih projektov, za katerih zagon je zmanjkalo denarja, vendar so se uspešno prenesli v naslednjo evropsko 
perspektivo. Na strani ministrstva za okolje in prostor je, da čim prej podpiše sofinancerske pogodbe, da lahko 
gradbinci pričnemo z  gradbenimi deli.  
 
Čeprav se je nova evropska finančna perspektiva že dodobra začela, pa država ni pripravljena na črpanje 
evropskih sredstev oziroma zamuja s pripravo primernih projektov, kar se kaže v zmanjšanju investicij na 
področju nizkih gradenj in vnovičnemu ohlajanju gradbenega trga. Samo s hitrejšo pripravo projektov in 
krajšimi birokratskimi postopki se lahko na nivoju države prepreči nova gradbena kriza.    
 
V družbi CGP, d. d. smo se na leto 2016 dobro pripravili. Primanjkljaj poslov javnega sektorja uspešno 
nadomeščamo z usmeritvijo v visoke gradnje, z deli za zasebne investitorje in projekti v tujini. V preteklem letu 
smo v rekordnem času uspešno zaključili z gradnjo Gimnastičnega centra v Ljubljani, letos pa gradimo več 
velikih referenčnih objektov, kot so Razvojno - kontrolni center 4 Krka v Novem mestu, hotel Intercontinental v 
Ljubljani, šole v več krajih v Sloveniji, industrijske hale za zasebne investitorje in končujemo z gradnjo prelivnih 
polj na Hidroelektrarni Brežice. Prav tako v konzorciju gradimo avtocesto Draženci - Gruškovje pri Ptuju. Med 
drugim delamo tudi na pridobivanju poslov v tujini, predvsem na Hrvaškem in v zahodni Evropi. 
 
V preteklem letu smo na hčerinski družbi za sedemletno obdobje obnovili koncesiji za vzdrževanje državnih 
cest za območje 5 in del območja 8. Vzdrževanje in gradnja cest je pomembna dejavnost podjetja, zato smo na 
ta dva dosežka še posebej ponosni. Obetavno je tudi, da je Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije 
pričela s postopnim vlaganjem sredstev v obnovo cest, v katere se v zadnjih nekaj letih ni vlagalo nič. Želja 
gospodarskih družb z širšega področja gradbeništva je, da bi država pripravila 5 - letni drseči plan investicij, na 
podlagi katerega bi se na nivoju države sistemsko izvajala sanacija stare in izgradnja nove infrastrukture. 
Gradbeni sektor bi se lahko temeljito pripravil na dela, se specializiral za posamezna področja, tako s 
kadrovskega kot tudi strojnega vidika. Posledično ne bi prihajalo do velikih nihanj med ponudbo in 
povpraševanjem del med srednjeročnimi obdobji, saj se pogosto dogaja, da v nekem obdobju primanjkuje 
gradbene operative, spet drugič pa je je na trgu veliko preveč.         
 
V letu 2015 smo znatno povečali investicije v osnovna sredstva, še več nameravamo v osnovna sredstva 
investirati v letu 2016. Obnovili smo mehanizacijo za asfaltersko operativo, dokupili nekaj strateško 
pomembnih resursov surovin za proizvodnjo gradbenih materialov in dopolnili sklope osnovnih sredstev za 
področje visokih gradenj.  
 
V družbi CGP, d. d. želimo ostati in krepiti položaj enega izmed vodilnih ponudnikov celovitih gradbenih 
storitev na domačem trgu ter pomemben del storitev opraviti na tujem trgu. Naši cilji so zahtevni, jasno 
zastavljeni in verjamemo, da jih bomo dosegli. Ponosni smo na pretekle dosežke, a naš pogled je usmerjen 
naprej.  
 
Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem sodelavcem za njihov prispevek k doseženim rezultatom in poslovnim 
partnerjem za zvestobo in korekten poslovni odnos.   
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PRODAJA IN EBITDA | v EUR
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1 Dosežki družbe CGP, d. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družba CGP, d.d. je v obdobju od leta 2011 do 2015 občutno izboljšala pokazatelj Neto dolg /EBITDA in sicer iz 
7,52 konec leta 2011 na 3,63 konec leta 2015, kar je posledica uspešnega poslovanja družbe in rednega 
odplačevanja finančnega dolga do bank. 

Neto dolg zajema vse finančne obveznosti Skupine CGP, zmanjšane za denarna sredstva na računih, ni pa 
zmanjšan za finančne naložbe, namenjene prodaji. 
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2 Pomembnejši podatki o poslovanju družbe 

 

 
 
(1) razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja  

     (2) poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo, vključno s finančnimi prihodki 
   (3) čisti dobiček/povprečno stanje lastniškega kapitala; na dan 31.12. tekočega in preteklega leta 

  (4) čisti dobiček/povprečno stanje sredstev; na dan 31.12. tekočega in preteklega leta 
   (5) čisti dobiček/čisti prihodki od prodaje  

     
 

(6) celotne obveznosti/kapital na dan 31.12. tekočega leta 
(7) finančne obveznosti-denarna sredstva/EBITDA 
(8) sredstva/kapital na dan 31.12. tekočega leta 

     

 

(9) razlika med kosmatim donosom in spremembo vrednosti zalog, stroški blaga, materiala, storitev ter drugimi  
 odhodki   
(10) kapital na dan 31.12. tekočega leta/skupno število delnic 

    (11) čisti dobiček/število delnic 
     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

v EUR 2011 2012 2013 2014 2015
Čisti prihodki od prodaje 81.695.860 115.527.873 86.960.981 102.808.038 89.187.466
Čisti dobiček 1.760.614 277.435 5.786.217 4.904.056 4.687.863
(1) EBIT 3.898.447 4.293.611 4.724.161 7.628.581 5.643.292
(2) EBITDA 6.837.176 8.449.590 7.029.062 10.338.410 8.194.627
Sredstva 165.243.259 150.890.194 149.754.324 146.136.805 130.329.948
KAZALNIKI 2011 2012 2013 2014 2015
Delež EBIT v čistih prihodkih od prodaje 4,8% 3,7% 5,4% 7,4% 6,3%
Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje 8,4% 7,3% 8,1% 10,1% 9,2%
(3) Donosnost kapitala (ROE) 3,0% 0,4% 8,2% 6,6% 6,3%
(4) Donosnost sredstev (ROA) 1,2% 0,2% 3,8% 3,3% 3,4%
(5) Dobičkovnost čistih prihodkov od prodaje (ROS) 2,2% 0,2% 6,7% 4,8% 5,3%
(6) Obveznost/kapital 1,11 1,24 1,04 0,94 0,75
(7) Neto dolg/EBITDA 7,52 4,98 5,73 3,34 3,63
(8) Finančni vzvod 2,11 2,24 2,04 1,94 1,75
DODANA VREDNOST IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2011 2012 2013 2014 2015
(9) Dodana vrednost 9.697.227 12.791.118 11.081.639 13.737.787 11.400.501
Povprečno število zaposlencev (iz ur) 142 158 152 132 117
Dodana vrednost / zaposlenca 68.290 80.854 72.819 104.303 97.482
PODATKI O DELNICI 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Število delnic 1.073.447 1.073.447 1.073.447 1.073.447 1.073.447
Kapital 78.265.423 67.344.727 73.274.093 75.473.386 74.318.962
(10) Knjigovodska vrednost delnice 72,91 62,74 68,26 70,31 69,23
(11) Čisti dobiček na delnico (EUR) 1,64 0,26 5,39 4,57 4,37
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3 Predstavitev družbe CGP, d. d. 

Osnovni podatki družbe 
 

Naziv družbe: 
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in 
vzdrževanje cest, d. d. 

Skrajšan naziv: CGP, d. d. 
Sedež: Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija 
Telefon: + 386 7 39 42 700 
Telefaks: + 386 7 39 42 703 
E-pošta: info@cgp.si 
Internet: www.cgp.si 
Matična številka: 5069149 
Davčna številka: 28448111 
Pravnoorganizacijska oblika: delniška družba  
Organi družbe: uprava, nadzorni svet in skupščina delničarjev 
Glavna dejavnost: 42.110 Gradnja cest 

Osnovni kapital: 
4.479.414,96 EUR, ki je razdeljen na 1.073.447 navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic 

Akt o ustanovitvi: statut delniške družbe 

Registracija: 
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2, številka registracijskega 
vložka 068/10001700 

Podjetja v skupini: Odstotek lastništva obvladujoče družbe v odvisnih 
§ podjetja v Sloveniji CGP-CP, d. o. o.       100,00% 

 CGP-GIP, d. o. o.         100,00% 

§ podjetja v tujini  

CGP-LOGISTIKA, d. o. o.*            100,00% 
IGM SAVA, d. o. o.    91,96% 
CGP-GRADNJE, d. o. o.       87,68% 
CGP – ING, d. o. o.       100,00% 
CGP ZAGREB d. o. o.; Hrvaška     100,00% 

§ predstavništva v Sloveniji Predstavništvo Koper 
 Predstavništvo Ljubljana 

 Predstavništvo Bela krajina 
 Predstavništvo Kočevje 
 Predstavništvo Posavje 
 Predstavništvo Trebnje 
§ podružnici v tujini Podružnica Albanija 
 Podružnica Kosovo 

* Družba je bila 31.1.2015 pripojena k družbi CGP-CP, d.o.o. 
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Sistem upravljanja 
 
Organi družbe uprava, nadzorni svet in skupščina delničarjev 
Uprava  Martin Gosenca, predsednik uprave  
 Edo Škufca, član uprave  
Nadzorni svet predstavnika kapitala 
 Vesna Južna, predsednica nadzornega sveta 
 Denis Novak, član  
 predstavnik delavcev 
 Marjan Kastelec, član  
 

Lastniška struktura 

 
Lastniška struktura na dan 31. december 2015   

   Naziv delničarja Število delnic delež 
Vizija Holding, k. d. d. 533.088 49,7% 
Vizija Holding ena, k .d. d. 458.055 42,7% 
Lisca d .d. Sevnica 72.955 6,8% 
Ostali  9.349 0,9% 
SKUPAJ 1.073.447 100,0% 

 

4 Pričakovani razvoj družbe CGP, d. d. 

Vizija 
Družba CGP, d. d. bo s povezanimi podjetji kot sistem ohranila položaj enega izmed vodilnih ponudnikov 
storitev na področju inženirskih in visokih gradenj, investitorskega inženiringa, vzdrževanja cestnega omrežja 
ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov v regiji ter aktivno nastopala na območju celotne Slovenije 
ter širila poslovanje na tuje trge. 
 
Poslanstvo 
Družba CGP, d. d. z družbeno odgovornim trženjskim konceptom kupcem zagotavlja celovite in kvalitetne 
storitve inženirskih in visokih gradenj, investitorskega inženiringa, vzdrževanja cestnega omrežja ter 
proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov. Lastnikom zagotavlja primeren donos na vloženi kapital, 
zaposlenim pa poklicni ter osebnostni razvoj. 
 
Cilj 
Strateški cilj  za srednjeročno obdobje je ohranjanje položaja enega izmed vodilnih ponudnikov na področju: 

§ inženirskih gradenj, 
§ visokih gradenj, 
§ vzdrževanja cestnega omrežja in 
§ proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov.  
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5 Stebri poslovanja  

INŽENIRSKE GRADNJE – delujemo na trdnih tleh 
Inženirske gradnje so tradicionalna dejavnost, med katere spadajo: cestne novogradnje, rekonstrukcije in 
obnove cest, izgradnja kanalizacij, vodovodov, različnih obcestnih objektov, gradnja hidroelektrarn, železnic, 
urejanje okolice in drugo. 
 
GRADNJA STAVB – širimo dimenzije zaupanja 
V Skupini CGP zagotavljamo visoko kakovostne storitve svetovanja, projektiranja in gradnje vseh vrst: 
novogradenj, adaptacij in sanacij različnih objektov. Gradimo poslovne in industrijske objekte, trgovske in 
servisne centre ter individualne in večstanovanjske objekte. Izvajamo projekte na ključ, zemeljska, gradbena, 
obrtniška, instalacijska in zaključna dela.  
 
INVESTITORSKI INŽENIRING – vlagamo v rast 
Glede na lastne potrebe in odziv tržišča sodelujemo od idejne zasnove objekta do predaje ključa. Poskrbimo za 
tehnično dokumentacijo in strokovno pripravimo vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvajamo 
nadzor gradnje vse do zaključka projekta in pridobitve uporabnega dovoljenja. Gradimo bodisi do posamezne 
faze bodisi v celoti – t. i. »gradnja na ključ«. Največ poudarka je na izgradnji stanovanjsko-poslovnih objektov.  
 
VZDRŽEVANJE CEST - združujemo kakovost in trdnost  
Vzdrževalna dela opravljamo na celotnem območju Dolenjske, Posavja, Ribniško-kočevske regije, Bele krajine 
ter Ivančne Gorice, Trojan, Zagorja in Škofljice. Skrbimo za vse vrste cest: od hitrih, glavnih in regionalnih do 
lokalnih. Vzdržujemo tudi mestne ulice. Izvajamo letno in zimsko vzdrževanje cest.  
 
PROIZVODNJA – verjamemo v lastne moči  
Z lastnimi surovinskimi viri, asfaltne zmesi, kamniti materiali (9 obratov) in betonske mešanice (5 betonarn), si 
skupina zagotavlja konkurenčno prednost in neodvisnost. Razvijamo in nadgrajujemo tehnologijo proizvodnje 
gradbenih materialov. Kakovost redno kontroliramo v dveh lastnih laboratorijih. 
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6 Pregled pomembnejših dogodkov  

Pridobili smo večje projekte: 
§ AC Draženci – Gruškovje 1. etapa, DARS D. D. 
§ Razvojno-kontrolni center 4, KRKA, D. D., NOVO MESTO 
§ Špar Medvode, PROJEKT SM NEPREMIČNINE D. O. O. 
§ Skladišče goriv s pritekališčem – Letališče Cerklje, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS 
§ OŠ Lavrica, OBČINA ŠKOFLJICA 
§ Temeljenje rezervoarjev na pomolu – II. faza, LUKA KOPER, D. D. 
§ Obnova vozišča AC Ivančna Gorica – Višnja Gora,  CPG, D. D. 
§ Lamela 2 v stanovanjskem naselju Lanovo, TA-BU INVESTICIJE D. O. O. 

 
Podaljšana je bila ročnost in znižana cena vseh posojil v skladu s trenutnimi tržnimi razmerami. 
Zagotovili smo zadostni obseg garancijskega potenciala za vse naše potrebe. 

 
Potekala je 4. seja nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe se je seznanil s Poročilom o 
poslovanju družbe CGP, d. d., v letu 2014 ter obravnaval in sprejel Plan poslovanja družbe  za 
poslovno leto 2015.  

 
Potekala  je 5. seja nadzornega sveta družbe na kateri je ta obravnaval in sprejel revidirana letna 
poročila o poslovanju družbe CGP, d. d. ter skupine CGP za leto 2014. Nadzorni svet je obravnaval in 
sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta za leto 2014. Na seji se je nadzorni svet seznanil tudi s 
poslovanjem družbe CGP, d. d., ter skupine CGP v prvem polletju 2015.  
  
Potekala je 6. seja nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe se je seznanil s Poročilom o 
poslovanju družbe v letu 2015 ter obravnaval in sprejel Plan poslovanja družbe za poslovno leto 2016. 
 
Potekala je 20. redna seja skupščine družbe v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. 
Skupščina se je seznanila z revidiranima letnima poročiloma o poslovanju družbe CGP, d. d., in skupine 
CGP za leto 2014 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi le teh ter s prejemki članov nadzornega 
sveta in članov uprave, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe CGP, d. d. Odločala je o razdelitvi 
bilančnega dobička ter upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za leto 2014.  
 
Družba CGP–CP, d. o. o. je z družbo CGP – GIP, d. o. o. sklenila pogodbo za oddelitev dela premoženja 
prenosne družbe s prevzemom s strani prevzemne družbe. Pripojitev oddeljenega dela je bila vpisana 
v sodni register dne 5. 10. 2015.  
 
Družba CGP-Logistika, d. o. o. je bila pripojena k družbi CGP-CP, d. o. o. Vpis v sodni register je bil 
izveden 29. 10. 2015. 

  
Izvedena je bila obnovitvena zunanja presoja po standardu ISO 9001:2008 ter redna zunanja presoja 
po standardu ISO 14001:2004, s strani organizacije SIQ Ljubljana. 
 
V letu 2015 smo izvedli 76 vsebinsko različnih usposabljanj in izobraževanj. 

 
Udeležili smo se 43. zimskih športnih iger cestarjev Slovenije v Kranjski Gori. Prisotni smo bili tudi na 
Delavskih športnih igrah. 
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7 Pomembnejši poslovni dogodki po izteku poslovnega leta 

  
V mesecu marcu 2016 izvedena notranja presoja integriranega sistema vodenja kakovosti v skladu s 
standardoma ISO 9001 ter ISO 14001. 

8 Analiza uspešnosti poslovanja 

Splošno gospodarsko okolje 
Ključni makroekonomski kazalniki med leti 2010 – 2015 in napoved za leti 2016 in 2017 

Pomembnejši kazalci 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 2017 
Jesenska napoved 

2015 
BDP (realne stopnje rasti, v %) 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,9 2,3 2,3 
BDP na prebivalca (v EUR) 17.694 17.973 17.498 17.435 18.093 18.680 19.247 19.800 
Stopnja brezposelnosti (%) 10,7 11,8 12,0 13,1 13,1 12,3 11,8 11,1 
 
Produktivnost dela (BDP na zaposlenega, %) 3,4 2,4 -1,8 0,3 2,5 1,2 1,2 1,4 
Inflacija (%) povprečje 1,8 1,8 2,3 1,8 0,2 -0,5 0,8 1,4 

Vir: Ekonomsko ogledalo 1/2016, SURS 
 
V letu 2015 se je bruto domači proizvod (BDP) po prvi oceni povečal za 2,9 odstotka, kar je le malenkost več 
kot leta 2014 (3 %). Razloge za še vedno relativno visoko stopnjo BDP vidimo v vse večjem domačem 
povpraševanju. Obenem pa je še vedno ključni dejavnik gospodarske rasti tudi lani ostal izvoz. Okrevanje 
zasebne potrošnje se je okrepilo, prav tako zasebne investicije v opremo in stroje. Skupne investicije pa so, ob 
vnovičnem padcu v gradbeništvu, ostale na doseženi ravni. Investicije v gradbene objekte so se tako zmanjšale 
že tretje četrtletje zapored, tokrat za 3,7 odstotka. (Vir: SURS, UMAR) 
 
Skupna dodana vrednost celotnega gospodarstva se je v letu 2015 okrepila za 2,9 odstotka. Največji vpliv na 
rast skupne dodane vrednosti pa ne gre pripisovati gradbeništvu, saj je že peto zaporedno četrtletje negativna 
rast v tej panogi. V zadnjem četrtletju za 0,4 odstotka. Dodana vrednost se povečuje predvsem v predelovalnih 
dejavnostih, trgovini in gostinstvu. (Vir: SURS) 
 
Povprečna letna stopnja inflacije je bila prvič, odkar merimo rast cen s harmoniziranim indeksom cen 
življenjskih potrebščin (HICP), negativna in je znašala 0,5 odstotka. K letni deflaciji so največ prispevale nižje 
svetovne cene nafte in odsotnosti cenovnih pritiskov v domačem okolju, kjer je prilagajanje stroškov dela eden 
od nujnih ukrepov za vzdrževanje konkurenčnosti, zasebna potrošnja pa je šele začela dobro okrevati. 
Maloprodajne cene vseh cen naftnih derivatov v Sloveniji so se namreč v 4. četrtletju in tudi na nivoju 
celotnega leta 2015 znižale. Maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina 95 so bile v letu 2015 nižje 
za 11 odstotkov, dizelskega goriva za 13 odstotkov, kurilnega olja za ogrevanje za 16 odstotkov in UNP – 
avtoplina za 19 odstotkov. Cena nafte na svetovnem trgu je decembra 2015 znašala 40 EUR/sod. Pričakovati je, 
da se bodo deflacijska gibanja nadaljevala tudi v prvih mesecih leta 2016, v drugi polovici pa se naj bi cene 
življenjskih potrebščin nekoliko zvišale (Vir: UMAR) 
 
V gradbeništvu smo ponovno beležili padec obsega izvedenih del. Ocenjen celoletni padec v letu 2015 znaša 
tako cca. 10 %. Leto je zaznamovalo pospešeno zaključevanje projektov financiranih z EU sredstvi in ob tem 
izjemno hitro padanje obsega novih naročil, sprejemanje nove zakonodaje na področju javnega naročanja in 
uspešen zaključek skoraj dvoletnih kolektivnih pogajanj glede nove Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti 
(Vir: UMAR). Vrednost gradbenih del, opravljenih v celotnem letu 2015, je bila v povprečju nižja kot v letu 2014 
(za 7,3 %). Nižja je bila tako vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 9,0 %) kot 
vrednost takih del na stavbah (za 2,9 %) (Vir: SURS). 
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Po letu 2014, ko se je trend brezposelnosti po petih letih rasti začel obračati, so se v letu 2015 razmere na trgu 
dela še izboljšale. Kljub temu so na trgu dela še vedno strukturni izzivi. Dolgotrajna brezposelnost se je 
zmanjšala, vendar še vedno predstavlja več kot polovico skupne brezposelnosti. Kljub nedavnemu izboljšanju 
ostajata stopnji zaposlenosti za nizko kvalificirane in starejše delavce nizki. Število zaposlenih v gradbeništvu se 
je v letu 2015, kljub temu da je Slovenija zabeležila enega izmed največjih padcev na področju opravljenih 
gradbenih del na letni ravni v EU (-9,4 %), povečalo. (Vir: Gradbeniške iskrice) 

Prodaja 

Analiza uspešnosti poslovanja vsebuje vrednostne podatke za družbo CGP, d. d. 
 

 
 
V letu 2015 je družba CGP, d. d. prodala za 89,2 milijona EUR storitev in izdelkov.  Najbolj so se povečali 
prihodki na področju gradenj stavb. 
Največje zmanjšanje je na področju vzdrževanja državnih cest, ki jih z marcem 2015 izvaja hčerinska družba 
CGP-CP, d. o. o., ki je pridobila koncesijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS, Direkcija RS za ceste.  
 

 
 

 

Čisti prihodki po vrsti projekta družbe CGP, d. d.

EUR % EUR %
1. Stavbe 23.437.847 26,3 18.386.114 17,9 127,48
2. Gradbeni inženirski objekti 39.616.981 44,4 47.035.908 45,8 84,23
3. Prodaja proizvodnih enot 11.612.562 13,0 13.694.740 13,3 84,80
4. Vzdrževanje cest 8.409.568 9,4 16.037.084 15,6 52,44
5. Trgovina blaga in materiala 4.285.510 4,8 5.953.722 5,8 71,98
6. Ostali projekti  (na jmenine, logis tika , i td.) 1.824.997 2,0 1.700.470 1,7 107,32

89.187.466 100,0 102.808.038 100,0 86,75ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE SKUPAJ

naziv & vrsta projekta
2015 2014 I n d e k s                

2015/ 2014

10 največjih projektov na področju gradenj stavb v letu 2015

PROJEKT INVESTITOR
Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek Šport Ljubljana 
Upravna stavba NZS Nogometna zveza Slovenije 
Izgradnja 3 stanovanjskih objektov Dolgi most Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Špar Medvode Projekt Sm nepremičnine d.o.o. 
Šola Tržišče Kolektor Koling d.o.o. 
Gradbena jama za RKC4 Krka, d.d., Novo mesto 
Športni objekt NZS GH Holding d.d. 
Urgentni center Novo mesto Kolektor Koling d.o.o. 
Lamela 2 v stanovanjskem naselju Lanovo TA - BU Investicije d.o.o. 
Dom Taber - Izgradnja dveh domov starejših Socialno varstveni zavod Taber 

10 največjih projektov na področju inženirskih gradenj v letu 2015

PROJEKT INVESTITOR
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko-Hodoš-A Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo
HE Brežice - LOT A2 Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. 
Izgradnja kanalizacije in ČN v KS Podpeč-Preserje Občina Brezovica
Temeljenje rezervoarjev na Pomolu - II. faza Luka Koper, d. d. 
Izgradnja kanalizacije v Občini Brezovica-sklop A Občina Brezovica
Preložitev ceste Ribče - Litija ob Zgornjem Logu Direkcija RS za infrastrukturo 
Rekonstrukcija Letališke ceste BTC d. d. 
AC Draženci - Gruškovje 1. etapa DARS d. d. 
Izgradnja krožnega križišča pri obrtni coni Fibran Občina Sodražica
Obnova vozišča AC Ivančna Gorica - Višnja Gora CPG, d. d. 
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Poslovni odhodki 
 

 
 
Poslovni odhodki v letu 2015 znašajo 85,0 mio EUR in so nižji za 12 odstotkov v primerjavi z letom 2014. V 
strukturi poslovnih odhodkov največji delež predstavljajo stroški storitev, in sicer 75,0 odstotka. Nižji poslovni 
odhodki so posledica racionalizacije poslovanja in že omenjenega dejstva, da je z marcem 2015 hčerinska 
družba CGP-CP, d.o.o., pridobila koncesijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS, Direkcija RS za ceste, kar 
je  posledično znižalo stroške storitev. 
 

Finančni prihodki in odhodki 
 

 
 
Zaradi nadaljevanja razdolževanja družbe v skladu s strateškim načrtom in boljših pogojev financiranja so se 
močno znižali finančni odhodki iz naslova obračunanih in v celoti plačanih obresti do bank. Med finančnimi 
prihodki predstavljajo največji delež prihodki iz deležev v drugih družbah, 807.226 EUR  
 
  

POSLOVNI ODHODKI | v EUR

160 tisoč

1,8 M

4,5 M

15,7 M

73,9 M

185 tisoč

1,5 M

4,0 M

15,5 M

63,7 M

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000

Drugi poslovni odhodki

Odpis vrednosti

Stroški dela

Stroški blaga, materiala

Stroški storitev

2015

2014

Prihodki in odhodki iz financiranja

v EUR 2015 2014
Indeks 

2015/2014
Finančni prihodki 1.007.067 901.012 111,77
Finančni odhodki 1.337.866 2.746.323 48,71
NETO FINANČNI IZID -330.799 -1.845.312 17,93
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Poslovni izid 
 

 
 
Čisti poslovni izid v letu 2015 znaša 4.687.863 EUR.  
 

Sredstva 
 

 
 
Obseg vseh sredstev družbe je na dan 31.12.2015 znašal 130.329.948 EUR. Znižanje vseh sredstev družbe je 
predvsem posledica nižjih sredstev vezanih v obratnem kapitalu in znižanja vrednosti opredmetenih osnovnih 
sredstev, predvsem kamnolomov, na osnovi cenitev.  
 
 
 
 
 
 

DOBIČEK IZ POSLOVANJA in CELOTNI DOBIČEK | v EUR

3,9 M

4,3 M

4.

7 M

7,6 M

5,6 M

2,1 M

0,7 M

4,8 M

5,8 M
5,4 M

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

Dobiček iz poslovanja Celotni dobiček

Sredstva

EUR Delež % EUR Delež %
Dolgoročna sredstva 72.995.882 56,0 77.386.119 53,0 94,33
Opredmetena osnovna sredstva 54.564.752 41,9 58.549.892 40,1 93,19
Dolgoročne finančne naložbe 17.987.510 13,8 17.926.492 12,3 100,34
Odložene terjatve za davek 314.417 0,2 727.536 0,5 43,22
Ostalo 129.203 0,1 182.199 0,1 70,91
Kratkoročna sredstva 57.200.419 43,9 67.874.430 46,4 84,27
Sredstva za prodajo 255.064 0,2 38.914 0,0 0,00
Zaloge 7.409.248 5,7 7.543.884 5,2 98,22
Kratkoročne finančne naložbe 31.614.312 24,3 32.809.817 22,5 96,36
Terjatve 17.098.320 13,1 26.528.163 18,2 64,45
Denarna sredstva 823.474 0,6 953.652 0,7 86,35
Aktivne časovne razmejitve 133.647 0,1 876.256 0,6 15,25
SKUPAJ SREDSTVA 130.329.948 100,0 146.136.805 100,0 89,18

Postavka

31.12.2015 31.12.2014 Indeks 
2015/2014
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Kapital in obveznosti 
 

 

Kapital je na dan 31.12.2015 znašal 74.318.962 EUR. Družba CGP, d.d. je uspešno prestrukturirala kratkoročne 
finančne obveznosti do bank v dolgoročne finančne obveznosti. Celotno zadolženost do bank je v letu 2015 
znižala za dobrih 5 milijonov EUR in pomembno znižala stroške financirana. Racionalizacija poslovanja se 
odraža tudi v nižjem obratnem kapitalu družbe.  

 

Investicije v osnovna sredstva 
 
Družba CGP, d. d. je v letu 2015 investirala v osnovna sredstva za 2,4 mio EUR. Največji delež predstavlja nakup 
vozil in gradbene mehanizacije. 
 

 

 
  

Kapital in obveznosti

EUR Delež % EUR Delež %
Kapital 74.318.962 57,0 75.473.386 51,6 98,47
Rezervacije 5.931 0,0 1.031.600 0,7 0,57
Dolgoročne obveznosti 34.310.832 26,3 20.729.167 14,2 165,52
Kratkoročne obveznosti 21.694.223 16,6 48.775.023 33,4 44,48
Pasivne časovne razmejitve 0 0,0 127.629 0,1 0,00
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 130.329.948 100,0 146.136.805 100,0 89,18

Postavka

31.12.2015 31.12.2014 Indeks 
2015/2014

Investicije v osnovna sredstva

Vrsta osnovnega sredstva EUR % EUR %
0 Zemljišča              442.229 18,7% 7.775.069 63,1% 5,7
1 Zgradbe        177.363 7,5% 3.270.170 26,5% 5,4
2 Vozila                        756.969 31,9% 222.769 1,8% 339,8
3 Gradbena mehanizacija         527.942 22,3% 236.204 1,9% 223,5
4 Drobna mehan.in oprema grad.  385.908 16,3% 282.807 2,3% 136,5
5 Proizvodni obrati             16.432 0,7% 454.877 3,7% 3,6
6 Merilna in preizkuš.oprema    13.603 0,6% 25.501 0,2% 53,3
7 Računalniška oprema           45.532 1,9% 34.285 0,3% 132,8
8 Druga oprema                  2.020 0,1% 4.832 0,0% 41,8
9  Druga osnovna sredstva        2.970 0,1% 20.904 0,2% 14,2
SKUPAJ 2.370.968 100,0% 12.327.418 100,0% 19,2

2015 2014 Indeks 
2015/2014
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Izkaz podružnice Albanija 
 

 
 

V letu 2015 ni bilo poslovnih aktivnosti. Rezultat odseka je negativen in znaša 600 EUR. 

 

Izkaz podružnice Kosovo 
 

 
 
V letu 2015 ni bilo poslovnih aktivnosti. Rezultat odseka je negativen in znaša 2.294 EUR. 

9 Raziskave in razvoj 

V letu 2015 so se v podjetju nadaljevale razvojne in raziskovalne aktivnosti z namenom slediti zahtevam trga 
kot tudi zmanjšanju proizvodnih stroškov z uporabo recikliranih materialov pri proizvodnji gradbenih 
proizvodov: 

· Skupaj z inštitutom IRMA d.o.o. smo razvili specialne betone za potrebe gradbišča HE Brežice – zalivni 
beton in sanacijski betoni za popravljanje segregacijskih mest. 

· Začeli smo z razvojem receptur betonov z možnostjo uporabe kamene moke iz AB Drnovo. 
· Razvili smo specialne betone visokih trdnosti do trdnostnega razreda C60/75 za potrebe izgradnje 

hotela Intercontinental 5* v Ljubljani.  

Bilanca stanja

v EUR          31.12.2015         31.12.2014
I n d e k s        

2015/2014
SREDSTVA 62.157 71.937 86,40
KRATKOROČNA SREDSTVA 62.157 71.937 86,40
Denarna sredstva 62.157 66.033 94,13
Terjatve za davek iz dohodka 0 5.905 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 62.157 71.937 86,40
KAPITAL 58.386 58.106 100,48
Preneseni čisti poslovni izid 58.831 46.163 127,44
Čisti poslovni izid poslovnega leta -445 11.943 -3,73
OBVEZNOSTI 3.772 13.831 27,27
Obveznosti do dobaviteljev 3.465 13.411 25,84
Druge obveznosti 306 420 72,98

Bilanca stanja

v EUR          31.12.2015         31.12.2014
In d e k s       

2015/2014
SREDSTVA 40.982 42.788 95,78
KRATKOROČNA SREDSTVA 40.982 42.788 95,78
Kratkoročne terjatve za davek 29.912 29.648 100,89
Denarna sredstva 11.070 13.140 84,24

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 40.982 42.788 95,78
KAPITAL 32.313 34.617 93,34
Osnovni kapital 34.607 37.776 91,61
Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.294 -3.159 72,62
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 8.669 8.172 106,09
Obveznosti do dobaviteljev 8.633 8.136 106,12
Kratkoročne obveznosti za davek 36 36 100,00
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· Pri proizvodnji betona smo pričeli s testiranjem uporabe hiperplastifikatorjev različnih proizvajalcev. 
· Začeli smo z razvojem receptur asfaltnih zmesi z lastnim polnilom – lastna kamena moka. 
· Prav tako smo v letu 2015 pričeli s pripravo asfaltnih zmesi z uporabo silikatnega materiala iz 

kamnoloma Bojna HR. 
· Za potrebe gradbišča v NEK smo pričeli s postopkom izdelave WPQR (Welding Procedure Qualification 

Record), ki bo dokončno zaključen v letu 2016. 
 

10 Varovanje okolja 

 
V preteklem letu smo opravili vse načrtovane aktivnosti.  Z rednimi kontrolami in predvsem z izobraževanjem 
smo dvignili raven okoljske zavesti vseh zaposlenih. Aktivno smo sodelovali tudi na področju projektne 
podpore na naših projektih. 
 
V letu 2015 smo uspešno opravili notranjo in zunanjo presojo okoljskega certifikata 14001, ki smo ga pridobili v 
letu 2010. 
 
V družbi CGP, d. d. imamo že več let vzpostavljen sistem nadzorovanega spremljanja in merjenja okoljskih 
vplivov, ki zajema izpuste v zrak, izpuste v vode, emisije in imisije prahu, hrup in odpadke. 
 
Za prva štiri področja izvajajo redne monitoringe zunanji pooblaščeni izvajalci, za zadnje pa področje tehničnih 
služb. V letu 2015 smo v Asfaltni bazi Drnovo izvedli meritve emisije snovi v zrak in meritve na izpustu 
odpadnih voda v podtalje. Mejne vrednosti merjenih parametrov niso bile prekoračene. Monitoringe odpadnih 
voda smo opravili še na lokaciji proizvodnega obrata Livada, betonarne Črnomelj in tehnične baze Dobruška 
vas. Meritve, izvedene v letu 2015, so pokazale na nekaterih parametrih minimalni odklon merjenih vrednosti, 
ki pa so bili s hitrim ukrepanjem odpravljene.  
 
Za zmanjšanje emisij v zrak na območju asfaltne baze Drnovo smo v letu 2015 pričeli s postavitvijo nadstrešnic 
za inertne in reciklirane agregate. Predhodno skladiščeni kamniti agregati v pokritem skladišču imajo manjšo 
vlažnost ob vstopu v sušilni boben asfaltne baze. V delovnem procesu je tako potrebna manjša količina 
energije in posledično manjši izpusti emisij CO2.  
 
V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki so opredeljene z dovoljenjem za izpuščanje toplogrednih plinov za 
obdobje do leta 2020. Za zmanjšanje emisij v tla smo opravili nadzor in čiščenje lovilcev olj na posameznih 
obratih. Opravili smo nadzor in čiščenje nepretočnih greznic za komunalne odpadne vode. 
 
Na področju rabe vode smo pridobili vodno  dovoljenje  za neposredno rabo vode za tehnološke namene iz 
podtalja  na naslednjih lokacijah: 

· gramoznica Stari Grad (raba vode iz podtalja) 
· betonarna in kamnolom Vrhpeč (raba vode iz podtalja). 

 
Na področju ravnanja z inertnimi gradbenimi odpadki smo v skladu s spremembo zakona o varstvu okolja in 
skladno z Uredbo o odpadkih uspešno zaključili elektronsko vodenje evidenčnih listov za leto 2015. V letu 2015 
smo zbrali in uspešno predelali 5 tisoč ton gradbenih odpadkov za namene ponovne uporabe. 
Za potrebe odlaganja  zemljin iz izkopov smo uporabili obstoječa zemljišča, za katera smo v preteklem letu 
pridobili »okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemljine v tla«. Na območju Občine Brezovica smo odložili cca 34 
tisoč m3 in s tem zapolnili tretjino razpoložljive kapacitete deponije.  Za namen obnovitve obstoječih dovoljenj 
smo pridobili še nekaj ocen kakovosti zemljin iz izkopov na gradbiščih v območju širše dolenjske regije, kjer 
smo trajno odložili cca 6 tisoč m3 zemeljskega izkopa.  
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11 Upravljanje s tveganji 

V poslovnem okolju, ki poleg številnih priložnosti prinaša tudi tveganja, je učinkovito upravljanje s tveganji vse 
večja konkurenčna prednost. Ustrezno prepoznavanje in obvladovanje tveganj daje ključni prispevek k 
doseganju zastavljenih ciljev podjetja. Kot tveganje razumemo vsak mogoči bodoči dogodek ali stanje, ki bi 
negativno vplival na poslovanje ali poslovni izid. Oblikovali smo portfelj tveganj, ki so značilna za našo 
dejavnost, organizacijsko strukturo in okolje, v katerem poslujemo. Z ukrepi skušamo vplivati na 
izpostavljenost tveganju, tako na grožnje kot tudi na verjetnost dogodka. 
 
FINANČNA TVEGANJA       
Področje tveganja Opis tveganja Način obvladovanja Izpostavljenost 
kreditno tveganje tveganje neplačila s strani 

kupcev 
bonitetna analiza in ocena 
posameznih kupcev, preverjanje 
ustreznosti finančnih konstrukcij pri 
investicijah, določitev kreditnih 
limitov kupcev materialov ter  
aktivno upravljanje s terjatvami - 
izterjava 

zmerna 

likvidnostno tveganje možnost pomanjkanja 
likvidnih sredstev za 
servisiranje poslovnih in 
finančnih obveznosti 

vnaprej dogovorjene kreditne linije 
in načrtovanje ustreznega 
denarnega toka majhna 

obrestno tveganje možnost izgube zaradi 
neugodnega gibanja 
obrestnih mer 

spremljanje gibanja obrestnih mer 
in pogajanja s kreditnimi 
institucijami 

majhna 

STRATEŠKA TVEGANJA       
prodajno tveganje tveganje zaostrenih razmer 

na prodajnih trgih in 
ustreznost prodajnih 
procesov 

spremljanje in odzivanje na 
spremenjene pogoje na prodajnih 
trgih; stalno prilagajanje prodajnih 
in marketinških aktivnosti glede na 
spremenjene pogoje  

majhna 

nabavno tveganje tveganja, povezana z 
obvladovanjem 
nepredvidenih sprememb 
rokov dobave, cen ter 
kakovosti surovin, materialov 
in storitev 
 

vzpostavljanje dolgoročnih 
partnerskih odnosov s ključnimi 
dobavitelji, pridobivanje globalnih, 
stroškovno najugodnejših nabavnih 
virov, skupni razvoj izdelkov in 
procesov 

majhna 

kadrovsko tveganje tveganje zagotavljanja 
ključnih in strokovno 
usposobljenih kadrov ter 
socialnega dialoga z 
zaposlenimi 

sistematično delo s ključnimi kadri, 
sistem nagrajevanja, razvoj kadrov, 
stalno izobraževanje, merjenje 
organizacijske kulture in klime 

majhna 

zunanja tveganja negativni vplivi na poslovanje 
iz poslovnega okolja 

spremljanje okolja, 
makroekonomskih kazalcev zmerna 

TVEGANJE DELOVANJA       
tveganje izpada 
podpore 

nezmožnost opravljanja 
ključnih poslovnih procesov 
zaradi izpada tehnične ali 
informacijske podpore 

izvajanje rednih preventivnih 
vzdrževalnih pregledov, z 
vzpostavljanjem sistemov za hitro 
odpravljanje napak 

majhna 

tveganje nezmožnosti 
operativnega delovanja 

poznana in nepoznana 
naključna tveganja 

zavarujemo pri zavarovalnici majhna 
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12 Ravnanje s človeškimi viri 

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v družbi zaposlenih 127 delavcev. Od tega so bile s 118 delavci sklenjene pogodbe 
za nedoločen čas in s 9 delavci za določen čas. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število zaposlenih 
povečalo za 7 delavcev. 
 
Z zavedanjem, da je vlaganje v znanje zaposlenih pomembno za razvoj družbe in posameznika, kakor tudi 
bistvenega pomena za doseganje kvalitete dela zaposlencev, smo delavcem v teku poslovnega leta nudili 
izobraževanja in usposabljanja. Vezana so na zakonska določila o pridobitvi določenega znanja in veščin ali pa 
je to odločitev vsakega posameznika. Nenehna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih so nujno potrebna 
zaradi strokovnega razvoja vsakega posameznika, ki omogočajo dodatne možnosti napredovanja in spodbujajo 
inovativnost zaposlenih. Zavedamo se, da vsak zaposleni s svojim strokovnim znanjem in predlogi lahko 
prispeva konstruktivne ideje za izboljšanje delovnega procesa. Vse to pa se odraža v konkurenčni prednosti 
družbe. 
 

 
 
 

  

Podatki za leto 2015
Število zaposlenih na dan 31.12.2015 127
Povprečna starost 45,3 let
Delež zaposlenih žensk 32,3 %
Delež zaposlenih z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo 32,3 %
Delež zaposlenih za nedoločen čas 92,9 % 
Sprememba števila zaposlenih v letu 2015 7

Stopnja izobrazbe na dan 31.12.2015

nekvalificiran
2,4%

polkvalificiran
10,2%

kvalificiran
11,0%

srednja
30,7%

višja
13,4%

visoka, UNI
28,3%

specializ., mag.
3,9%
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 Računovodsko poročilo  
 
 
 

Računovodsko  
poročilo 
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Izjava o odgovornosti poslovodstva 

 
Uprava družbe sprejema in potrjuje računovodske izkaze CGP, d. d., za leto, končano na dan 31. decembra 
2015, in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom.  
 
Uprava je odgovorna za pripravo računovodskega poročila tako, da le-to kaže resnično in pošteno podobo 
premoženjskega stanja družbe in rezultatov njenega poslovanja za leto 2015. 
 
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so 
računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter 
v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Uprava je odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje 
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 
 
Novo mesto, 18. 4. 2016 
 

 
 
          Član uprave 
          Edo ŠKUFCA 
 
 
          Predsednik uprave 
          Martin GOSENCA 
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Splošna razkritja 

 
Sedež in pravnoorganizacijska oblika družbe ter država 
 
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d. 
Ljubljanska cesta 36 
8000 Novo mesto 
Slovenija 
 
Narava poslovanja in najpomembnejše aktivnosti 
 

§ splošna gradbena dela 
§ pridobivanje gramoza in peska 
§ trgovina z gradbenim materialom 
§ gradnja cest, železniških prog 
§ hidrogradnja in urejanje voda 
§ druge dejavnosti javne higiene 
§ proizvodnja sveže betonske mešanice in drugo 

 
 
Zaposleni 
 
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je 127. Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu 2015 je 
116,95. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Povprečno število zaposlenih iz opravljenih ur po skupinah glede na izobrazbeno strukturo

St. strokovne izobrazbe
Št. 

zaposlenih %

Št. 
zaposlenih 

iz ur
Št. 

zaposlenih %

Št. 
zaposlenih 

iz ur

Magisterij, specializacija 5 3,9% 4,60 3 0,0% 3,29

Visoka 36 28,3% 33,15 36 31,4% 39,51

Višja 17 13,4% 15,65 18 13,2% 19,76

Srednja 39 30,7% 35,91 39 33,3% 42,81

KV 14 11,0% 12,89 8 10,7% 8,78

PK 13 10,2% 11,97 14 9,4% 15,37

NKV 3 2,4% 2,76 2 1,9% 2,20

Skupaj 127 100,0% 116,95 120 100,0% 131,71

2015 2014



Letno poročilo 2015 | CGP, d. d.  

 

Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
5 

24 
 

 
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov 
 
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih 
računovodskih standardov 2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo, in z zahtevami Zakona o 
gospodarskih družbah. 
 
Računovodski izkazi ter pojasnila so predstavljeni v evrih, evro je tudi funkcionalna valuta družbe. 
 
Vsi poslovni dogodki in listine, ki se pojavljajo pri poslovanju poslovne enote v Albaniji ter poslovne enote na 
Kosovu, so evidentirani v slovenskih poslovnih knjigah (SRS 22.13).  
 
Pri pripravi izkazov so upoštevani splošna pravila o členitvi izkazov bilance stanja, izkaza poslovnega izida in 
vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, vsebina prilog k izkazom in zahteve glede poslovnega poročila, 
kar ustreza resničnemu in poštenemu prikazu poslovanja družbe v letnem poročilu. 
 
Prav tako so upoštevane temeljne računovodske predpostavke (nastanek poslovnega dogodka, časovna 
neomejenost delovanja, resnična in poštena predstavitev) ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov 
(razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost). 
 
Družba posluje v okviru območnih in področnih odsekov. V poslovnem delu letnega poročila razkrivamo 
poslovanje podružnic Albanija (funkcionalna valuta ALL) in Kosovo (funkcionalna valuta EUR).  
 
Tečaj in način preračuna v domačo valuto 
 
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan posla. 
Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v 
funkcionalno valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 
med odplačno vrednostjo v funkcionalni valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in 
plačil med obdobjem kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu 
obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se 
pretvorijo v funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. 
Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po 
menjalnem tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 
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13 Bilanca stanja na dan 31. december 2015 

 

 
 
 

v EUR Pojasnilo  31. 12. 2015  31. 12. 2014
SREDSTVA 130.329.948 146.136.805
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 72.995.882 77.386.119
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1 121.364 175.706

1. Dolgoročne premoženjske pravice 10.390 12.197
2. Druga neopredmetena sredstva 110.974 163.509

II. Opredmetena osnovna sredstva 2 54.564.752 58.549.892
1. Zemljišča in zgradbe 50.138.782 55.264.579

a) Zemljišča 40.722.934 45.460.281
b) Zgradbe 9.415.848 9.804.298

2. Oprema skupaj 3.992.209 2.978.946
3. Druge naprave in oprema 197.848 238.721
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 235.913 67.646

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 235.913 67.646
III. Naložbene nepremičnine 0 0
IV. Dolgoročne finančne naložbe 3 17.987.510 17.926.492

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 17.767.510 17.706.492
a)   Delnice in deleži v družbah v skupini 17.764.510 17.703.492
č)   Druge dolgoročne finančne naložbe 3.000 3.000

2. Dolgoročna posojila 220.000 220.000
b)   Dolgoročna posojila drugim 220.000 220.000

V. Dolgoročne poslovne terjatve 4 7.839 6.493
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 7.839 6.493

VI. Odložene terjatve za davek 5 314.417 727.536
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 57.200.419 67.874.430
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 6 255.064 38.914
II. Zaloge 7 7.409.248 7.543.884

1. Material 8 601.013 562.115
2. Nedokončana proizvodnja 9 121.261 121.261
3. Proizvodi in trgovsko blago 10 6.686.974 6.860.508

III. Kratkoročne finančne naložbe 11 31.614.312 32.809.817
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 28.667.312 28.491.934

c)   Druge kratkoročne finančne naložbe 28.667.312 28.491.934
2. Kratkoročna dana posojila 2.947.000 4.317.883

a)   Kratkoročna posojila družbam v skupini 352.000 3.143.053
b)   Kratkoročna posojila drugim 2.595.000 1.174.830

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 12 17.098.320 26.528.163
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 2.848.285 3.927.586
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 12.978.956 21.601.203
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.271.079 999.373

V. Denarna sredstva 13 823.474 953.652
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 14 133.647 876.256
Č. ZABILANČNA SREDSTVA 26 27.778.450 25.693.718
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Novo mesto, 18. 4. 2016 

 

 
          Član uprave 
          Edo ŠKUFCA 
 
 

v EUR Pojasnilo  31. 12. 2015  31. 12. 2014
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 130.329.948 146.136.805
A. KAPITAL 15 74.318.962 75.473.386
I. Vpoklicani kapital 4.479.415 4.479.415

1. Osnovni kapital 4.479.415 4.479.415
II. Kapitalske rezerve 9.300.191 9.300.191
III. Rezerve iz dobička 2.169.756 2.169.756

1. Zakonske rezerve 447.941 447.941
5. Druge rezerve iz dobička 1.721.815 1.721.815

VI. Presežek iz prevrednotenja 16 36.590.085 40.714.857
IV. Preneseni čisti poslovni izid 17 17.091.652 13.905.111
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 18 4.687.863 4.904.056
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 19 5.931 1.031.600

2. Druge rezervacije 0 1.024.318
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 5.931 7.282

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 34.310.832 20.729.167
I. Dolgoročne finančne obveznosti 20 27.864.891 14.023.326

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 27.864.891 14.023.326
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 21 896.983 275.330

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 896.983 275.330
III. Odložene obveznosti za davek 22 5.548.958 6.430.512
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 21.694.223 48.775.023
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 23 2.698.965 21.467.373

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 36.348 80.000
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.660.000 21.384.415
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 2.617 2.958

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 24 18.995.258 27.307.650
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 5.784.899 10.459.831
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 11.833.194 13.315.408
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 13.722 69.441
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.363.443 3.462.970

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 25 0 127.629
E. ZABILANČNE OBVEZNOSTI 26 27.778.450 25.693.718
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          Predsednik  
       Martin GOSENCA 

Pojasnila k bilanci stanja  

SREDSTVA 

 
Opredelitev sredstev v 6. poglavju Uvoda v SRS – Pripoznavanje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih 
in računovodskih razvidih – sledi opredelitvi v Kodeksu računovodskih načel ter je v večji meri skladna z 
opredelitvijo v Okvirnih navodilih MSRP. Sredstva, ki jih podjetje pridobi s kapitalom ali dolgovi, imajo obliko 
stvari, pravic ali denarja; podjetje jih obvladuje in od njih pričakuje gospodarske koristi. Te pritekajo na več 
načinov, in sicer podjetje: 
 

§ uporablja sredstvo samo zase ali v povezavi z drugimi sredstvi pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev, ki jih prodaja, 

§ zamenja sredstvo za druga sredstva, 
§ uporabi sredstvo za poravnavo svojega dolga ali 
§ razdeli sredstvo med svoje lastnike. 

 
V bilanci stanja in pred tem tudi v računovodskih razvidih se sredstvo pripozna, če je verjetno, da se bodo v 
prihodnosti zaradi njega povečale gospodarske koristi, in če ima ceno ali vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo 
izmeriti. Če je stopnja gotovosti, da se bodo po koncu obravnavanega obračunskega obdobja v zvezi s kako 
postavko povečale gospodarske koristi podjetja, nezadostna, te postavke ni mogoče šteti kot sredstvo, temveč 
je odhodek. 
 
Pojasnilo št. 1: NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Družba izkazuje neopredmetena sredstva v skladu s SRS 2. 
 
Med navedenimi sredstvi družba izkazuje dolgoročne premoženjske pravice za računalniške programe, ki so 
namenjeni opravljanju posameznih funkcij za obdobje, daljše od leta dni.  
 
Za merjenje po pripoznanju neopredmetenega sredstva je družba za svojo računovodsko usmeritev izbrala 
model nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva so torej merjena po svojih nabavnih vrednostih, znižanih 
za amortizacijske popravke vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 
 
Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se znižuje z amortiziranjem. 
Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti postanejo predmet amortiziranja, ko so na razpolago 
za uporabo. Družba ne razpolaga s sredstvi z nedoločenimi dobami koristnosti. 
 
Amortizacijo obračunavamo posamično dosledno po enakomerni časovni metodi z upoštevanjem spodaj 
navedenih amortizacijskih stopenj. 
 

 
 

Preglednica amortizacijskih stopenj neopremetenih sredstev s končno dobo koristnosti

Najnižja stopnja Najvišja stopnja

Dolgoročne premoženjske pravice 20,0% 20,0%

Druga neopredmetena sredstva 10,0% 50,0%
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Stanje neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2015 znaša 121.364 EUR. 
 
Pojasnilo št. 2: OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
Družba izkazuje opredmetena osnovna sredstva v skladu s SRS 1. Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v 
lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in se pričakuje, da 
se bo uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje.  
 
Za merjenje po pripoznanju opredmetenega osnovnega sredstva je družba za svojo računovodsko usmeritev 
izbrala model nabavne vrednosti. Osnovna sredstva so torej merjena po svojih nabavnih vrednostih, znižanih 
za amortizacijske popravke vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.  
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je razlika med njegovo nabavno vrednostjo in 
nabranim popravkom vrednosti. 
 
Amortizacija se obračunava posamično z metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Skupinske 
amortizacije v družbi ne uporabljamo. 
 

 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko je razpoložljivo 
za uporabo. 
 

Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti po posameznih kategorijah

v EUR

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice

Druga 
neopredmetena 

sredstva Skupaj
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. december 2014 94.569 669.688 764.257
Pridobitve med letom 0 6.440 6.440
Odtujitve med letom 0 0 0
Stanje 31. december 2015 94.569 676.127 770.697
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. december 2014 82.372 506.179 588.551
Odtujitve med letom 0 0
Amortizacija 1.807 58.974 60.781
Stanje 31. december 2015 84.179 565.153 649.333

Neodp. vred. 31. december 2014 12.197 163.509 175.706

Neodp. vred. 31. december 2015 10.390 110.974 121.364

Preglednica amortizacijskih stopenj opredmetenih osnovnih sredstev

Najnižja stopnja Najvišja stopnja

Gradbeni objekti 1,5% 5,0%

Oprema, vozila, mehanizacija … 5,0% 25,0%

Osebni avtomobili 12,5% 25,0%

Računalniki in računalniška oprema 20,0% 50,0%
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Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnovnega 
sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti donos ob odtujitvi večji od 
knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost višja od čistega donosa 
ob odtujitvi. 
 

 
 
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, sestavljajo 
stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih 
je mogoče pripisati.  
 
Družba vrednoti zemljišča po pošteni vrednosti. Na osnovi cenitvenega poročila izdelanega s strani 
licenciranega ocenjevalca nepremičnin je bila na dan 31. 12. 2015 izvedena slabitev zemljišč v višini 6.411.848 
EUR ter krepitev zemljišč višini 1.296.210 EUR. Skupni učinek prevrednotenj se odraža v slabitvi zemljišč v višini 
5.115.637 EUR. 
 
Na dan 31. 12. 2015 so vpisane hipoteke na nekatere nepremičnine, in sicer za zavarovanje kreditov v višini 
29.064.891 EUR, garancij v višini 26.419.368 EUR in za druge obveznosti v višini 572.000 EUR. 
 
Pojasnilo št. 3: DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
V skladu z določili SRS 3 se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 

§ finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
§ finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
§ finančne naložbe v posojila ali 
§ za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

 
SRS 3 določa tri načine prevrednotovanja oziroma merjenja: 

§ merjenje po pošteni vrednosti, 
§ po odplačilni vrednosti, 
§ po nabavni vrednosti. 

 
Dolgoročne finančne naložbe v kapital drugih družb so dolgoročne finančne naložbe, ki jih namerava družba 
posedovati v obdobju, daljšem od leta dni. Družbe v to skupino razporedijo vse finančne deleže družb z 
omejeno odgovornostjo in delnice družb, ki ne kotirajo na borzi. Stroški posla so vključeni v nabavno vrednost 

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih kategorijah

v EUR Zemljišča Zgradbe
Neprem. v 

gradnji
Oprema in druga 

OOS
Drobni 

inventar
Oprema v 

izdelavi

Oprema v 
finančnem 

najemu Skupaj
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. december 2014 45.460.281 13.553.783 58.550 26.513.784 42.026 9.096 1.117.636 86.755.156
Prevrednotenje - krepitev -5.115.637 0 0 0 0 0 0 -5.115.637
Pridobitve med letom 442.229 0 177.363 468.993 3.694 0 1.119.212 2.211.491
Odtujitve med letom -63.939 -239.599 0 -1.307.542 -1.529 -4.238 -1.616.848
Prenos na sredstva za prodajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Prenos iz investicij v teku 0 0 0 4.858 0 -4.858 0 0
Prenos v opredm.osn.sred. 0 0 0 0 0 0 0
Stanje 31. december 2015 40.722.934 13.314.184 235.913 25.680.092 44.191 0 2.236.848 82.234.162
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. december 2014 0 3.749.485 0 24.087.719 26.506 0 341.554 28.205.264
Odtujitve med letom 0 -199.629 0 -1.254.497 -859 0 -1.454.985
Amortizacija 0 348.480 0 433.914 2.114 0 134.624 919.132
Amortizacija prenos v OOS 0 0 0 0 0 0 0
Stanje 31. december 2015 0 3.898.336 0 23.267.136 27.762 0 476.177 27.669.411
Neodp. vred. 31. december 
2014 45.460.281 9.804.298 58.550 2.426.065 15.520 9.096 776.082 58.549.892
Neodp. vred. 31. december 
2015 40.722.934 9.415.848 235.913 2.412.956 16.429 0 1.760.671 54.564.752
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teh finančnih naložb. Po pridobitvi pa naj se njihova vrednost ne bi spreminjala, razen če obstajajo razlogi in 
dokazi za prevrednotenje. 
 

 
 

 
 
Delnice družb v skupini so vrednotene po pošteni vrednosti prek kapitala, in sicer po nižji izmed knjigovodske 
vrednosti (kapital družbe deljeno s številom delnic) ali pošteni vrednosti ugotovljeni z modelom vrednotenja s 
strani pooblaščenega cenilca vrednosti podjetij. Poštene vrednosti, ugotovljene z modelom vrednotenja, so 
višje od knjigovodskih vrednosti, uporabljenih pri vrednotenju. 
 
V letu 2015 je družba opravila nakup manjšinskih deležev CGP-GIP, d.o.o. 
 
Družba med drugimi finančnimi naložbami izkazuje naložbe v deleže Vites, d. o. o. v višini 3.000 EUR.  
 
Družba izkazuje dolgoročna posojila fizičnim osebam v skupni višini 220.000 EUR. 
 
Pojasnilo št. 4: DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
Terjatve se razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve. Začetne vrednosti temeljijo na 
ustreznih knjigovodskih listinah ob predpostavki, da bodo plačane. Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne 
bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, so izkazane kot sporne in dvomljive terjatve. 
Prevrednotovanje terjatev zaradi oslabitve nastane, če knjigovodska vrednost presega udenarljivo vrednost 
zaradi dvoma, da bo plačana v celoti ali v roku. Popravki vrednosti so izdelani na podlagi analize vsakega kupca 
posebej. Odpisi in popravki vrednosti pomenijo prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Družba izkazuje dolgoročne poslovne terjatve v skladu s SRS 5. 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja družba izkazuje iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada, v znesku 7.839 
EUR.  

Preglednica dolgoročnih finančnih naložb

v EUR 2015 2014

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 17.767.510 17.706.492

Deleži v podjetjih v skupini 17.764.510 17.703.492

Druge dolgoročne finančne naložbe 3.000 3.000

Dolgoročna posojila 220.000 220.000

Skupaj 17.987.510 17.926.492

Preglednica dolgoročnih finančnih naložb v skupini

% v lastništvu na 
dan 31. 12. 2015 31. 12. 2015 31. 12. 2014

      NALOŽ.  V SKUPINI-CGP-GIP 100,00% 3 0

      NALOŽ. V SKUPINI-IGM SAVA  91,96% 16.349.219 16.325.512

      NALOŽ. V SKUPINI-CGP-GRADNJE 87,68% 1.039.116 1.001.809

      NALOŽ.V SKUPINI-CGP-LOGISTIKA 0,00% 0 254.000

      NALOŽ. V SKUPINI-CGP-CP 100,00% 324.000 70.000

      NALOŽ. V SKUPINI-CGP-ING 100,00% 7.500 7.500

      NALOŽ. V SKUPINI-CGP ZAGREB 100,00% 44.671 44.671

Skupaj 17.764.510 17.703.492
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Pojasnilo št. 5: ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 
Tekoči davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob 
uporabi davčno priznanih stopenj, veljavnih na dan poročanja. 
 
Odloženi davki in obveznosti za davek od dohodka se obračunavajo po metodi obveznosti v bilanci stanja. 
Pripoznajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik.  Terjatve za odložene davke se 
ocenjujejo na dan poročanja in slabijo za tisti del terjatev, za katerega ni več mogoče pričakovati, da bo v 
prihodnosti obstajal ustrezen obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne 
izgube. 
Terjatve za odloženi davek se skladno s SRS 19.16 in SRS 5.15 pripoznajo za zneske davka od dobička, ki bodo 
povrnjeni v prihodnjih obdobjih in so posledica odbitnih začasnih razlik, prenosa neizrabljenih davčnih izgub ter 
neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. 
Obveznosti od terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj, za katere se pričakuje, da 
bodo uporabljene, ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se upošteva davčna stopnja, 
veljavna na dan poročanja.  
 
Dolgoročne odložene terjatve za davek, kot posledica začasne razlike med računovodskim in obdavčljivim 
dobičkom, družba izkazuje v višini 314.416 EUR. V poslovnem letu 2015 so bile oblikovane odložene terjatve za 
davek v višini 26.998 EUR, iz naslova popravkov vrednosti terjatev. Odpravljene so bile odložene terjatve za 
davek v višini 440.117 EUR, in sicer iz naslova črpanja ugotovljene davčne izgube v višini 387.972 EUR, iz 
naslova odpisa terjatev v višini 18.900 EUR ter 33.246 EUR iz naslova odprave garancij za garancijsko dobo. 
 

 
 
Pojasnilo št. 6: SREDSTVA ZA PRODAJO 
V skladu s SRS 1.54., se sredstvo opredeli kot nekratkoročno sredstvo za prodajo ali uvrsti v skupino za 
odtujitev za prodajo (zemljišče Žadovinek, poslovni prostor Dunajski mozaik) , če se bo knjigovodska vrednost 
sredstva zagotovila predvsem s prodajo, in ne z nadaljevanjem uporabe. Sredstvo se preneha amortizirati, ko 
je opredeljeno kot nekratkoročno sredstvo za prodajo ali uvrščeno v skupino za odtujitev za prodajo ali ko se 
odpravi pripoznanje, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Takšno nekratkoročno sredstvo ali skupina za odtujitev 
za prodajo se izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po 
tisti, ki je manjša. 
 

 
 

v EUR Davčna izguba Rezervacije
Popravek   

terjatev Skupaj

Stanje 31. decembra 2014 411.969 33.246 282.321 727.536

Povečanje preko izkaza poslovnega izida 0 0 26.998 26.998

Zmanjšanje preko izkaza poslovnega izida 387.972 33.246 18.900 440.118

Stanje 31. decembra 2015 23.997 0 290.420 314.416

Preglednica gibanja sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo

v EUR
Stanje na dan 
31. 12. 2014 Prenos iz OOS Odtujitev

Stanje na dan 
31. 12. 2015

OS namenjena prodaji 38.914 216.150 255.064

Skupaj sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 38.914 216.150 0 255.064
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Pojasnilo št. 7: ZALOGE 
SRS 4 opredeljuje zaloge kot sredstva (praviloma) v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja, 
in jih razvršča na: 

§ material, 
§ nedokončano proizvodnjo in polproizvode, 
§ proizvode in trgovsko blago,  
§ dane predujme za material in trgovsko blago. 

 

 
 
Pojasnilo št. 8: MATERIAL 
Količinska enota zaloge materiala se ob začetnem pripoznavanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave.  
 
Če se cene na novo nabavljenih količinskih enot zalog materiala razlikujejo od cen količinskih enot iste vrste v 
zalogi, med letom za zmanjševanje teh količin uporabljamo metodo drsečih povprečnih cen. 
 
Kot material vodimo drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni, izjemoma tudi v primerih, ko je doba 
koristnosti daljša od leta dni, in drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 
obračunu ne presega 500 EUR. Pri tem upoštevamo načelo doslednosti in istovrstni material vedno razvrščamo 
enako. 
 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po nižji izmed njiju. Zaradi okrepitve 
se ne prevrednotujejo. 
 
Zaloge materiala na dan 31. 12. 2015 znašajo 601.013 EUR, kar je posledica poslovnih aktivnosti v letu 2015 ter 
strateških nakupov določenih materialov in surovin. Glede na to, da zaloge vežejo pomemben znesek denarnih 
sredstev, se v družbi zavedamo kakovostnega ravnanja z njimi v smislu optimizacije količine zalog in njihovega 
naročanja. 
 
Odpisi zalog materiala in drobnega inventarja znašajo 216 EUR. 
 
Družba nima zastavljenih zalog kot jamstvo za obveznosti. 
 
Pojasnilo št. 9: NEDOKONČANA PROIZVODNJA 
Gre za zaloge v postopku proizvajanja. Ob začetnem pripoznavanju jih ovrednotimo z neposrednimi 
proizvajalnimi stroški, ki vsebujejo neposredne stroške materiala, neposredne stroške storitev, neposredne 
stroške amortizacije, neposredne stroške plač, neposredne stroške lastnih izdelkov in mehanizacije, ki vsebuje 
vse neposredne proizvajalne stroške ter splošne stroške enote, kjer je strošek nastal. 
 

Preglednica zalog

v EUR 2015 2014

Material 601.013 562.115

Nedokončana proizvodnja 121.261 121.261

Proizvodi in trgovsko blago 6.686.974 6.860.508

Skupaj 7.409.248 7.543.884
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Družba izkazuje na dan 31. 12. 2015 nedokončane storitve v višini 121.261 EUR iz naslova gradnje za trg 
stanovanjskega objekta v Črni vasi.  
 
Pojasnilo št. 10: PROIZVODI IN TRGOVSKO BLAGO 
Zaloge proizvodov znašajo 941.697 EUR in so ovrednotene s ceno, ki jo sestavljajo neposredni proizvajalni 
stroški. V primerjavi s stanjem zalog proizvodov na dan 31. 12. 2014 so se zaloge proizvodov zmanjšale za 
173.534 EUR. 
 
Zaloge proizvodov se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Oslabitev je obvezna in se opravi, kadar 
knjigovodska vrednost presega tržno vrednost. 
 

 
 
Zaloge trgovskega blaga so zaloge, namenjene prodaji, in so ovrednotene z nabavno vrednostjo. Zaloge se 
vodijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer nižji izmed njiju. Med zalogami družba izkazuje 
zemljišča na lokacijah Pekre, Šentvid, Pirniče, Gradišče, Hoče ter Daljni vrh v skupni vrednosti 5.636.029  EUR, 
ki so namenjena gradnji za trg ali nadaljnji prodaji.  
 
Osnova za vse večje realizirane nabave so mnenja in poročila o tržni vrednosti nepremičninskih pravic 
pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin. 
 
Manjši del vrednosti v višini 109.248 EUR predstavlja montažna hala namenjena nadaljnji prodaji.  
 

 
 
 
Pojasnilo št. 11: KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
Finančne naložbe se v skladu s SRS 3  pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 
 

Preglednica gibanja zalog proizvodov

v EUR
Stanje na dan       
31. 12. 2014

Povečanje med 
letom

Zmanjšanje 
med letom

Stanje na dan 
31. 12. 2015

Asfaltna baza Drnovo 273.471 54.306 327.777
Betonarna Livada 30.392 17.171 13.221
Betonarna Boštanj 3.529 673 2.856
Betonarna Črnomelj 2.773 1.541 1.233
Mobilna betonarna Brežice 0 38.441 38.441
Kamnolom Cerov Log 59.994 31.761 28.232
Kamnolom Vrčice 62.786 41.635 21.151
Kamnolom Vrhpeč 141.270 55.778 85.492
Kamnolom Log 32.844 5.014 27.831
Kamnolom Gunte 153.271 125.831 27.440
Gramoznica Stari Grad 178.893 31.956 210.849
Kamnolom Laknice 57.080 5.817 51.263
Predelava materiala Dobruška vas 118.928 13.016 105.912
Skupaj zaloge proizvodov 1.115.231 124.702 298.236 941.697

Preglednica gibanja trgovskega blaga

v EUR
Stanje na dan      
31. 12. 2014

Pridobitve med 
letom

Odtujitve med 
letom

Stanje na dan 
31. 12. 2015

Blago v lastnem skladišču 5.745.277 0 0 5.745.277

Skupaj trgovsko blago 5.745.277 0 0 5.745.277
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§ finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
§ finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
§ finančne naložbe v posojila, 
§ za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 

Finančne naložbe se na začetku izmerijo po pošteni vrednosti, povišani za stroške posla. Prevrednotenje 
finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotovanje se ne štejejo pogodbeni 
pripisi obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednotovanje finančnih 
naložb zaradi oslabitve in prevrednotovanje finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve. Poštena 
vrednost je dokazana, če jo je mogoče izmeriti. 
 

 
 
Kratkoročne finančne naložbe so uvrščene med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Vrednotena so po 
pošteni vrednosti, v kolikor je pošteno vrednost mogoče ugotoviti. Ugotovljeni dobički ali izgube pri 
vrednotenju se pripoznajo neposredno v vseobsegajočem donosu dokler se za finančno sredstvo ne odpravi 
pripoznanja ob prodaji. Pri odpravi pripoznanja za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, se nabrani dobički 
in izgube, izkazani v drugem vseobsegajočem donosu obdobja prenesejo v poslovni izid.  
 

 
 

 
 

Preglednica kratkoročnih finančnih naložb (brez posojil)

v EUR 2015 2014

Naložbe v deleže in delnice 27.008.572 27.079.071

a) ki kotirajo na borzi 5.714.916 5.964.174

b) ki ne kotirajo na borzi 21.293.656 21.114.897

Kratkoročni depoziti pri bankah 1.658.741 1.412.863

SKUPAJ 28.667.312 28.491.934

Stanje naložb v delnice, ki kotirajo na borzi na dan 31. 12. 2015

v EUR Vrednost

Naložbe v delnice PETROL 5.642.912

Naložbe v delnice  ZAVAROVALNICA TRIGLAV 72.004

5.714.916Skupaj

Stanje naložb v delnice, ki ne kotirajo na borzi na dan 31. 12. 2015

v EUR Vrednost

Naložbe v deleže  LISCA 8.883.802

Naložbe v deleže HIDROTEHNIK 2.632.472

Naložbe v deleže VIZIJA HOLDING 4.931.956

Naložbe v deleže VIZIJA HOLDING ENA 4.845.426

Skupaj 21.293.656



Letno poročilo 2015 | CGP, d. d.  

 

Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
5 

35 
 

 
 
Delnice družbe Lisca, d.d. so vrednotene po pošteni vrednosti prek kapitala, in sicer po nižji izmed knjigovodske 
vrednosti (kapital družbe deljeno s številom delnic) ali pošteni vrednosti ugotovljeni z modelom vrednotenja. 
Knjigovodska vrednost delnice družbe Lisca, d.d., znaša 37,32 EUR. Poštena vrednosti, ugotovljene z modelom 
vrednotenja, so višje od knjigovodskih vrednosti, uporabljenih pri vrednotenju. 
 
Delnice družbe Petrol, d.d., so vrednotene prek kapitala po ceni 272 EUR za delnico, kar je nižja vrednost od z 
modelom vrednotenja ugotovljene vrednosti 380 EUR za delnico; uprava ocenjuje, da borzna/tržna vrednost 
delnice na dan 31. 12. 2015 v višini 255,80 EUR za delnico ne odraža poštene vrednosti navedene delnice. 
Borzna/tržna vrednost delnice ob izdelavi poročila znaša 276,50 EUR za delnico. 
 
Delnice družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., so vrednotene po borzni ceni. 
 
Druge delnice so vrednotene po nabavni vrednosti. 
 

 
 

 
* Depoziti so izkazani med drugimi kratkoročnimi finančnimi naložbami.  
 

Preglednica gibanja kratkoročnih finančnih naložb, razen posojil

V EUR
Stanje 31. 12. 

2014
Pridobitve v 

tekočem letu
Odtujitve v 

tekočem letu
Prevrednotenje Stanje 31. 12. 

2015

Naložbe v deleže in delnice 27.079.071 863.100 981.896 48.297 27.008.572

Naložbe v delnice PETROL 5.891.864 0 0 -248.952 5.642.912

Naložbe v delnice ZAVAROVALNICA TRIGLAV 72.310 0 0 -306 72.004

Naložbe v deleže LISCA 8.586.247 0 0 297.555 8.883.802

Naložbe v deleže HIDROTEHNIK 1.769.372 863.100 0 0 2.632.472

Naložbe v deleže VIZIJA HOLDING 5.438.356 0 506.400 0 4.931.956

Naložbe v deleže VIZIJA HOLDING ENA 5.320.922 0 475.496 0 4.845.426

Kratkoročni depoziti pri bankah 1.412.863 1.504.229 1.258.351 0 1.658.741

Skupaj 28.491.934 2.367.329 2.240.247 48.297 28.667.312

Preglednica kratkoročnih posojil

v EUR 2015 2014

Posojila družbam v skupini 352.000 3.143.053

Posojila drugim 2.595.000 1.174.830

Skupaj 2.947.000 4.317.883

Preglednica gibanja kratkoročnih danih posojil

V EUR

Stanje 31. 12. 
2014

Povečanje v 
tekočem letu

Zmanjšanje v 
tekočem letu

Prenos
Stanje 31. 12. 

2015

Kratkoročna posojila družbam v skupini 3.143.053 913.600 3.704.653 -3.395.453 352.000

CGP-GIP, d.o.o. 3.143.053 913.600 309.200 -3.395.453 352.000

CGP-CP, d.o.o. 3.395.453 3.395.453 0

Kratkoročna posojila drugim 1.174.830 4.164.603 2.744.433 2.595.000

IGM STREŠNIK, d.d. 723.895 539.603 881.498 382.000

PERSPEKTIVA FT, d.o.o. 350.000 2.625.000 975.000 2.000.000

VGP, d.d. 100.022 980.000 887.022 193.000

ISI POSAVJE 20.000 20.000

SINDIKAT CGP 913 913 0

Skupaj 4.317.883 5.078.203 6.449.086 2.947.000
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Kratkoročno dana posojila dana drugim so se obrestovala po enaki obrestni meri kot velja za posojila med 
povezanimi osebami, razen posojilo dano ISI Posavje. 
 
Kratkoročno dana posojila podjetjem v skupini so se obrestovala po priznani obrestni meri za posojila med 
povezanimi osebami v času odobritve.  
 
Družba v poslovnem letu ni odobrila kratkoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta ali 
notranjim lastnikom družbe. 
 
Večina kratkoročnih posojil je zavarovanih z menicami. 
 
Pojasnilo št. 12: KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
V bilanci stanja morajo biti terjatve prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski. Po SRS 5 mora podjetje 
oslabiti terjatve, če ocenjuje, da je njihova poštena oziroma udenarljiva vrednost nižja od knjigovodske 
vrednosti. V primeru prevrednotenja zaradi oslabitve se oblikujejo popravki vrednosti posamičnih terjatev v 
breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. V bilanci stanja se oslabljene poslovne terjatve izkazujejo po 
vrednosti, znižani za popravke zaradi oslabitve. 
 
Terjatve, za katere domnevamo, da ne bodo poravnane v rednem roku, ali ki niso bile poravnane v rednem 
roku, izkažemo kot dvomljive in sporne. 
 

 
 

 
 

Preglednica ročnosti poslovnih terjatev

v EUR 2015 2014

Dolgoročne poslovne terjatve 6.493

Kratkoročne poslovne terjatve 15.827.241 26.528.163

Skupaj 15.827.241 26.534.655

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev

v EUR
Bruto                

vrednosti
Popravek 
vrednosti

Neto           
vrednosti

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 15.068.663 2.089.707 12.978.956
Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 
razen do pridruženih podjetij 2.848.285 2.848.285Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini v 
tujini 0

Kratkoročne poslovne terjatve do tujine 0

Kratkoročne terjatve do drugih 0

Skupaj 17.916.948 2.089.707 15.827.241
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Preglednica terjatev po zapadlosti terjatev do kupcev doma in v tujini

v EUR 2015 2014

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (odprto) 17.916.948 27.580.728

Oblikovani popravek vrednosti 2.089.707 2.051.939

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev s popravki 15.827.241 25.528.789

Zapadle kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.257.136 6.656.792

Delež zapadlih v odprtih terjatvah 25,6% 26,1%

Zavarovane kratkoročne poslovne terjatve  0 0

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v skupini in do kupcev po zapadlosti terjatev

Rok zapadlosti
Bruto vrednosti 

terjatev 2015
Bruto vrednosti 
terjatev  2014

Več kot 241 dni 1.434.523 4.089.182

Od 121 do 240 dni 127.509 496.105

Od  91 do 120 dni 118.365 127.744

Od 61 - 90 dni 54.003 239.351

Od 31 - 60 dni 214.681 318.078

Od 0 do 30 dni 1.308.054 1.386.332

Nezapadlo 12.570.106 18.871.997

Skupaj 15.827.241 25.528.789

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v skupini

v EUR 2015 2014

CGP-CP, d.o.o. 2.668.694 237.714

CGP-GRADNJE, d.o.o. 161.753 100.815

CGP - GIP, d.o.o. 11.389 2.541.837

IGM SAVA, d.o.o. 6.450 7.111

CGP ASFALTI , d.o.o. 859.101

CGP-LOGISTIKA, d.o.o. 176.539

CGP d.o.o. ZAGREB 4.468

Skupaj 2.848.285 3.927.586
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Med nezavarovanimi terjatvami na dan 31. 12. 2015 izkazujemo:   

§ terjatve do podjetij v skupini – 18 odstotka, 
§ terjatve do proračunskih porabnikov in javnih podjetij – 15,08 odstotka, 
§ terjatve do bank in podjetij z najboljšo bonitetno oceno – 4,41 odstotka, 
§ terjatve do podizvajalcev in kooperantov – 8,94 odstotka, 
§ ostali – 53,57 odstotka. 

 
Pojasnilo št. 13: DENARNA SREDSTVA 
Družba izkazuje denarna sredstva v skladu s SRS 7. Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi 
začetni nominalni vrednosti. Izjema so denarna sredstva, izražena v tuji valuti. Devizna sredstva se preračunajo 
po tečaju ECB na dan transakcije. Tečajno razliko, ki se pri tem pojavi in poviša ali zniža prvotno izkazano 
vrednost, obravnavamo kot finančni prihodek oziroma kot finančni odhodek.  
 
Denarna sredstva na dan 31. 12. 2015 znašajo 823.474 EUR. 
 

 
 
Pojasnilo št. 14: KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
V skladu s SRS 12 med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene 
stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  
 

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih

v EUR 2015 2014

Drugi kratkoročno dani predujmi 387.154 694.127

Drugi kratkoročno dani predujmi tujina 117 17.793

Kratkoročne terjatve za obresti 10.200 17.395

Terjatve za vstopni DDV 466.505 205.648

Druge  terjatve do državnih institucij 8.269 7.917

Ostale kratkoročne terjatve 198.091 42.525

Kratkoročne terjatve do države za davek od dohodka 200.743 13.967

Skupaj 1.271.079 999.373

Preglednica zavarovanosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev (neto vrednosti)

v EUR 2015 2014

Zavarovane terjatve - kupci 0 0

Nezavarovane terjatve 15.827.241 25.528.789

Skupaj 15.827.241 25.528.789

Preglednica denarnih sredstev

v EUR 2015 2014

Dobroimetje pri bankah 749.831 890.236

Devizna dobroimetja pri bankah 73.642 63.416

Skupaj dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 823.474 953.652
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Kot razmejeni strošek oziroma odhodek družba knjiži plačilo ali že prejem računa za dobavo blaga ali storitev, 
ki jih bo dobavitelj opravil pozneje.  
 

 
 
Stanje kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2015 znaša 133.647 EUR. Kratkoročno odloženi 
stroški v znesku 133.647 EUR predstavljajo odložene stroške naročnin, obresti, bančnih provizij, zavarovanj 
premoženja, najemnin ter druge manjše postavke. Najvišjo postavko med odloženimi stroški predstavljajo 
stroški zavarovanja gradbišč. 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Pojasnilo št. 15: KAPITAL 
Kapital izraža lastniško financiranje podjetja in je z vidika podjetja njegova obveznost do lastnikov. Opredeljen 
je ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje, temveč tudi z zneski, ki so nastali pri poslovanju podjetja.  
 
Osnovni kapital CGP, d. d. je opredeljen v statutu podjetja in ustrezno registriran na sodišču. Osnovni kapital 
podjetja znaša 4.479.415 EUR in je enak registriranemu. Razdeljen je na 1.073.447 navadnih prosto prenosljivih 
imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. 
Delnice nimajo nominalne vrednosti. Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med celotnim 
kapitalom, zmanjšanim za rezerve za lastne delnice (v primeru izkazovanja), ter celotnim številom delnic, 
zmanjšanim za število lastnih delnic.  
 

 
 

 
 
Vse sestavine kapitala izven osnovnega kapitala pripadajo lastnikom osnovnega kapitala v razmerju, v 
kakršnem so njihovi lastniški deli osnovnega kapitala. 
 

Preglednica kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev

v EUR 2015 2014

Kratkoročno odloženi stroški 133.647 442.335

Kratkoročno nezaračunani prihodki 0 433.921

Skupaj aktivne časovne razmejitve 133.647 876.256

Knjigovodska vrednost delnice 

v EUR 2015 2014

Število delnic 1.073.447 1.073.447

Kapital skupaj 74.318.962 75.473.386

Knjigovodska vrednost delnice 69,23 70,31

Donos na delnico

v EUR 2015 2014

Čisti poslovni izid 4.687.863 4.904.056

Število navadnih delnic 1.073.447 1.073.447

Čisti poslovni izid na delnico 4,37 4,57
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Družba izkazuje kapital v skladu s SRS 8. Spremembe stanja in gibanja kapitala so razvidne iz izkaza gibanja 
kapitala. 
 
Pojasnilo št. 16: PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 
Prevrednotenje, ki je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, če podjetje 
uporablja model prevrednotenja, se na koncu poslovnega leta ali med njim opravi zaradi: 

§ povišanja knjigovodske vrednosti zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost ali 
§ znižanja knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost. 

 
V prvem primeru gre za povečanje pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, v drugem primeru 
pa za zmanjšanje pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, ne da bi prišlo do njihove siceršnje 
spremembe zaradi pridobitve ali odtujitve naložbe. V prvem primeru se hkrati s povišanjem vrednosti sredstev 
prehodno poveča presežek iz prevrednotenja oziroma se pripoznajo prihodki, v drugem primeru pa se hkrati z 
znižanjem njihove vrednosti povečajo prevrednotovalni poslovni odhodki ali prevrednotovalni finančni 
odhodki, razen če se je pred tem pri istih sredstvih pojavil presežek iz prevrednotenja, ki ga je mogoče 
zmanjšati ob hkratnem znižanju vrednosti ustreznih sredstev.  
 
Presežek iz prevrednotenja se pojavi zaradi povišanja knjigovodske vrednosti neopredmetenih osnovnih 
sredstev, opredmetenih sredstev in dolgoročnih finančnih naložb po modelu prevrednotenja. Omogoča kritje 
poznejšega znižanja knjigovodske vrednosti oziroma oslabitve istih gospodarskih kategorij. 
 
Presežek iz prevrednotenja znaša 36.590.085 EUR, in sicer: 

§ 22.183.043 EUR iz naslova prevrednotenja zemljišč, 
§ 14.407.042 EUR iz naslova prevrednotenja finančnih naložb. 

 

Preglednica gibanja kapitala  

v EUR 2015 2014

Stanje 1. 1. 75.473.386 73.274.093

Sprememba presežka iz prevrednotenja -4.124.772 -1.523.832
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev -4.245.979 -2.087.596
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložl jivih za 
prodajo 121.207 563.764

Izplači lo dividend -1.717.515 -1.180.931

Odloženi davki pri prodaji  zemljišč 0 0

Čisti  poslovni izid poslovnega leta 4.687.863 4.904.056

Stanje 31. 12. 74.318.962 75.473.386
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Pojasnilo št. 17: PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let znaša 17.091.652 EUR. Preneseni čisti dobiček se je glede na stanje na 
dan 31. 12. 2014 povečal za čisti poslovni izid leta 2015 v višini 4.687.863 EUR. Zmanjšal se je za izplačilo 
dividend po sklepu skupščine v višini 1.717.515 EUR. 
 
Pojasnilo št. 18: ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 
Čisti poslovni izid v poslovnem letu 2015 znaša 4.687.863 EUR. Če bi upoštevali splošno prevrednotenje 
kapitala za ohranjanje kupne moči kapitala z -0,5-odstotno rastjo življenjskih potrebščin v letu 2015, bi družba 
izkazovala čisti dobiček v višini 5.036.018 EUR (brez upoštevanja vpliva na obračun davka od dohodka). 
 

 
 
Pojasnilo št. 19: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo 
oceniti. Rezervacije se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po 
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. 
 

 
 
Dolgoročne rezervacije za dana jamstva in druge iz naslova vnaprej vračunanih stroškov na gradbenem 
projektu, so bile v letu 2015 odpravljene. 
 

Preglednica gibanja presežka iz prevrednotenja

v EUR
Stanje 31. 12. 2014

Vrednotenje po 
pošteni vrednosti 

(sprememba)
Stanje 31. 12. 2015

Presežek iz prevrednotenja zemljišč 31.842.040 -5.115.637 26.726.402
Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb 18.637.655 358.570 18.996.225
Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih 
naložb -3.334.325 -249.258 -3.583.584
Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za 
odloženi davek -6.430.512 881.554 -5.548.958

Skupaj 40.714.857 -4.124.772 36.590.085

Ě

Preglednica čistega poslovnega izida poslovnega leta

v EUR Znesek kapitala % rasti 
Izračunan 

učinek
Čisti dobiček 

leta 2015

Čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja 

po preračunu
KAPITAL – preračun po 

indeksu cen živl jenjskih 
potrebščin 74.318.962 -0,5% -348.155 4.687.863 5.036.018

Preglednica oblikovanja in črpanja rezervacij

Vrsta dolgoročne rezervacije Stanje  31. 12. 
2014

Oblikovanje Poraba 
rezervacij

Odprava 
rezervacij 

Stanje 31. 12. 
2015

Dolgoročne rezervacije za dana 
jamstva ob prodaji  proizvodov ali  
opravitvi storitev 195.562 0 0 195.562 0
Druge rezervacije 828.756 0 0 828.756 0

Skupaj 1.024.318 0 0 1.024.318 0

v EUR
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Družba ni oblikovala dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Podlaga za 
presojo pomembnosti in vpliva dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na 
računovodske izkaze je aktuarski izračun, iz katerega sledi, da oblikovanje ni potrebno saj višina obveznosti ne 
presega kriterija bistvenosti. 
 

 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 5.931 EUR, vse iz naslova ugotovljenih viškov osnovnih 
sredstev pri popisu osnovnih sredstev. Nagrade za preseganje predpisane kvote invalidov in odstopljeni 
prispevki iz tega naslova so bili porabljeni v višini oblikovanja. 
 
Pojasnilo št. 20: DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 
Na dan 31. 12. 2015 družba izkazuje dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 27.864.891 EUR. 
 

 
* Družba ne razkriva nazivov posameznih bank. 
 
Vse dolgoročne finančne obveznosti so hipotekarno zavarovane. Dolgoročna posojila se obrestujejo po 
obrestni meri EURIBOR s pribitkom 3 %. 
 
Pojasnilo št. 21: DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
Družba med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi izkazuje dolgoročne dolgove iz finančnega najema. 
 

 
 
Dolgovi se nanašajo na finančni najem osnovnih sredstev. Dolgoročne poslovne obveznosti iz finančnega 
najema so zavarovane z izdanimi  menicami. Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v letu 2016 znaša 393.915 
EUR in jih družba izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 

Preglednica oblikovanja in črpanja dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev

Vrsta dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

Stanje 31. 12. 
2014

Oblikovanje Poraba Odprava Stanje 31. 12. 
2015

Prejete državne podpore - nagrada 
preseganje kvote 734 3.796 4.530 0 0
Prejete državne podpore - odstopljeni 
prispevki 0 5.322 5.322 0 0
Prejete donacije - ugotovljeni viški 
osnovnih sredstev pri rednem popisu 6.547 495 1.112 0 5.931

Skupaj 7.282 9.613 10.964 0 5.931

v EUR

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti

v EUR

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 14.023.326 17.583.279 3.741.714 27.864.891

    - BANKA 1 12.771.612 17.583.279 2.490.000 27.864.891

    - BANKA 2 1.251.714 0 1.251.714 0

Stanje 
31.12.2015

Stanje 
31.12.2014

Prenos na 
dolg. finančne 

obv.

Prenos na 
kratk finančne 

obv.

Preglednica dolgoročnih poslovnih dolgov iz finančnega najema

v EUR
S t a n j e                                

31. 12. 2014
Povečanje v 

tekočem letu
Odplačila v 

tekočem letu

Prenos med 
kratkoročne 

obveznosti
S t a n j e                               

31. 12. 2015
Dolgoročni poslovni dolgovi iz 
finančnega najema 453.086 1.497.059 659.247 393.915 896.983
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Pojasnilo št. 22: ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 
Obveznosti za odloženi davek se obravnavajo kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov v skladu s SRS 9.  
 
Na dan 31. 12. 2015 se je opravilo prevrednotenje finančnih naložb preko presežka iz prevrednotenja ter 
popravka presežka iz prevrednotenja za odloženi davek na pošteno vrednost ter obračunale obveznosti oz. 
terjatve za odloženi davek. Obveznosti za odloženi davek so oblikovane v višini 8,50 odstotka za nalože v 
deleže Lisce, CGP-Gradenj in IGM Save ter v višini 17 odstotkov za naložbe v delnice Petrola in Zavarovalnice 
Triglav. 
 
Iz tega naslova prevrednotenja zemljišč so se oblikovale odložene obveznosti za davek v višini 17 odstotkov. 
 

 
 
Pojasnilo št. 23: KRATKOROČNE  FINANČNE OBVEZNOSTI 
Za kratkoročne obveznosti veljajo enaka pravila glede pripoznavanja, merjenja, prevrednotovanja in 
obrestovanja kot za dolgoročne obveznosti. 
 

 
 
Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo: 

· obveznosti do družb v skupini v višini 36.348 EUR predstavljajo  prejeto posojilo od družbe v skupini, ki 
se obrestuje po obrestni meri veljavni za posojila med povezanimi osebami, 

· obveznosti do bank v višini 2.660.000 EUR  v celoti predstavljajo prejeta posojila, ki se obrestujejo po 
obrestni meri EURIBOR s pribitkom 3 %, 

· druge kratkoročne finančne obveznosti v višini 2.617 EUR  predstavljajo obveznosti iz naslova 
dividend.  

 
Posojila se obrestujejo po obrestnih merah določenih v pogodbenih določilih. Zamujena plačila pri 
kratkoročnih finančnih obveznostih se obrestujejo po obrestnih merah, ki so določene v pogodbah, pri tem gre 
lahko za zakonsko obrestno mero ali določen pribitek nad pogodbeno obrestno mero. Podjetje navedenih 
obresti ne plačuje, saj vse finančne obveznosti poravnava v rokih. Krediti so zavarovani z menicami in 
hipotekami. 
 
Zavarovanje kratkoročnih finančnih obveznosti do bank: 

§ znesek 1.200.000 EUR je zavarovan s hipotekami, 

Gibanje odloženih obveznosti za davek

v EUR Zemljišča Naložbe Skupaj 

Stanje 1. januarja 2015 5.413.147 1.017.365 6.430.512

Povečanje preko drugega vseobsegajočega donosa 0 0 0

Zmanjšanje preko drugega vseobsegajočega donosa 869.658 11.895 881.553

Stanje 31. decembra 2015 4.543.489 1.005.470 5.548.959

Preglednica kratkoročnih finančnih obveznosti

v EUR 2015 2014

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 36.348 80.000

Kratkoročno finančne obveznosti do bank 2.660.000 21.384.415

Druge kratkoročne finančne obveznosti 2.617 2.958

Skupaj 2.698.965 21.467.373
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§ znesek 1.460.000 EUR je zavarovan z menicami. 
 

 
 

 
* Družba ne razkriva nazivov posameznih bank. 

 
Pojasnilo št. 24: KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
 

 
 

Preglednica kratkoročnih finančnih obveznosti v skupini

v EUR 2015 2014

IGM Sava, d.o.o. 36.348 80.000

Skupaj 36.348 80.000

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti

v EUR

Kratkoročne finančne obveznosti 21.467.373 4.422.148 9.348.991 -17.583.279 3.741.714 2.698.965

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 80.000 240.144 283.796 0 0 36.348

    - IGM SAVA, d.o.o. 80.000 203.796 283.796 0 0 0

    - CGP-CP, d.o.o. 0 36.348 0 0 0 36.348

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 21.384.415 1.700.000 6.582.850 -17.583.279 3.741.714 2.660.000

    - BANKA 1 18.951.279 0 2.658.000 -17.583.279 2.490.000 1.200.000

    - BANKA 2 1.945.000 0 1.945.000 0 0 0

    - BANKA 3 488.136 0 1.739.850 0 1.251.714 0

    - BANKA 4 0 1.700.000 240.000 0 0 1.460.000

3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic 0 0 0 0 0 0

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 2.958 2.482.005 2.482.346 0 0 2.617

    - IGM Strešnik, d.d. 0 768.335 768.335 0 0 0

    - dividende 2.958 1.713.670 1.714.011 0 0 2.617

Stanje 
31.12.2014

Povečanje v 
tekočem letu

Odplačila v 
tekočem letu

Prenos na 
dolg. finančne 

obv.

Stanje 
31.12.2015

Prenos iz dolg. 
finančne obv.

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti

v EUR 2015 2014

Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini 5.784.899 10.459.831

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 11.833.194 13.315.408

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 195.713 196.472

Kratk. posl. obv. do državnih in drugih institucij 181.450 921.886

Kratkoročne obveznosti za obresti 81.238 76.066

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 905.042 2.268.546

Kratk. poslovne obv. na podlagi predujmov 13.722 69.441

Skupaj 18.995.258 27.307.650
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Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini znašajo 5.784.899 EUR, in sicer: 
CGP-CP, d.o.o.       1.169.372 EUR, 
CGP-GIP, d.o.o.       38.367 EUR, 
IGM SAVA, d.o.o.    105.500 EUR, 
CGP - GRADNJE, d.o.o. 4.350.324 EUR, 
CGP - ING, d.o.o.                   121.336 EUR.   

 
Družba na dan 31. 12. 2015 izkazuje obveznosti do članov uprave in notranjih lastnikov iz naslova obračunanih, 
še neizplačanih plač za mesec december 2015.  
 
Pojasnilo št. 25: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve družba izkazuje v skladu s SRS 12, in sicer zajemajo kratkoročno 
vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročne odložene prihodke. 
 
V poslovnem letu 2015 družba med pasivnimi časovnimi razmejitvami ne izkazuje vnaprej vračunane stroške in 
odhodke. Vse oblikovane pasivne časovne razmejitve iz poslovnega leta 2014 so bile v tekočem letu v celoti 
odpravljene. 
 

 
 
Pojasnilo št. 26: ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 
 
V zunajbilančnih obveznostih prikazujemo v skladu s 5. točko 65. člena Zakona o gospodarskih družbah 
obveznosti iz poroštev in drugih jamstev in vložene tožbe, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja ali so 
že izkazane kot zunajbilančne obveznosti. 

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev in do družb v skupini po zapadlosti

Rok zapadlosti
Bruto vrednosti 

obveznosti 2015
Bruto vrednosti 

obveznosti 2014

Več kot 241 dni 157.421 479.437

Od 121 do 240 dni 31.247 134.507

Od  91 do 120 dni 64.318 66.497

Od 61 - 90 dni 899.276 1.175.201

Od 31 - 60 dni 2.640.760 2.270.353

Od 0 do 30 dni 2.141.461 4.948.353

Nezapadlo 11.683.609 14.700.892

Skupaj 17.618.093 23.775.239

Preglednica kratkoročnih pasivnih razmejitev

v EUR 2014 Povečanja Zmanjšanja 2015

Vnaprej vračunani stroški in odhodki 127.629 127.629 0

Skupaj pasivne časovne razmejitve 127.629 0 127.629 0
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Zunajbilančne kategorije

v EUR 2015 2014

Skupaj zunajbilančne obveznosti 27.778.450 25.693.718

Dane garancije 26.419.368 24.801.705

od tega plačilne garancije 0 0

od tega storitvene garancije 26.419.368 24.801.705

za resnost ponudbe 1.897.316 302.000

za dobro izvedbo del 6.987.000 8.975.208

za garancijski rok 16.870.879 15.400.233

za vrači lo varščine 664.173 124.265

Vložene tožbe upnikov 1.359.082 892.013
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14 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

v EUR Pojasnilo
  1. 1. do 31. 12. 

2015
  1. 1. do 31. 12. 

2014

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1 89.187.466 102.808.038
a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem 
trgu 73.638.425 83.442.987
b) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 15.542.861 19.354.108
c) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 6.179 10.942

2. SPR. VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE  2 -173.535 216.638

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE  3 208.773 67.582
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVRED. POSLOVNIMI 
PRIHODKI) 4 1.395.547 692.765

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 90.618.251 103.785.022

POSLOVNI ODHODKI 84.974.959 96.156.441

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 5 79.206.741 89.670.863

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 4.110.343 5.822.086

b)  Stroški porabljenega materiala 11.399.243 9.912.015

c)  Stroški storitev 63.697.156 73.936.762

6. STROŠKI DELA 6 4.039.406 4.517.026

a) Stroški plač 2.982.212 3.298.355

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 311.425 346.067

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 222.329 244.364

č) Drugi stroški dela 523.440 628.239

7. ODPISI VREDNOSTI 7 1.544.268 1.808.818

a) Amortizacija   979.913 807.107
b) Prevred. posl. odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih  375.153 22.975

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  189.202 978.735

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 8 184.543 159.735

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 5.643.292 7.628.581

FINANČNI PRIHODKI 1.007.067 901.012

9. Finančni prihodki iz deležev 9 842.725 663.168

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah  807.226 644.168

č)  Finančni prihodki iz drugih naložb  35.500 19.000
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Novo mesto, 18. 4. 2016 

  
 

 
 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 10 47.205 219.570

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini  35.545 34.326

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  11.660 185.243

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 11 117.137 18.274

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  117.137 18.274

FINANČNI ODHODKI 1.337.866 2.746.323

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb  12 0 261.281

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 13 1.255.954 2.204.914

a)  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini  140 346

b)  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  1.251.642 2.204.569

č)  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  4.172 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 14 81.912 280.129
b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti  38.900 119.392

c)  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  43.012 160.737

15. DRUGI PRIHODKI 15 215.392 185.151

16. DRUGI ODHODKI  16 158.183 206.628

CELOTNI DOBIČEK 5.369.703 5.761.793

17. DAVEK IZ DOBIČKA  17-1 268.721 455.497

18. ODLOŽENI DAVKI  17-2 413.119 402.240

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 18 4.687.863 4.904.056



Letno poročilo 2015 | CGP, d. d.  

 

Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
5 

49 
 

Pojasnila k izkazu poslovnega izida  

 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo od 1. januarja 2006, ter 
poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov (SRS), ki jih morajo družbe, registrirane v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah v Republiki Sloveniji, upoštevati. 
 
Za ugotavljanje poslovnega izida in izdelavo izkaza uporabljamo v skladu SRS 25.5 različico I. V skladu s SRS 18 
prihodke razčlenjujemo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. 
 

 
 
Pojasnilo št. 1: ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 
 

 
 
Čisti prihodki od prodaje vključujejo tudi prihodke soizvajalcev iz naslova skupaj obvladovanega delovanja v 
višini 2.459.871 EUR. V kolikor prihodke soizvajalcev ne bi evidentirali, bi prihodki v letu 2015 znašali 
86.727.595 EUR. Za enak znesek bi bili nižji tudi stroški storitev. 
 
Čisti prihodki od prodaje so v letu 2015 za 13,2 odstotka manjši kot v prejšnjem letu. Struktura po posameznih 
področjih dela je razvidna iz poslovnega dela letnega poročila. 
 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu v skupini znašajo 1.750.685 EUR ter čisti 
prihodki od prodaje blaga in materiala v okviru skupine 9.478.017 EUR.  

Stroški po naravnih vrstah

v EUR 2015 2014

Čisti  prihodki od prodaje 89.187.466 102.808.038
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov oziroma nabavna vrednost 
prodanega blaga 77.977.966 86.619.009

    Vrednost prodanih poslovnih učinkov 73.867.624 80.796.923

    Nabavna vrednost prodanega blaga 4.110.343 5.822.086

Stroški prodajanja 609.062 641.096

Stroški splošnih dejavnosti 5.812.566 7.518.253
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 375.153 22.975

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 189.202 978.735

Drugi stroški, ki  se ne zadržujejo v zalogah 184.543 159.735

Drugi poslovni prihodki 1.395.547 692.765

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 208.773 67.582

Poslovni izid iz rednega delovanja 5.643.292 7.628.581

Preglednica čistih prihodkov od prodaje

v EUR 2015 2014

Prodaja proizvodov in storitev na domačem trgu 73.638.425 83.442.987

Prodaja blaga in materiala na domačem trgu 15.542.861 19.354.108

Prodaja proizvodov in storitev na tujem trgu 6.179 10.943

Skupaj 89.187.466 102.808.038
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Čisti prihodki od prodaje storitev v podjetjem skupine: 

CGP-CP, d.o.o. 1.478.362 EUR, 

CGP-LOGISTIKA, d.o.o. 34.582 EUR, 

CGP-ING, d.o.o. 20.491 EUR, 

CGP-GRADNJE, d.o.o. 125.383 EUR, 

IGM SAVA, d.o.o. 34.439 EUR, 

CGP-GIP, d.o.o. 57.428 EUR. 

 
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala podjetjem skupine: 

CGP-CP, d.o.o. 9.068.494 EUR, 

CGP-GRADNJE, d.o.o. 324.283 EUR, 

CGP-LOGISTIKA, d.o.o. 18.376 EUR, 

IGM SAVA d.o.o. 54.721 EUR, 

CGP-GIP, d.o.o. 12.143 EUR. 

 
Družba je s povezanimi osebami poslovala na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile v 
medsebojnem prometu povezanih oseb uporabljene tržne cene proizvodov, storitev, blaga in materiala. 
 
V čistih prihodkih od prodaje družba izkazuje prihodke v višini 6.796 EUR iz naslova povratnih poslov, ki jih 
poslovni partnerji niso realizirali v skladu s sklenjenimi pogodbami. 
 
Pojasnilo št. 2: SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je razlika med njihovo vrednostjo na 
koncu obračunskega obdobja in njihovo vrednostjo na začetku obračunskega obdobja. 
Sprememba vrednosti zalog proizvodnih enot v višini 173.535 EUR je razlika začetnega in končnega stanja zalog 
proizvodov (lastnih izdelkov) vrednotenih po neposrednih proizvajalnih stroških. 
 
Pojasnilo št. 3: USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi in storitve, ki jih je družba ustvarila oziroma opravila 
ter nato zajela med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva, so v višini 208.773 EUR.  
Od tega: 

§ nadstrešnice za inertne in reciklirane agregat     146.624 EUR, 
§ priključek (levi zaviralni pas) kamnolom Vrčice  28.146 EUR, 
§ nadstrešnica CGP      30.739 EUR, 
§ drugi usredstveni lastni proizvodi     3.264 EUR. 

 
Pojasnilo št. 4: DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI) 
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) znašajo 1.395.547 EUR. Prihodki od 
odprave rezervacij znašajo 1.099.318 EUR. Prevrednotovalni poslovni prihodki, ki se pojavljajo ob odtujitvi 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad 
njihovo knjigovodsko vrednostjo predstavljajo 126.945 EUR, odpisi obveznosti znašajo 152.976 EUR in izterjane 
odpisane terjatve 5.343 EUR. Subvencije zaradi preseganja kvot invalidov ter poraba odstopljenih sredstev v 
skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov je v višini 10.964 EUR. 
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Pojasnilo št. 5: STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
Stroški materiala so stroški osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in 
maziva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije. 
 
Stroški storitev so stroški prevoznih storitev, proizvajalnih storitev, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, 
telekomunikacijskih storitev, najemnin, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in podobni stroški, v 
širšem pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida in niso povezane s plačami, pa tudi 
stroški obresti. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu 
oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami. 
 

 
 

 
 

Pregled drugih poslovnih prihodkov (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

v EUR 2015 2014

Prihodki od odprave rezervacij 1.099.318 0
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije) 10.964 38.025

Prevrednotovalni poslovni prihodki 285.265 654.741

Skupaj drugi poslovni prihodki 1.395.547 692.765

v EUR 2015 2014

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 4.110.343 5.822.086

Stroški porabljenega materiala 11.399.243 9.912.015

Stroški storitev 63.697.156 73.936.762

Skupaj 79.206.741 89.670.863

Preglednica nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala, stroškov porabljenega materiala ter stroškov 
storitev

Preglednica porabljenega materiala

v EUR 2015 2014

Stroški osnovnega materiala 9.755.643 8.203.382

Stroški pomožnega materiala 7.073 1.818

Stroški energije 1.268.783 1.416.182

Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje 238.378 194.675

Odpisi drobnega inventarja 56.803 32.693

Uskladitev stroškov materiala - popisne razlike 216 3.161

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 56.738 54.291

Drugi stroški materiala 15.610 5.814

Skupaj 11.399.243 9.912.015
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V okviru stroškov intelektualnih in osebnih storitev družba izkazuje tudi stroške revizije v vrednosti 23.700 EUR. 
Stroški se nanašajo na redno revizijo računovodskih izkazov oziroma letnega poročila 2014, mnenje o vrednosti 
zemljišč za namene računovodskega poročanja ter pripravljalno in začetno fazo revidiranja za leto 2015. 
 
Pojasnilo št. 6: STROŠKI DELA 
Zaslužki zaposlencev so vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in 
jih obravnava kot svoje stroške dela.  
 
Zaslužki pripadajo zaposlencem med njihovim službovanjem ali po koncu njihovega službovanja. Med njihovim 
službovanjem so to plače, nadomestila plač in njim sorodne postavke, po koncu njihovega službovanja pa v 
glavnem odpravnine in pokojnine. 
 

 
 
Družba pri obračunu plač in nadomestil plač uporablja določila Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne 
pogodbe za cestno gospodarstvo ter Dogovor o izplačilu plač iz leta 2005 (podaljšanje veljavnosti tudi v letu 
2014) med upravo družbe ter reprezentativnim sindikatom, pri čemer vse stroške, ki presegajo Uredbo, 
izkazuje kot davčno nepriznane. V letu 2015 je bilo 47 zaposlencev, ki so prejeli plačo v skladu s sklenjeno 
individualno pogodbo o zaposlitvi. 
 
Prejemki članov uprave so znašali skupaj 302.085 EUR. Od tega je prejel predsednik uprave Martin Gosenca 
143.662 EUR fiksnega dela prejemkov, 58 EUR povračil v zvezi z delom, 10.614 EUR bonitet in 2.357 EUR drugih 
prejemkov. Edo Škufca, član uprave, je prejel 133.705 EUR fiksnega dela prejemkov, 117 EUR povračil v zvezi z 
delom, 8.647 EUR bonitet in 2.924 drugih prejemkov. 

Preglednica stroškov storitev

v EUR 2015 2014

Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev 57.452.756 68.401.236

Stroški transportnih storitev 1.822.736 1.201.241

Stroški storitev vzdrževanja 455.453 541.763

Najemnine 773.489 635.260

Povračila stroškov v zvezi z delom 56.856 36.617

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zav. premij 1.139.759 1.148.049

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 488.832 529.198

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 191.655 129.254

Stroški storitev fizičnih oseb 28.184 26.252

Stroški drugih storitev 1.287.435 1.287.893

Skupaj 63.697.156 73.936.762

Preglednica stroškov dela

v EUR 2015 2014

Plače zaposlencev 2.982.212 2.855.291

Nadomestila plač zaposlencev (dopusti, prazniki) 347.498 443.064

Regres za letni dopust in drugi prejemki zaposlencev 175.941 628.239

Dajatve za zagotavljanje socialne varnosti                                                        491.549 537.813

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 42.204 52.618

Skupaj 4.039.406 4.517.026
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V fiksnem in variabilnem delu prejemkov niso vključeni prispevki na izplačane plače (prikazani zneski so v višini 
bruto 1). 
Povračila v zvezi z delom vključujejo dnevnice, nočnine, povračila stroškov za prevoz z lastnim prevoznim 
sredstvom. Bonitete ne vključujejo obračunanih prispevkov na izplačane plače. Med drugimi prejemki so 
vključeni regres za letni dopust, povračila v zvezi s prevozom na delo, prehrana med delom. 
 

 
 
Sejnine so izkazane v bruto zneskih. 
 

 
 
Prejemki zaposlenim po individualnih pogodbah predstavljajo izplačane plače ter regres za letni dopust, brez 
povračil v zvezi z delom ter drugih prejemkov. 
  
Pojasnilo št. 7: ODPISI VREDNOSTI 
Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 
s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče 
poslovne učinke. 
 

 
 

Prejemki članov nadzornega sveta

Ime in priimek Sejnine (v EUR)

Osnovno plačilo 
za opravljanje 

funkcije (v EUR)

Vesna Južna, predsednica 859 3.200

Denis Novak 759 2.400

Marjan Kastelec 759 2.400

SKUPAJ 2.377 8.000

Skupni znesek prejemkov, izplačanih v letu 2015 zaposlenim po individualnih pogodbah, za katere se
ne uporablja tarifni del kolektivne pogodbe (brez članov uprave CGP, d. d.) v skupini CGP

Podjetje Znesek (v EUR) Št. zaposlenih iz ur

CGP, d.d. 1.473.741 37,21

CGP-Cp, d.o.o. 493.067 14,56

CGP-Gip, d.o.o. 180.925 4,35

CGP-Logistika, d.o.o. 5.298 2,00

IGM Sava, d.o.o. 90.514 2,57

CGP-Gradnje, d.o.o. 138.731 5,22

Preglednica odpisov vrednosti

v EUR 2015 2014

Amortizacija   979.913 807.107
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih  375.153 22.975

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  189.202 978.735

Skupaj 1.544.268 1.808.818
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Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi v 
vrednosti 375.153 EUR so posledica prevrednotenja nepremičnine Dunajski mozaik na pošteno vrednost v 
skladu z opravljeno cenitvijo nepremičnine. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih, v vrednosti 189.202 EUR so iz naslova 
prevrednotenja zaradi oslabitve poslovnih terjatev. V poslovnem letu 2015 se je oblikoval odpis vrednosti 
terjatev v višini 29.877 EUR v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, zaradi trajno neizterljivih terjatev. 
 
Merila za oblikovanje popravkov terjatev: 

§ 100% popravek za terjatve, ki niso bile prijavljene v stečajno maso ali postopek prisilne poravnave, 
§ 100% popravek zaradi zastaranja ali drugih kriterijev, ki so individualno opredeljeni, 
§ 50% popravek za terjatve, ki so bile prijavljene v stečajno maso ali postopek prisilne poravnave. 

 
 
Pojasnilo št. 8: DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

 

 
 
Družba izkazuje med drugimi poslovnimi odhodki naslednje večje postavke: 

§ nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 129.591 EUR, 
§ stroški članarin 12.948 EUR, 
§ stroški prispevkov GZS 7.926 EUR. 

 
Pojasnilo št. 9: FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s 
terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti, deleži v dobičku drugih in prevrednotovalni finančni prihodki.  
 
Finančni prihodki iz deležev znašajo 842.725 EUR, od tega finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 
807.226 EUR (dividende) ter finančni prihodki iz drugih naložb 35.500 EUR. 
 

Preglednica obračunane amortizacije

v EUR 2015 2014

Amortizacija neopredmetenih sredstev 60.781 60.069

Amortizacija zgradb 348.480 327.640

Amortizacija opreme in nadomestih delov 526.755 374.006

Amortizacija drobnega inventarja 2.114 1.711

Amortizacija osnovnih sredstev v tuji lasti 41.783 43.681

Skupaj 979.913 807.107

Preglednica drugih poslovnih odhodkov

v EUR 2015 2014

Drugi stroški

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 151.624 149.255

Izdatki za varstvo okolja 31.724 8.731

Ostali stroški 1.195 1.750

Skupaj drugi poslovni odhodki 184.543 159.735
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Pojasnilo št. 10: FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 
Finančni prihodki  iz danih posojil znašajo 47.205 EUR, od tega finančni prihodki iz posojil, danih družbam v 
skupini 35.545 EUR in finančni prihodki iz posojil danih drugim 11.660 EUR. 
 
Pojasnilo št. 11: FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih v vrednosti 117.137 EUR zajemajo obračunane in plačane 
obresti od kupcev v višini 12.253 EUR, obračunane in plačane obresti od ostalih v višini 65.079 EUR, prihodke iz 
naslova odpisanih terjatev v preteklih obdobjih v višini 30.000 EUR ter prihodki od tečajnih razlik v višini 9.805 
EUR. 
 
Pojasnilo št. 12: FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v letu 2015 družba ni evidentirala. 
 
Pojasnilo št. 13: FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti znašajo 1.255.954 EUR. 
 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank znašajo 1.251.642 EUR. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od 
družb v skupini znašajo 140 EUR do družbe IGM Sava, d.o.o. 
 
Pojasnilo št. 14: FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti znašajo 81.912 EUR, od tega: 

§ negativne tečajne razlike        3.651 EUR, 
§ obresti do dobaviteljev      35.249 EUR, 
§ obresti finančnega najema       36.568 EUR, 
§ zamudnih obresti od davkov (DDV kasnejših obdobij 76.a)    6.444 EUR. 

 
Pojasnilo št. 15: DRUGI PRIHODKI 
Drugi prihodki so predvsem neobičajne postavke, ki povečujejo poslovni izid in znašajo 215.392 EUR, od tega: 

§ prejete odškodnine od zavarovalnic    161.804 EUR, 
§ prejete kazni       10.359 EUR, 
§ prejete odškodnine       12.137 EUR, 
§ druge neobičajne postavke ter pozitivne evrske izravnave  31.092 EUR. 

 
 
Pojasnilo št. 16: DRUGI ODHODKI 
Drugi odhodki so predvsem neobičajne postavke, ki zmanjšujejo poslovni izid. Znašajo 158.183 EUR iz naslova 
odškodnin, denarnih kazni in pogodbenih kazni. 
 
Pojasnilo št. 17: DAVEK IZ DOBIČKA 
Davki vključujejo obveznosti za obračunani davek in odloženi davek. Davek od dohodkov pravnih oseb se izkaže 
v izkazu poslovnega izida, razen v primeru, ko se izkaže neposredno v drugem vseobsegajočem donosu 
(prevrednotenje finančnih sredstev, prevrednotenje naložbenih nepremičnin). Davek od dohodkov pravnih 
oseb v letu 2015 znaša 268.721 EUR. Obračun temelji na prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida, ki so 
vključeni v davčni izkaz v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Odloženi davki znašajo 413.119 EUR. 
 
Pojasnilo št. 18: ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
Čisti dobiček poslovnega obdobja znaša 4.687.863 EUR, kar predstavlja 5,3-odstotno dobičkovnost čistih 
prihodkov od prodaje. 
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Preglednica čistega poslovnega izida obračunskega obdobja

v EUR 2015 2014

POSLOVNI PRIHODKI 90.618.251 103.785.022

POSLOVNI ODHODKI 84.974.959 96.156.441

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 5.643.292 7.628.581

FINANČNI PRIHODKI 1.007.067 901.012

FINANČNI ODHODKI 1.337.866 2.746.323

FINANČNI PRIHODKI - FINANČNI ODHODKI -330.799 -1.845.311

DRUGI PRIHODKI 215.392 185.151

DRUGI ODHODKI  158.183 206.628

DRUGI PRIHODKI - DRUGI ODHODKI 57.209 -21.477

CELOTNI DOBIČEK 5.369.703 5.761.793

DAVEK IZ DOBIČKA  268.721 455.497

ODLOŽENI DAVKI  413.119 402.240

ČISTI DOBIČEK 4.687.863 4.904.056
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15 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje 1. 1. do 31. 12. 
2015 

 

 
 
Izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
vse sestavine izkaza poslovnega izida ter vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v 
poslovnem izidu, vplivajo pa na višino lastniškega kapitala.  
 
V vseobsegajočem donosu so predstavljene vse postavke pripoznanih prihodkov in odhodkov v obdobju v dveh 
izkazih: izkaz, ki prikazuje sestavine poslovnega izida (ločeni izkaz vseobsegajočega donosa) in drugi izkaz, ki se 
začne s poslovnim izidom in prikazuje sestavine drugega vseobsegajočega donosa (izkaz vseobsegajočega 
donosa).  
 
Družba v letu 2015 beleži neto spremembo vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti, in sicer povečanje za 121.207 EUR ter neto spremembo vrednosti zemljišč 
zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in sicer zmanjšanje v višini 4.245.979 EUR. 

Pojasnila postavk izkaza drugega vseobsegajočega donosa so vidna v pojasnilih posameznih kategorij bilance 
stanja. 

Izkaz vseobsegajočega donosa 

v EUR 2015 2014

1 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.687.863 4.904.056
2 Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev -4.245.979 -2.087.596

  2.1 Presežek iz prevrednotenja zemljišč -5.115.637 -2.515.176
  2.5 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev za odloženi davek (odbitna 869.658 427.580
3 Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih 
za prodajo 121.207 563.764

  3.1 Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb 358.570 377.526

  3.2 Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb -249.258 263.046
  3.3 Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja finančnih naložb za 
odloženi davek 11.895 -76.808
4 Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v 
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev) 0 0

5 Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0

6 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 563.091 3.380.224
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16 Izkaz gibanja kapitala  

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1. 1.  do 31. 12. 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izkaz gibanja kapitala za leto končano 31. 12. 2015

v EUR

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Druge rezerve 
iz dobička

Osnovna 
sredstva

Finančne 
naložbe

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni 
izid posl. leta

Skupaj kapital

A. Stanje 1. januarja 2015 4.479.415 9.300.191 447.941 1.721.815 26.428.893 14.285.965 13.905.111 4.904.056 75.473.387
B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 121.207 0 4.687.863 4.809.070
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 4.687.863 4.687.863
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala 0 0 0 0 0 121.207 0 0 121.207
C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0 4.904.056 -4.904.056 0
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 0 4.904.056 -4.904.056 0
Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 4.245.979 0 1.717.515 0 5.963.494
a) izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 1.717.515 0 1.717.515
č) Uporaba presežka iz prevrednotenja (za oslabitev 
sredstev) 0 0 0 0 4.245.979 0 0 0 4.245.979
D. Stanje 31. december 2015 4.479.415 9.300.191 447.941 1.721.815 22.182.914 14.407.172 17.091.652 4.687.863 74.318.962

Presežek iz prevrednotenja 
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Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1. 1.  do 31. 12. 2014 
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Dodatek k izkazu gibanja kapitala 

 

 
 
Bilančni dobiček leta 2015 znaša 21.779.515 EUR. Zajema čisti dobiček poslovnega leta v vrednosti 4.687.863 
EUR in preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v vrednosti 17.091.652 EUR. 
 
O delitvi bilančnega dobička odloča skupščina družbe. 
 
Ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2014, ki je znašal 18.809.167 EUR, se je na predlog nadzornega 
sveta v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) delno uporabil za izplačilo dividend v bruto 
vrednosti 1,60 EUR na delnico, preostali del je ostal nerazporejen. O delitvi bilančnega dobička je odločala 
skupščina družbe.  
 
  

Bilančni dobiček za leto končano 31. 12. 2015

v EUR 2015 2014

Čisti dobiček poslovnega leta 4.687.863 4.904.056

Preneseni čisti dobiček 17.091.652 13.905.111

BILANČNI DOBIČEK 21.779.515 18.809.167
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17 Izkaz denarnih tokov za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 

 
 
 
 

 Izkaz denarnih tokov  

 v EUR 2015 2014
 A .   Denarni tokovi pri poslovanju 
 a )   Postavke izkaza poslovnega izida 

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  90.788.596 103.441.797
 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -84.127.531 -95.528.897
 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -873.037 453.676

5.788.028 8.366.576
 b )   Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

    odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 
 Začetne manj končne poslovne terjatve 9.520.792 6.588.677
 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 742.609 -768.073
 Začetne manj končne terjatve za odloženi davek 0 0
 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  -216.150 -38.914
 Začetne manj končne zaloge 134.635 -3.265.704
 Končni manj začetni poslovni dolgovi -7.279.324 -182.598
 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -1.153.298 34.242
 Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek 0 0

1.749.264 2.367.630
 c)   Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 7.537.292 10.734.206

 B .   Denarni tokovi pri naložbenju 
 a )   Prejemki pri naložbenju 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  984.412 5.060.055
 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0
 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 216.437 570.110
 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0
 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0
 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 8.689.333 21.418.075

9.890.182 27.048.240
 b )   Izdatki pri naložbenju 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -6.439 -5.111
 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.211.492 -12.128.594
 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0
 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -3 0
 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -7.445.531 -16.202.893

-9.663.465 -28.336.598
 c)   Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 226.717 -1.288.358

 C .   Denarni tokovi pri financiranju 
 a )   Prejemki pri financiranju 

 Prejemki od vplačanega kapitala 0 0
 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 1.650.000 0
 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 2.708.479 80.000

4.358.479 80.000
 b )   Izdatki pri financiranju 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.250.788 -2.557.344
 Izdatki za vračila kapitala 0 0
 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -1.650.000 -375.000
 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -7.634.980 -3.994.856
 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -1.716.898 -2.270.582

-12.252.666 -9.197.782
 c)   Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -7.894.187 -9.117.782

 Č .   Končno stanje denarnih sredstev 823.474 953.652
 x )   Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -130.178 328.066
 y )   Začetno stanje denarnih sredstev 953.652 625.586
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18 Kazalniki 

 
 
 
Stopnja lastniškosti financiranja je razmerje med seštevkom kapitala in vsemi obveznostmi do virov sredstev, 
torej prikazuje delež lastniškega financiranja v vseh sredstvih družbe. 
 
Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med dolgoročnimi viri financiranja (kapital, dolgoročnimi 
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami) in vsemi obveznostmi do virov sredstev. 
 
Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) ter vsemi sredstvi.  
 
Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med stalnimi sredstvi in vsemi sredstvi. 
 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi 
(neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti). 
 
Koeficienti neposredne, pospešene in kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri, pospešeni in 
kratkoročni koeficient) prikazujejo plačilno sposobnost podjetja. Kratkoročna pokritost kratkoročnih 
obveznosti je razmerje med gibljivimi sredstvi ter kratkoročnimi poslovnimi in finančnimi obveznostmi. 
Pospešeno in neposredno pokritost kratkoročnih obveznosti izračunamo tako, da od vrednosti gibljivih 
sredstev odštejemo vrednost zalog v pospešenem koeficientu in vrednost zalog, poslovnih terjatev ter 
kratkoročnih finančnih naložb v hitrem koeficientu. 
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. 
 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je razmerje med čistim dobičkom poslovnega leta in povprečnim 
kapitalom (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja). 
 

Kazalniki poslovanja 

Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) 2015 2014
Stopnja lastniškosti financiranja 57,02% 48,93%
Stopnja dolgoročnosti financiranja 83,35% 64,89%
Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja)
Stopnja osnovnosti investiranja 41,96% 33,55%
Stopnja dolgoročnosti investiranja 55,77% 45,58%
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega  ustroja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,36 1,46
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 0,0380 0,0119
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni 
koeficient)

0,83 0,73

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni 
koeficient)

2,64 1,53

Temeljni kazalniki gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,066 1,057
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,065 0,086
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19 Posli s povezanimi osebami 

Pravni posli med obvladujočo družbo CGP, d.d. in od nje odvisnimi povezanimi družbami ter povezanimi 
družbami skupine Perspektiva so bili sklenjeni pod pogoji, ki veljajo v primeru sklepanja poslov s tretjimi 
neodvisnimi osebami oz. v skladu z zakonodajo, ki velja za posle s povezanimi osebami. Odvisne družbe pri 
navedenih poslih niso bile prikrajšane, zato poslovodstva odvisnih družb niso zahtevala niti prejela nadomestil 
s strani obvladujočih družb ali drugih povezanih družb.  
 
 


