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Pripravljeni na spremembe 

VIZIJA DRUŽBE – SKRBELI BOMO ZA SVOJO BODOČNOST 

Vižija žajema čeloto nas ih dolgoroč nih usmeritev in prič akovanj, ki jih ž elimo doseč i v 

prihodnosti. Usmerjena bo v žadovoljstvo strank in žaposlenih. Postali bomo uspes en 

proižvajaleč visoko kvalitetnih iždelkov in prepožnavni v lokalnem okolju ter na tujih 

trgih. 

POSLANSTVO DRUŽBE 

Primerna velikost nas e druž be, obsež no strokovno žnanje in bogate ižkus nje, 

fleksibilnost in prilagajanje ž eljam in žahtevam trž is č a so nas e osnovno vodilo in 

žagotovilo, da bo nas e delo opravljeno strokovno, kvalitetno, čenovno konkurenč no ter 

popolnoma v skladu ž ž eljami in prič akovanji nas ih sedanjih in bodoč ih kupčev. 

V poslanstvu je opredeljena nas a vsakodnevna dejavnost, nas  temeljni namen poslovanja in 

osnovna usmeritev nas e druž be v okolju. Uresnič evali ga bomo skupaj ž žaposlenimi 

invalidi, ki jim v druž bi žagotavljamo enake mož nosti. 

CILJI DRUŽBE 

Opredelitev temeljnega čilja druž be ni preprosta, predvsem žato, ker se ž druž bo 

povežujejo interesi več  druž benih skupin, katerih čilji so lahko tudi ražlič ni. 

Gre predvsem ža naslednje skupine: 

 Lastniki družbe: Z njihovega vidika je čilj poslovanja podjetja predvsem 

dobič ek ož. poveč anje trž ne vrednosti njihovega kapitala. 

 Vodstvo: Cilj jim je stalnost vodenja ter ugled in rast druž be. 

 Zaposleni: Cilj jim je maksimižiranje materialnih koristi od druž be ob dobrih 

delovnih pogojih in stalnosti žaposlitve. Na splos no velja, da so ti čilji v 

nasprotju s čilji lastnikov druž be. 

 Upniki: Cilj je stabilno in varno dolgoroč no poslovanje druž be ob doseganju 

žadostne donosnosti ža plač ilo obresti in vrač ilo kreditov. 

 Država: Njeni osnovni čilji so predvsem č im več ji prispevek druž be k njenemu 

finančiranju, č imveč  žaposlenih v druž bi in č im manjs e obremenitve okolja 

s strani druž be. 

Dobro je vedeti, kaj vse te skupine povežuje ožiroma kaj vse je tem skupinam skupno. 

Vsaj en čilj je skupen vsem - dolgoročna rast podjetja. Vse skupine morajo imeti mož nost, 

da ižražijo svoje interese, pa č eprav so ti nemalokrat čelo nasprotni temeljnemu čilju. 
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VREDNOST DRUŽBE 

 Poštenost je vrednota, ki ji sledimo vsi žaposleni druž be. Smo iskreni in 
odkriti v odnosu do svojih strank, poslovnih partnerjev, sodelavčev, lastnikov ter 
drugih udelež enčev. 

 Lojalnost in predanost zaposlenih, ki strmijo k skupnemu čilju - žadovoljiti 
ž elje in potrebe nas ih kupčev. Prižnavamo pomembnost vsakega žaposlenega 
in skrbimo ža ižobraž evanje in ražvoj kadrov. 

 Enake možnosti dajemo vsem žaposlenim, ne glede na status žaposlenega, 
spol ali versko pripadnost. 

 Kreativnost se kaž e na vseh področ jih nas ega delovanja, saj uvajamo stalne 
ižboljs ave na vseh ravneh poslovanja. 

 Odgovoren odnos do okolja ižvajamo tako, da v nas e iždelke vnas amo 
najnovejs a ekolos ka spožnanja. Ražumemo lokalno okolje in smo ž njim tesno 
povežani. 



POSLOVNO POROČILO 

Stran 3 

Ključ ni podatki o poslovanju druž be v letu 2015 

FINANČNI PODATKI O POSLOVANJU V EUR 

Osnovni kapital druž be žnas a 1.854.989 eur, prihodki od prodaje žnas ajo 2.973.446 eur 

in so  glede na leto 2014 poveč ani ža 39,0 %, prihodki iž poslovanja žnas ajo 3.750.748 

eur in so  glede na  leto 2014 poveč ani ža 37,9 %. 

 

SPLOŠNI PODATKI O POSLOVANJU 

Druž ba Bodoč nost Maribor d.o. o. posluje kot gospodarska druž ba s statusom 

invalidskega podjetja, saj ima žaposlenih več  kot 50 % invalidov. 

V letu 2015 je druž ba Bodoč nost Maribor d.o.o. presegla nač rtovane čilje, saj so prihodki 

od prodaje blaga in storitev poveč ani ža 42 %, stros ki dela so poveč ani ža 37 %, stros ki  

blaga, materiala in storitev  so poveč ani ža 73 % glede na nač rt ža leto 2015. 

 

Ne glede na status invalidskega podjetja je druž ba na trgu iženač ena ž »ždravimi 

podjetji« in konkurira ža pridobivanje naroč il pod enakimi pogoji kot ostala podjetja. V 

druž bi imamo pet proižvodnih programov, katere prilagajamo ražmeram na trgu. 

V programu kovinarstva smo se v letu 2015  sooč ali s tež avami nas ih kupčev, ki so iž 

sektorja gradbenis tva. Ti kupči žmanjs ujejo obseg naroč il, nekateri so tudi konč ali  s 

svojim poslovanjem. 
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V programu konfekčije, ki  je v preteklosti svoje prihodke dosegal s pretež no  

storitvenimi posli, poskus amo najti ustrežno nadomestilo ža žaposlene tudi ž 

dejavnostjo posredovanja delovne sile.  

Program grafike se na področ ju svojega delovanja sreč uje ž ižredno moč no in mnogokrat 

tudi nelojalno konkurenčo, kar nam povžroč a velike tež ave. 

Program mižarstva je orientiran na manjs e individualne kupče  doma in v tujini. 

Iždelujemo stilno masivno  pohis tvo predvsem iž smrekovega lesa. 

Program storitev je po s tevilu žaposlenih najs tevilč nejs i  program. V tem programu 

ustvarjamo čča. 84  % vseh prihodkov podjetja. 

Smatramo, da je druž ba Bodoč nost Maribor d.o .o.  pripravljena na hitre trž ne 

spremembe, da lahko postane dolgoroč no uspes no podjetje. Zato bomo s e naprej 

intenživirali napore ža ižboljs anje uč inkovitosti poslovanja, ža neprestano rast druž be in 

ža žadovoljstvo žaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov. 



POSLOVNO POROČILO 

Stran 5 

Poroč ilo direktoriče druž be 

SPOŠTOVANI DRUŽBENIKI, POSLOVNI PARTNERJI IN SODELAVCI. 

Z žadovoljstvom vam sporoč am, da je bilo leto 2015 ža druž bo Bodoč nost Maribor d.o.o. 

želo žahtevno, vendar se pravilnost poslovnih odloč itev odraž a  tudi v režultatih 

poslovanja, ki so potrdili žač rtano poslovno strategijo opredeljeno v letnem planu ža 

2015. 

Druž ba ž e vse od leta 2011 posluje s spremenjenimi pogoji poslovanja, ki so poslediča 

uvedbe novega programa ižvajanja storitev in predstavljajo strates ki premik v delovanju 

druž be.  Ta premik predstavlja vižijo nadaljnjega ražvoja in opredeljuje žač rtano pot in 

dolgoroč ne čilje. Vižija ižhaja iž prevladujoč ih interesov vseh pomembnih udelež enčev v 

pročesu – lastnikov, žaposlenih, poslovnih partnerjev in vodstva. 

Kljub ž e nekajletnemu sodelovanju ž žnanim poslovnim partnerjem smo v letu 2015 

vlagali s tevilne napore v pridobitev bolj dolgoroč ne pogodbe o poslovnem sodelovanju, 

ki bi ža druž bo pomenila bolj stabilno poslovanje, laž je planiranje investičij in laž je 

ižvajanje kadrovske politike. Zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja v preteklosti,  

dobre kvalitete ižvedenih storitev in spos tovanja dogovorjenih rokov smo kljub veliki 

mednarodni konkurenči v letu 2015 žmagali na mednarodnem tenderju ža ižvajanje 

storitev ža obdobje do konča leta 2017. 

S vsakodnevnim odživanjem na poslovne ižžive smo uspeli poslovno leto 2015 žaključ iti 

s požitivnim poslovnim ižidom  K temu je najbolj prispeval prav poveč an obseg 

poslovanja v programu storitev. Pohvalo ža dobre režultate in finanč no stabilnost druž be 

si žato žasluž ijo prav vsi žaposleni v druž bi Bodoč nost Maribor d.o.o.. 

Tudi v letu 2015 smo sprejeli vrsto ukrepov in odloč itev na poslovnem in kadrovskem 

področ ju. Realižirano je bilo dodatno žaposlovanje, nadgradnja žanesljivih in varnih 

storitev, ter omogoč ena čelovita poslovna kontrola, ki jo je narekovalo sodelovanje ž 

največ jim poslovnim partnerjem. Za  podporo ukrepom so tudi v letu 2015 bile potrebne 

nekatere investičije.  
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IN KAKO VIDIMO NAŠE POSLOVANJE V LETU 2016? 

Druž ba Bodoč nost Maribor d.o.o. bo tudi v prihodnje več ino svoje energije usmerila v 

ražvoj in nadgradnjo inovativnih, konkurenč nih, kakovostnih, žanesljivih ter varnih 

storitev, ki bodo žadovoljile ž elje in žahteve uporabnikov nas ih iždelkov in storitev.  Skrb 

ža kakovost in okolje sta namreč  elementa, ki nam žagotavljata odloč ilno prednost pred 

konkurenčo. 

Enakomerna rast, nalož be, ražvojni projekti, obvladovanje tveganj in dobro 

gospodarjenje bodo tudi v bodoč e temelji nadaljnjega ražvoja nas e druž be ž dolgoletno 

tradičijo. Tudi v bodoč e bo velika požornost namenjena ražvoju obstoječ ih programov in  

ustvarjanju sočialne varnosti ža žaposlene in vsaj ohranitvi vrednosti druž be ža lastnike. 

Preprič ana sem, da bomo ž  ekipo žaposlenih, ki imajo dovolj volje, poguma in 

medsebojnega ražumevanja, uspeli tudi v prihodnje ohraniti ugled druž be Bodoč nost 

Maribor d.o.o. in  dosegati režultate, ki bodo krepili žaupanje nas ih poslovnih partnerjev 

in lastnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Direktoriča druž be 

  Milena SISINGER 
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Poroč ilo predsednika nadžornega sveta ža poslovno leto 
2015 

Nadžorni svet druž be je v letu 2015 deloval v naslednji sestavi: 

 Tomaž  C uč nik- predsednik 

 Cvetka Hajnž ič  

 Franč Mež a  

 Marko S trigl 

 Simona Vajžman 

SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE 

Nadžorni svet druž be BODOC NOST MARIBOR d.o.o., je spremljal in nadžoroval vodenje 

poslov druž be v okviru pristojnosti, ki so opredeljene ž žakonom in druž beno pogodbo 

druž be. 

Na skupno 4 – s tirih rednih sejah,  je nadžorni svet obravnaval področ ja, povežana s 

samim poslovanjem druž be. 16. 2. 2015 je dosedanja direktoriča druž be Milena Sisinger 

nastopila nov petletni mandat kot direktoriča druž be.  

Nadžorni svet očenjuje, da je bil s strani poslovodstva druž be redno obves č an o  

pomembnih in aktualnih žadevah. Obravnaval je tudi najpomembnejs e poslovne 

odloč itve direktoriče ter redno spremljal realižačijo sklepov in uresnič evanje 

žastavljenih čiljev ož. nač rtovanih režultatov po sprejetem Letnem nač rtu druž be. 

Nadžorni svet je v letu 2015 obravnaval ražlič ne teme:  

obravnaval je problematiko proižvodnih režultatov, stros kov proižvodnje, spremljal 

produktivnost posamežnih programov, kakovost, investičijsko dejavnost druž be, sreč eval 

se je s kadrovsko problematiko, sprejel Plan ža leto 2015, ter žadeve povežane ž 

žmanjs anjem ož. poveč anjem proižvodnje ter spremljal delovanje glavne dejavnosti 

druž be, to je pakiranje iždelkov ža žnanega poslovnega partnerja in spremljal njen 

uspes en ražvoj. Dajal je pobude glede ražprs itve dejavnosti s čiljem žmanjs evanja 

ižpostavljenosti največ jemu naroč niku ter spremljal aktivnosti poslovodstva na tem 

področ ju. Obravnaval je tudi aktivnosti druž be na področ ju prejemanja drž avnih pomoč i. 

Nadžorni svet je poslovanje v letu 2015 očenil ža želo dobro, žlasti ž vidika vis anja 

obsega naroč il ter uspeha glede sklenitve dolgoroč ne pogodbe ža žagotavljanje storitev 

ža žnanega poslovnega partnerja. 

NADZORNI SVET JE POLEG POSLOVANJA DRUŽBE OBRAVNAVAL TUDI: 

 problematiko bolnis kih odsotnosti in pri tem je menil, da je treba to področ je ves 

č as spremljati in se ž ukrepi odživati na morebitnem prekomernem poveč evanju 

bolnis ke odsotnosti. Z režultati je bil nadžorni svet žadovoljen, saj je mogoč e 



POSLOVNO POROČILO 

Stran 8 

žažnati dolgoroč en trend žmanjs evanja bolnis kih odsotnosti, ki so v letu 2015 

čelo dosegle raven, primerljivo ž gospodarskimi druž bami, ki ne žaposlujejo tako 

velikega delež a invalidov.  

 Nadžorni svet je vžtrajal na žastavljenem Letnem planu druž be ža leto 2015, 

njegovo realižačijo in ražmere na trgu  pa je sproti spremljal in se ob žaključ ku 

vsakega č etrtletja sežnanil s poroč ilom o poslovanju druž be. 

 Nadžorni svet se je sežnanjal ž delovanjem hč erinske druž be – Zaposlitvenega 

čentra JADRO d.o.o.. 

 Spremljal aktivnosti glede prodaje poslovnega delež a v druž bi »R&B« Galant 

d.o.o., Mladenovač ožiroma oddaje njenih nepremič nin v najem. 

SKLEPNO MNENJE NADZORNEGA SVETA 

Nadžorni svet je pregledal predlož ene rač unovodske ižkaže in vse predloge, ki jih je 

direktoriča uporabila ža sestavo Letnega poroč ila 2015 in skladno s tem ugotavlja, da so 

podatki ižkažani v bilanči stanja pravilni. Nadžorni svet je mnenja, da druž ba uspes no 

posluje in je na pravi poti ža uspes no poslovanje tudi v prihodnosti ter ža dosego vseh 

žastavljenih čiljev.  

Ob tem nadžorni svet ižpostavlja potrebo po prodaji poslovnega delež a v druž bi »R&B« 

Galant d.o.o., Mladenovač ž namenom ižboljs anja likvidnosti druž be. 

UGOTOVITEV IN PREDLOG OBRAVNAVE RAZPOREDITVE DOBIČKA 

Nadžorni svet se je sežnanil s predlogom Sklepa obravnave ražporeditve dobič ka, s 

katerim se pokriva ižguba iž preteklih let in sičer se dobič ek, ki je ugotovljen ža leto 2015 

v vis ini 12.429,00 Eur nameni ža kritje ižgube iž preteklih let. Ugotovljena bilanč na 

ižguba tako žnas a 102.260,00Eur in se prenese v naslednja leta. 

LETNO POROČILO 

Nadžorni svet je dne 31. 3. 2016 obravnaval Letno poroč ilo druž be ža leto 2015 in 

ugotovil, da je vsebina realna ter da je poroč ilo iždelano strokovno, skrbno in žadovoljivo 

ražkriva poslovanje druž be ža leto 2015. 

Nadžorni svet se je sežnanil s  poroč ilom o poslovanju druž be ža poslovno leto 2015 in 

ga je potrdil, ž direktoričo druž be pa je podal usklajen predlog v žveži ž obravnavo 

ražporeditve dobič ka. 

Iž poroč il in drugih informačij je ražvidno, da je direktoriča druž bo BODOC NOST 

MARIBOR d.o.o. vodila uspes no in ohranila žaupanje nadžornega sveta.  Ob tem nadžorni 

svet ižpostavlja uspes no poslovanje druž be v letu 2015 in pridobitev dolgoroč ne 

poslovne pogodbe ž žnanim poslovnim partnerjem. 

To poroč ilo je nadžorni svet iždelal v skladu ž določ bami Zakona o gospodarskih 

druž bah in je namenjeno skups č ini druž benikov. 
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Ižjava o upravljanju 

Direktoriča druž be Bodoč nost Maribor d.o.o. v skladu s 60. a č lenom Zakona o 

Gospodarskih druž bah žagotavlja, da je letno poroč ilo ža leto 2015: 

• objavljeno v skladu ž Zakonom o gospodarskih druž bah,  

• da je rač unovodsko poroč ilo druž be Bodoč nost Maribor d.o.o., ža leto 2015 

sestavljeno v skladu s Slovenskimi rač unovodskimi standardi in da 

ižkažuje resnič en ter pos ten prikaž sredstev in obvežnosti ter finanč nega 

polož aja druž be, 

• da je poroč ilo v skladu s Kodeksom upravljanja kapitalskih nalož b 

Republike Slovenije (v nadaljevanju Kodeks), ž dne 15. maja 2014, s 

Priporoč ili upravljavča posrednih in neposrednih kapitalskih nalož b RS, ž 

dne 12. aprila 2014, ter druž beno pogodbo druž be Bodoč nost Maribor 

d.o.o.,  

• da druž ba pri svojem poslovanju in poroč anju dosledno upos teva vsa 

določ ila iž Kodeksa. 

 

Pri opravljanju dejavnosti druž ba upos teva tudi interese delež nikov: 

 Lastniki družbe: Z njihovega vidika je interes poslovanja podjetja predvsem 

dobič ek ož. poveč anje trž ne vrednosti njihovega kapitala. 

 Vodstvo: Interes jim je stalnost vodenja ter ugled in rast druž be. 

 Zaposleni: Interes jim je maksimižiranje materialnih koristi od druž be ob 

dobrih delovnih pogojih in stalnosti žaposlitve. 

 Poslovni partnerji: Interes je stabilno in varno dolgoroč no poslovanje 

druž be ob doseganju žadostne donosnosti ža plač ilo vseh obvežnosti druž be. 

 Država: Njeni osnovni interesi so predvsem č im več ji prispevek druž be k 

njenemu finančiranju, č imveč  žaposlenih v druž bi in č im manjs e obremenitve 

okolja s strani druž be. 

 

 

 

 

 

Direktoriča druž be 

Milena SISINGER 
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Ražporeditev bilanč nega dobič ka / ižgube 2015 

 Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube 
 

v EUR (brez centov)  

  POSTAVKA  

Znesek 

tekočega 

leta 

Znesek 

prejšnjega 

leta 

    2015 2014 

 A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA  12.429 36.128 

 

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 

(zmanjšana za pokritje čiste izgube iz 

kapitalskih rezerv) 

 0 0 

 C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK  0 0 

 Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA  114.689 150.817 

 D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV  0 0 

  E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA   0 0 

 1. žmanjšanje žakonskih režerv  0 0 

 
2. žmanjšanje režerv ža lastne delniče in 

lastne poslovne deleže 
 0 0 

 3. žmanjšanje statutarnih rezerv  0 0 

 4. žmanjšanje drugih režerv iž dobička  0 0 

  F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA    0 0 

 1. povečanje žakonskih režerv  0 0 

  
2. povečanje režerv ža lastne delniče in 

lastne poslovne deleže 
 0 0 

 3. povečanje statutarnih režerv  0 0 

 4. povečanje drugih režerv iž dobička  0 0 

  G. BILANČNI DOBIČEK   0 0 

  H. BILANČNA IZGUBA   102.260 114.689 
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Lastnis tvo 

LASTNINSKA STRUKTURA PODJETJA BODOČNOST MARIBOR D.O.O. – 2015 

 Poslovni delež  Delež  v kapitalu 

Republika Slovenija 1.406.558,99 75,8257% 

NFD 2 Investičijski sklad d.d. 31.306,50 1,6877% 

Merčata 1 d.d. 31.306,50 1,6877% 

Kapitalski sklad PIZ 3.338,96 0,1800% 

Bodoč nost d.o.o. 66.391,59 3,5791% 

Zaposleni in bivs i žaposleni 225.947,60 12,1805% 

Domet d.o.o. 46.244,65 2,4930% 

Počinkovalniča d.o.o. 41.831,65 2,2551% 

Zas č ita Ptuj d.o.o. 918,22 0,0495% 

Zdravstveni dom dr. A.Drolča 85,33 0,0046% 

Vrviča d.o.o. 408,10 0,0220% 

Bell d.o.o. 487,86 0,0263% 

TSP d.o.o. 163,24 0,0088% 

Skupaj kapital 1.854.989,19 100,0000% 
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Zaposleni in ižobražba 

GIBANJE ZAPOSLENOSTI V LETU 2015 

Na dan 31. 12. 2015  je bilo v druž bi žaposlenih 155 delavčev: 

 v skupnih služ bah 8, 

 v programu grafike 2, 

 v programu mižarstva 3, 

 v programu konfekčije 4, 

 v programu kovinarstva 6, 

 v programu storitev 132. 

V letu 2015 smo žaposlili 73 novih  sodelavčev, in sičer:  

 vse v programu storitev. 

Delovno ražmerje je prenehalo 19 delavčem, in sičer žaradi: 

 starostne upokojitve 1 delavču, 

 poteka delovnega ražmerja ža določ en č as 18 delavčem. 

 

1. Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2015 

 VSI ZAPOSLENI STR SAMO INVALIDI STR 

KVALIFIKACIJA Število % Število % 

MAG 2 1,29 0 0,00 

VSI 6 3,87 0 0,00 

VŠI 4 2,58 1 1,20 

SSI,VKV 34 21,94 9 10,84 

KV 51 32,90 30 36,14 

NSI 5 3,23 5 6,02 

PKV 3 1,94 3 3,61 

NKV 50 32,26 35 42,17 

SKUPAJ 155 100,00 83 100,00 

 

Tabela nam prikažuje, da  v druž bi prevladuje srednje strokovni kader (54,84 % - KV, 

VKV,SSI), 32,26 % pa je žaposlenih brež ižobražbe (NKV). 

Ižobražbena struktura žaposlenih delavčev s statusom invalida pa je nekoliko slabs a, saj 

je 42,17 %  brež ižobražbe  (NKV). 
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2. Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 

 VSI ZAPOSLENI STR SAMO INVALIDI STR 

STAROST Število % Število % 

od 18 do 30 let 22 14,28 4 4,82 

od 31 do 40 let 26 16,74 17 20,48 

od 41 do 50 let 57 36,74 38 45,78 

od 51 do 60 let 49 31,60 24 28,92 

od 61 let 1 0,64 0 0,00 

SKUPAJ 155 100,00 83 100,00 

     

 

Tabela nam prikažuje, da je v druž bi 68,98 % žaposlenih, ki so starejs i od 40 let, nekoliko 

slabs e je pri žaposlenih s statusom invalida t.j. 74,70 %. 

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI, NEGE IN POŠKODB 

Ižpad ur žaradi bolnis ke odsotnosti v obdobju januar – dečember v letu 2015 v 

primerjavi ž letom 2014 se je poveč al ža 3.296 ur. Povpreč no s tevilo žaposlenih je bilo v 

letu 2014, 105 delavčev, v letu 2015 pa 150 delavčev. Zaradi več jega s tevila žaposlenih  

se je poveč alo s tevilo ižpada ur žaradi bolnis ke odsotnosti, v delež u pa se je le-ta  

nekoliko žmanjs al, in sičer ža 0,36 odstotka. 
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Program grafike 

Eden ižmed programov druž be BODOC NOST Maribor d.o.o. je program grafike, ki ima na 

področ ju grafič nih storitev dolgoletno tradičijo. Program vsebuje tehnologijo, montaž e, 

tiskarno, strojno kartonaž o in roč no knjigovežničo. 

Ponudba programa je pestra in žajema: 

 Iždelavo ražlič nih tiskovin, blokov, vižitk, koledarjev … 

 Iždelavo ražnih map, vreč k, ražlič nih s katel .. 

 Vežavo uradnih listov, diplomskih nalog, popravilo knjig. 

Zaradi vedno več je konkurenče se mora program nenehno  prilagajati trgu, in sičer v: 

 Smislu ižboljs anja kvalitete iždelkov, 

 Cenovnega prilagajanja ož. korigiranja čen, 

 Doslednega upos tevanja rokov iždelave del. 

Vsa navedena prilagajanja so bila usmerjena v žadovoljstvo nas ih naroč nikov.  Tudi v 

bodoč e se bomo trudili ža žadovoljstvo obstoječ ih naroč nikov in ža pridobivanje novih, 

saj ž elimo obdrž ati svojo dolgoletno tradičijo.  
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Program mižarstva 

V programu mižarstva proižvajamo pohis tvo po naroč ilu individualnih strank in ostalih 

kupčev. Pohis tvo iždelujemo iž avtohtonih vrst lesa (smreka, javor, hrast, bukev, č es nja, 

mačesen,…), č e imajo stranke ž elje po iždelkih iž eksotič nih vrst lesa, pa pri iždelavi 

uporabljamo tudi te. Nas e iždelke povrs insko obdelujemo ž materiali, ki so č loveku in 

okolju prijažni (olja, voski, lažure,…). Vgrajujemo najsodobnejs e okovje ža pohis tvo, 

vodila predalov ž mehkim žapiranje, odmič ne spone ž blaž ilči, dviž ne mehanižme, ražne 

ižvleč ne kos are. 

Nas im strankam pred iždelavo svetujemo in pomagamo pri odloč itvah glede 

funkčionalnosti in uporabnosti pohis tva. Pri oblikovanju iždelkov sledimo sodobnim 

trendom in dižajnom. 

Proižvodnji program obsega naslednje iždelke: 

 Kompletna oprema individualnih stanovanjskih in več stanovanjskih his  

(kuhinje, spalniče, dnevni prostori, jedilniče, otros ke sobe, spalniče,…), 

 Oprema kmeč kih turižmov , manjs ih hotelov, poč itnis kih apartmajev,…, 

 Vhodna in notranja vrata, 

 Pisarnis ka oprema, 

 Lesene balkonske in vrtne ograje, 

 Stenske obloge, okenske poliče, stopniče, 

 Vrtno pohis tvo, 

 Embalaž ni žaboji in palete po naroč ilu. 

V letu 2015 so se proižvodni prostori mižarstva žmanjs ali ža polovičo, predvsem žaradi 

s iritve programa storitev. Selitev je povžroč ila prečej tež av pri novi organižačiji 

proižvodnje v programu (premes č anje strojev, urejanje odsesovanja, pomanjkanja 

prostora ža montaž o iždelkov in skladis č enje lesa). Poslediča vseh okolis č in je bila 

negativen poslovni ižid programa.  

S tevilo žaposlenih je bilo enako kot v preteklem letu. 

Za nas e stranke se vedno potrudimo. Prilagodimo se njihovim ž eljam in potrebam, žaradi 

dobre kvalitete iždelkov pa se veliko žadovoljnih strank vrač a. 
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Program kovinarstva 

V letu 2015 je bilo v programu kovinarstva č utiti vpliv pomanjkanja investičij na 

domač em trgu. Tako smo nastalo situačijo, res evali na dva nač ina in sičer: 

 pristopili smo k prestrukturiranju, tako da smo proižvodnji vroč e počinkanih 

pohodnih res etk, dodali nove iždelke (laž je konstrukčije, nadstres ki, kovinski 

iždelki ža individualno porabo), ki so bili nujni ža popolnitev nastalega manjka ža 

žapolnitev ražpolož ljivih kapačitet; 

 preusmerili smo prodajo res etk na tuje trge, kjer nastopamo kot podižvajaleč 

več jih podjetij, ki se ukvarjajo s proižvodnjo tež jih konstrukčij in so v njih 

vgrajene nas e res etke le delč ek čelotne investičije. 

Z vstopom na tuje trge, pa so se spremenile žahteve po popolnoma ražlič nih tipih res etk, 

kot smo bili vajeni do sedaj. Zahtevane so več je debeline materialov, žahtevani so 

posebni rasterji, žahtevane so drugač ne kvalitete osnovnih materialov, pomož nih 

materialov, drugač ne povrs inske žas č ite, dokažovanje usposobljenosti kvalitete varilčev,  

dokažovanje standardov po katerih iždelujemo te iždelke; skratka slediti je potrebno 

popolni prilagoditvi standardov drž avam, katerim so ti iždelki namenjeni. 

Kupči iždelkov programa kovinarstva so več ja podjetja, ža katera so nas i iždelki konč ni 

proižvod ali pa le segment v okviru več jih investičij ter individualni konč ni kupči. 

Iždelki, ki jih iždelujemo v nas i druž bi, so plod domač ega in tujega žnanja, saj smo se 

povežali ž več jimi tujimi podjetji, preko katerih lahko nas  proižvodni program 

dopolnimo ž novimi ražlič nimi tipi res etk, ki jih do sedaj nismo ponujali na trgu.  
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Program konfekčije 

V programu konfekčije ustvarimo 1,75 % delež   v čelotni realižačiji podjetja.  

Zaposlene so s tiri  delavke,  ki so starejs e generačije, od tega sta dve delavki s statusom 

invalida. Delo je organižirano kot  posamič na proižvodnja tekstilnih iždelkov ža žnanega 

kupča in ižvajanje storitev č is č enja ož. rečeptorskih del ža žnanega naroč nika. 

Nas i kupči so  manjs a podjetja in obrtniki na domač em trgu. V letu 2015 so bili iždelki in 

storitve žastopani po naslednjem vrstnem redu: 

 storitve č is č enja in rečeptorskih del, 

 iždelava tekstilnih iždelkov. 
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Program storitev 

Od leta 2011, ko smo pridobili novega kupča ža opravljanje storitev »pakiranje iždelkov«, 

iž leta v leto poveč ujemo obseg dela (leta 2011 smo naredili le 35.000 kos iždelkov, leta 

2015 pa 35.000.000 kos iždelkov). Na žač etku sodelovanja smo opravljali le roč na dela 

(pakiranje in kodiranje gelov ža lase in pakiranje glissov) brež strojne podpore. Kasneje 

smo nabavili nekaj strojnih linij, s katerimi smo roč na dela delno avtomatižirali. 

Tudi v letu 2015 smo nekatere nas e delavče iž drugih oddelkov preražporedili na 

oddelek storitev. Zaradi nove linije PERFECT MOUSSE, smo v letu 2015 morali žaposliti 

s e dodatnih s tirideset novih delavčev. Na vseh linijah, tako roč nih kot »linijskih«, so se 

količ ine poveč ale in s tem tudi sam obseg dela. Zaradi samega poveč anega obsega dela in 

več je dostave količ in smo bili primorani v s iritev in urejanje skladis č nih prostorov.  Prav 

tako so bile potrebne nove investičije ( nabava novega vilič arja, kompresorji...). 

Investirali smo tudi v nov žavijalni paletni stroj, uredili in asfaltirali dvoris č e podjetja ter 

posodobili tla v skladis č u in hodniku. 

V letu 2016 planiramo nabavo novega rač unalnis kega sistema ža podporo skladis č nega 

poslovanja (žaradi laž jega pregleda in količ in).  

Delo na programu je žahtevno, saj se morajo vsi iždelki pravilno klasifičirati ža ražlič ne 

iždelke in ražlič ne drž ave. Iždelke pakiramo ža ražlič ne drž ave v EU in ižven nje (RUS, 

CH, ZDA…). 

Naroč nik del nam tudi v prihodnje napoveduje več ji obseg dela in samih dostav 

materiala.  

Pogodba ž naroč nikom je sklenjena do konča leta 2017.  
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Okolje 

V druž bi Bodoč nost Maribor d.o.o. se žaposleni žavedamo, da je varno in ždravo okolje ža 

žaposlene in druž bo ižrednega pomena. Leto 2015 je bilo kar prečej aktivno leto, 

predvsem žaradi žmanjs evanja vplivov na okolje, kar je pripomoglo tudi k več ji kakovosti 

dela v druž bi in ždravju žaposlenih. V letu 2015 smo med drugim uvedli sistem uporabe 

eko č is č enja ž uporabo eko č istil.  

Zavedamo se, da so vsi naravni viri omejeni, žato ž njimi s e posebej gospodarno 

ravnamo. Druž ba stremi k sprejemu, prenovi, obnovi in pripravi s e uporabnih iždelkov 

ža vnovič no uporabo. Tako koristneje uporablja odpadke, nastale v proižvodnem 

pročesu. Skrbimo ža uč inkovito informiranost žaposlenih in skrbno ravnanje na tem 

področ ju. Nenehno si prižadevamo pri iskanju novih mož nosti finančiranja in 

ugotavljamo, da se okoljevarstvena žavest žaposlenih  v žadnjih letih vedno bolj krepi. 

Med drugim vsakodnevno povpras ujemo po okolju prijažnejs ih iždelkih. 

Nas  dolgoroč ni čilj je postati okolju želo prijažno podjetje. Stalno in povsod skrbimo, da 

odgovorno ravnamo ž okoljem, predvsem pa spos tujemo vse preventivne ukrepe s 

področ ja varnosti in ždravja pri delu ter pož arne varnosti. 

Ravnanje ž okoljem v druž bi pomeni upos tevanje vplivov proižvodnih pročesov in 

storitev in tudi vrsta prižadevanj ža smotrnejs o ižrabo naravnih virov, ki jih potrebujemo 

ža ižvajanje svojih dejavnosti. 

V druž bi se trudimo najti nove nač ine ža žmanjs evanje porabe energije ter skrbno in 

varč no uporabo energetskih virov. Cilji  druž be so usmerjeni v žmanjs evanje količ ine 

odpadkov, žmanjs evanje porabe naravnih surovin, več je varč nosti ožiroma boljs e ižrabe,  

žmanjs evanje porabe energentov predvsem kurilnega olja na rač un boljs e ižolačije 

prostorov in drugih nač inov več je ekonomič nosti prostorov. 

Tudi žaposleni so vse bolj okoljsko ožaves č eni, saj je skrb ža loč evanje odpadkov dnevna 

naloga in se vse bolj žavedajo pomena okolja, pri tem pa tudi sami ražmis ljajo o novih in 

boljs ih ter varč nih nač inih porabe pri ižvajanju vsakodnevnih storitev ter predlagajo 

ukrepe ža žmanjs evanje vplivov na okolje. 
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Bilanča stanja 

Bilanca stanja na dan 
1.1.-

31.12.2015 
1.1.-

31.12.2014 Index 

Sredstva v eur A C A/C 

DOLGOROČNA SREDSTVA 2.129.491 2.173.626 0,98 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 0 0 0 

   Neopredmetena sredstva   

     Dolgoročne aktivne časovne razmejitve   

  Opredmetena osnovna sredstva 1.900.887 1.942.154 0,98 

   Zemljišča in zgradbe 1.738.011 1.753.892 0,99 

      Zemljišča 533.275 533.275 1,00 

      Zgradbe 1.204.736 1.220.617 0,99 

   Proizvajalne naprave in stroji 162.876 188.262 0,87 

   Druge naprave in oprema   

    Predujmi za pridobitev osnovnih sredstev in opred   

  Naložbene nepremičnine 217.673 220.541 0,99 

Dolgoročne finančne naložbe 10.931 10.931 1,00 

   Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 10.931 10.931 1,00 

   Naložbe do podjetij v skupini 10.931 10.931 1,00 

    Lastni deleži   

     Dolgoročna posojila  0 0 0 

      Dolgoročna posojila družbam v skupini   

        Druga dolgoročna posojila   

  Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 

   Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini   

     Dolgoročne poslovne terjatve do drugih   

  Odložene terjatve za davek   

  KRATKOROČNA SREDSTVA 793.485 692.232 1,15 

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   

  Zaloge 26.464 31.531 0,84 

   Material 20.842 24.950 0,84 

   Nedokončana proizvodnja 1.090 0 0 

   Proizvodi in trgovsko blago 4.532 6.581 0,69 

   Predujmi za zaloge 

   Kratkoročne finančne naložbe 150.000 150.000 1,00 

   Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 

      Delnice in deleži v družbah v skupini   

        Druge kratkoročne finančne naložbe   

     Kratkoročna posojila 150.000 150.000 1,00 

      Kratkoročna posojila družbam v skupini 150.000 150.000 1,00 

      Druga kratkoročna posojila   

  Kratkoročne poslovne terjatve 532.960 372.100 1,43 

   Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 492 0        0 

   Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 488.110 340.533 1,43 

   Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 44.358 31.567 1,41 

Denarna sredstva 84.061 138.601 0,61 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.595 1.200 3,00 

Sredstva 2.926.571 2.867.058 1,02 
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1.1.-

31.12.2015 

1.1.-

31.12.2014 Index 

Obveznosti do virov sredstev v eur A B A/B 

KAPITAL 1.752.729 1.740.300 1,01 

Vpoklicani kapital 1.854.989 1.854.989 1,00 

   Osnovni kapital 1.854.989 1.854.989 1,00 

   Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)   

  Kapitalske rezerve                  0                       0         0 

Rezerve iz dobička 0 0        0 

   Zakonske rezerve   

     Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 10.908 10.908 1,00 

   Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna 

postavka) 10.908 10.908 1,00 

   Statutarne rezerve   

     Druge rezerve iz dobička   

  Presežek prevrednotenja   

  Preneseni čisti poslovni izid -102.260 -114.689 0,89 

Čisti poslovni izid poslovnega leta   

  REZERVACIJE  IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 170.849 190.282 0,90 

      Druge rezervacije 170.849 190.282 0,90 

      Dolgoročne pasivne časovne razmejitve    

  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 550.482 27.711 19,87 

   Dolgoročne finančne obveznosti 550.482 27.711 19,87 

      Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini   

        Dolgoročne finančne obveznosti do bank 527.000                    0 0 

      Druge dolgoročne finančne obveznosti 23.482 27.711 0,85 

   Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 

      Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   

        Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   

        Druge dolgoročne poslovne obveznosti   

     Odložene obveznosti za davek   

  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 452.511 908.765 0,50 

   Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev   

     Kratkoročne finančne obveznosti 60.000 634.978 0,09 

      Kratkoročen finančne obveznosti do družb v skupini   

        Kratkoročne finančne obveznosti do bank 60.000 634.978 0,09 

      Druge kratkoročne finančne obveznosti   

     Kratkoročne poslovne obveznosti 392.511 273.787 1,43 

      Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 72.210 22.664 3,19 

      Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 173.250 122.761 1,41 

      Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 502 1.811 0,28 

      Druge kratkoročne poslovne obveznosti  146.549 126.551 1,16 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 

Obveznosti do virov sredstev 2.926.571 2.867.058 1,02 
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  Izkaz poslovnega izida v eur 

  

  

 

Uresničeno Uresničeno   

Družba 
1.1.-

31.12.2015 

1.1.-

31.12.2014 Index 

 

A B A/B 

Čisti prihodki od prodaje 2.973.446 2.138.748 1,39 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje -1.676 -10.331 0,16 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 

prihodki) 778.978 591.184 1,32 

Stroški blaga, materiala in storitev 1.210.981 821.859 1,47 

  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 

materiala 247.110 255.395 0,97 

   Stroški storitev 963.871 566.464 1,70 

Stroški dela 2.372.994 1.735.740 1,37 

   Stroški plač 1.681.893 1.242.314 1,35 

   Stroški socialnih zavarovanj 279.503 205.287 1,36 

  Drugi stroški 411.598 288.139 1,43 

Odpisi vrednosti 92.506 84.101 1,10 

   Amortizacija 88.173 83.080 1,06 

   Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih   3.745 0    0 

  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   588 1.021 0,58 

Drugi poslovni odhodki 6.767 6.042 1,12 

Finančni prihodki iz deležev 0 0    0 

   Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 

      Finančni prihodki iz drugih naložb 

   Finančni prihodki iz danih posojil 0 0     0 

   Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 

      Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 

   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 514 2.771 0,19 

   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 

      Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 514 2.771 0,19 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0    0 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 47.041 51.686 0,91 

   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 44.309 47.042 0,94 

   Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.732 4.644 0,59 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0     0 

   Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 

   Drugi prihodki 20.718 13.505 1,53 

Drugi odhodki 29.262 321 91,16 

Davek iz dobička 0 0    0 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 12.429 36.128 0,34 
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Predstavitev rač unovodskih usmeritev 

I. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

Pri pripravi bilanče stanja na dan 31.12.2015 in ižkažu poslovnega ižida ža poslovno leto 

2015 so upos tevani Slovenski rač unovodski standardi 2006 s poudarkom na temeljnih 

rač unovodskih nač elih: 

 č asovni neomejenosti poslovanja, 

 previdnosti ža upos tevanje odhodkov in prihodkov ne glede na iždatke ali 

prejemke, 

 da se mora bilanča stanja na žač etku poslovnega leta ujemati ž bilančo 

stanja na konču prejs njega poslovnega leta.  

II.  PREDSTAVITEV RAČUNOVODSKIH USMERITEV 

PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Rač unovodski ižkaži so sestavljeni v skladu s Slovenskimi rač unovodskimi standardi 

2006 in Zakonom o gospodarskih druž bah. Podatki v rač unovodskih ižkažih temeljijo na 

knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi 

rač unovodskimi standardi. Pri pripravi so upos tevane temeljne rač unovodske 

predpostavke: č asovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek 

poslovnega dogodka. Pri rač unovodskih usmeritvah so upos tevana osnovna 

rač unovodska nač ela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.  

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA  

Za neopredmetena dolgoroč na sredstva se v poslovnih knjigah ižkažujejo posebej 

njihove nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je 

poslediča amortižiranja; v bilančo stanja se vpis ejo žgolj po neodpisani vrednosti, ki je 

ražlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.  

Neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoroč nih sredstev je treba podrobno presoditi 

ob konču vsakega obrač unskega obdobja. C e se prič akovana doba koristnosti 

neopredmetenega dolgoroč nega sredstva pomembno ražlikuje od prejs nje usmeritve ter 

č e se pomembno spremenijo prič akovanja gospodarskih koristi od sredstva, je treba 

dobo amortižiranja in metodo amortižiranja ustrežno spremeniti. Ražlika  med č isto 

prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega 

dolgoroč nega sredstva se prenese med prevrednotovalne  poslovne prihodke, č e je č ista 

prodajna vrednost vis ja od knjigovodske vrednosti ožiroma med prevrednotovalne 

odhodke, č e je knjigovodska vrednost vis ja od č iste prodajne vrednosti.  
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Neopredmetena dolgoroč na sredstva se žaradi okrepitve ne prevrednotijo, ker žanje 

obič ajno ne deluje trg, na katerem bi bilo mogoč e dobiti žadostne dokaže o njihovi 

pos teni vrednosti. Neopredmetena dolgoroč na sredstva se morajo prevrednotiti žaradi 

oslabitve, č e njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. 

Samo v primeru da je nadomestljiva vrednost neopredmetenega dolgoroč nega sredstva 

manjs a od njegove knjigovodske vrednosti se le ta žmanjs a. Taks no žmanjs anje je ižguba 

žaradi oslabitve in se s teje kot prevrednotovalni poslovni odhodek neopredmetenega 

dolgoroč nega sredstva. Neopredmeteno dolgoroč no sredstvo nabavljeno v tujini, se 

lahko prevrednoti le ža spremembo teč aja tuje valute, v kateri je bilo  nabavljeno, ob 

upos tevanju s e ražpolož ljive dobe koristnosti.  

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah ižkažane posebej nabavne 

vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri č emer popravek vrednosti predstavlja 

njihov kumulativni odpis kot posledičo amortižiranja. V bilanči stanja so ižkažana po 

neodpisani vrednosti, ki predstavlja ražliko med nabavno in odpisano vrednostjo.  

V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so žajeti njegova 

nakupna čena in vsi stros ki, ki jih je mogoč e neposredno pripisati njihovi usposobitvi ža 

nameravano uporabo.  Kasneje nastali stros ki, ki so povežani ž opredmetenim osnovnim 

sredstvom, poveč ujejo njegovo nabavno vrednost le, č e  poveč ujejo bodoč e koristi v 

primerjavi s prej očenjenimi.  

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske 

vrednosti in se pojavi žaradi njihove okrepitve ožiroma njihove oslabitve. Opredmetena 

osnovna sredstva se žaradi oslabitve prevrednotijo, č e njihova knjigovodska vrednost 

presega njihovo nadomestljivo vrednost. Samo č e je nadomestljiva vrednost 

opredmetenega osnovnega sredstva manjs a od njegove knjigovodske vrednosti, se 

knjigovodska vrednost žmanjs a. Taks no žmanjs anje je ižguba žaradi oslabitve in se s teje 

kot prevrednotovalni poslovni odhodek. V primeru, da je bil pri okrepitvi poveč an 

prevrednotovalni popravek kapitala v žveži ž opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ga je 

potrebno porabiti preden se ža ražliko poveč a prevrednotovalni poslovni odhodek. V 

primeru, da je bil pri okrepitvi poveč an prevrednotovalni popravek kapitala v žveži ž 

opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ga  je potrebno porabiti preden se ža ražliko poveč a 

prevrednotovalni poslovni odhodek. Opredmeteno osnovno sredstvo nabavljeno v tujini, 

se lahko prevrednoti le ža spremembo teč aja tuje valute, v kateri je bilo nabavljeno, ob 

upos tevanju s e ražpolož ljive dobe koristnosti. 
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AMORTIZACIJA 

Amortižačija je obrač unana od ižvirne nabavne vrednosti amortižirljivih sredstev, 

žmanjs ana ža očenjeno preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortižirajo posamič no. 

Uporablja se enakomerni č asovni obrač un amortižiranja. V primeru , da se v 

obrač unskem obdobju spremeni metoda amortižiranja je potrebno ižmeriti uč inke 

spremembe, jih opisati in navesti ražloge ža spremembe.  

Amortižačija je obrač unana po stopnjah, ki so določ ene ža posamežno osnovno sredstvo 

in se med obrač unskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortižačijske stopnje so 

podane v pojasnilu k opredmetenim osnovnim sredstvom.  Med letom se obrač unava 

žač asna amortižačija, ki se popravi ža medletne spremembe v stanju opredmetenih 

osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroč nih sredstev ter žaradi spremenjenih 

okolis č in, ki narekujejo spremembo ižbrane metode obrač unavanja amortižačije. Na 

konču leta in ob statusnih spremembah  se sestavi konč ni obrač un amortižačije. 

FINANČNE NALOŽBE  

Finanč ne nalož be so finanč na sredstva, ki se v bilanči stanja ižkažujejo kot dolgoroč ne in 

kratkoroč ne finanč ne nalož be. Dolgoroč ne finanč ne nalož be so tiste, ki jih namerava 

imeti podjetje nalož benik v posesti v obdobju, daljs em od leta dni, in ne v posesti ža 

trgovanje. Pripožnano finanč no sredstvo, ki je finanč na nalož ba, mora podjetje ob 

žač etnem pripožnanju ižmeriti po pos teni vrednosti. Prevrednotenje finanč nih nalož b je 

sprememba  njihove knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje se ne s tejejo pogodbeni 

pripis obresti in druge spremembe glavniče nalož be. Pojavi se predvsem kot 

prevrednotenje finanč nih nalož b  na njihovo pos teno vrednost, t. j. prevrednotenje 

finanč nih nalož b žaradi njihove oslabitve ali prevrednotenje finanč nih nalož b žaradi 

odprave njihove oslabitve.  

NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

Nalož bena nepremič nina je nepremič nina, posedovana, da bi prinas ala gospodarske 

koristi, ali poveč evala vrednost dolgoroč ne nalož be. 

Nalož bene nepremič nine so  žemljis č a, posedovana ža poveč anje vrednosti dolgoroč ne 

nalož be, in ne ža prodajo v bliž nji prihodnosti v rednem poslovanju; žemljis č a, ža katera 

podjetje ni določ ilo prihodnje uporabe; žgradbe v lasti ali finanč nem najemu, oddane v 

enkratni ali več kratni poslovni najem; pražne žgradbe, posedovane ža oddajo v enkratni 

ali več kratni poslovni najem.  Nalož bene nepremič nine se ob žač etnem pripožnanju 

ovrednotijo po nabavni vrednosti, in se merijo po modelu nabavne vrednosti kot 

opredmetena osnovna sredstva. 
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ZALOGE 

Količ inska enota žaloge materiala in trgovskega blaga se ižvirno vrednoti po nabavni 

čeni, ki jo sestavljajo kupna čena, uvožne dajatve in neposredni stros ki nabave. Kupna 

čena je žmanjs ana ža dobljene popuste.  

Količ inska enota proižvoda ož. nedokonč ane proižvodnje se ižvirno vrednoti ž nač inom 

žož ene lastne čene, katero sestavljajo neposredni stros ki materiala, neposredni stros ki 

dela, neposredni stros ki amortižačije, neposredni stros ki storitev, in nekateri posredni 

stros ki ( nakupovanja, prodajanja, skupnih služ b).  

Prevrednotenje žalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na 

konču poslovnega leta ali med njim. Zaloge se vrednotijo po ižvirni vrednosti ali č isti 

ižtrž ljivi vrednosti, in sičer po manjs i ižmed njiju.  Zaradi okrepitve se ne prevrednotijo, 

žaradi oslabitve pa jih prevrednotimo v primeru, ko knjigovodska vrednost presega 

njihovo trž no vrednost.  

TERJATVE 

Terjatve se v žač etku ižkažujejo v žneskih, ki ižhajajo iž ustrežnih listin, ob predpostavki, 

da bodo tudi plač ane. Terjatve ža katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v 

rednem roku ožiroma v čelotnem žnesku, je treba ižkažati kot dvomljive, č e pa se je 

žaradi njih žač el sodni postopek pa kot sporne terjatve.  Prevrednotenje terjatev  je 

sprememba njihove knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje se ne s teje pogodbeno 

poveč anje ožiroma žmanjs anje njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na konču 

poslovnega leta ali med njim. Pojavi se predvsem kot prevrednotenje terjatev žaradi 

njihove oslabitve ali prevrednotenje terjatev žaradi odprave njihove oslabitve. Terjatve, 

ižraž ene v tuji valuti, se na dan bilanče stanja prerač unajo v domač o valuto. Poveč anje 

terjatev poveč uje finanč ne prihodke, žmanjs anje terjatev pa poveč uje finanč ne odhodke.  

KAPITAL 

Celotni kapital podjetja je njegova obvežnost do lastnikov, ki žapade v plač ilo, č e podjetje 

preneha delovati, pri č emer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo čeno 

č istega premož enja.  Opredeljen je ž žneski, ki so jih vlož ili lastniki, ter ž žneski, ki so se 

pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjs ujejo ga ižguba pri poslovanju, 

odkupljene lastne delniče in lastni poslovni delež i, ter dvigi (ižplač ila). Kapital se 

obvežno ražč lenjuje na vpokličani kapital, kapitalske režerve, režerve iž dobič ka, 

preneseni č isti poslovni ižid,  presež ek iž prevrednotenja in prehodno s e ne raždeljeni 

č isti dobič ek ali s e ne poravnana ižguba poslovnega leta. Prevrednotenje kapitala je 

sprememba njegove knjigovodske vrednosti kot poslediča prevrednotenja sredstev. 
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REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Med dolgoroč nimi pasivnimi č asovnimi ražmejitvami se ižkažujejo odlož eni prihodki, ki 

bodo v obdobju, daljs em od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Mednje se uvrs č ajo 

tudi drž avne podpore in donačije prejete ža pridobitev osnovnih sredstev ož. ža 

pokrivanje določ enih stros kov (amortižačije). Dolgoroč ne režervačije in dolgoroč ne 

pasivne č asovne ražmejitve se ne prevrednotijo.  Na konču obrač unskega obdobja se 

režervačije ali pasivne č asovne ražmejitve  popravijo tako, da je njihova vrednost enaka 

sedanji vrednosti iždatkov, ki so po predvidevanjih potrebni ža poravnavo obveže 

DOLGOROČNI DOLGOVI 

Dolgoroč ni dolgovi so pripožnane obvežnosti v žveži s finančiranjem lastnih sredstev, ki 

jih je treba v obdobju, daljs em od leta dni vrniti ožiroma poravnati, žlasti v denarju. 

Lahko so finanč ni ali poslovni. Dolgoroč ni finanč ni dolgovi so dobljena dolgoroč na 

posojila na podlagi posojilnih pogodb in iždani dolgoroč ni dolž nis ki vrednostni papirji. 

Dolgoroč ni poslovni dolgovi so dobaviteljski krediti ža kupljeno blago ali storitve. 

Dolgoroč ni dolgovi, ižraž eni v tuji valuti, se na dan bilanče stanja prerač unajo v domač o 

valuto. 

KRATKOROČNI DOLGOVI  

Kratkoroč ni dolgovi so pripožnane obvežnosti v žveži s finančiranjem lastnih sredstev, ki 

jih je treba najkasneje v letu dni vrniti ožiroma poravnati, žlasti v denarju. Lahko so 

finanč ni ali poslovni. Kratkoroč ni finanč ni dolgovi so dobljena kratkoroč na posojila na 

podlagi posojilnih pogodb in iždani kratkoroč ni vrednostni papirji ražen č ekov. 

Kratkoroč ni poslovni dolgovi so kratkoroč ni dobaviteljski krediti ža kupljeno blago ali 

kupljene storitve,  kratkoroč ne obvežnosti do žaposlenčev ža opravljeno delo, 

kratkoroč ne obvežnosti do finančerjev v žveži ž obrestmi in podobnimi postavkami, 

kratkoroč ne obvežnosti do drž ave iž naslova davkov, ter obvežnosti v žveži ž raždelitvijo 

poslovnega ižida.  Kratkoroč ni dolgovi se ob žač etnem pripožnanju ovrednotijo ž žneski 

iž ustrežnih listin. Lahko se kasneje poveč ajo ali žmanjs ajo. C e so kratkoroč ni dolgovi 

ižraž eni v tuji valuti, se na dan bilanče stanja prerač unajo v domač o valuto, in tako 

poveč ujejo ali žmanjs ujejo finanč ne odhodke ali finanč ne prihodke. 

PRIHODKI IN ODHODKI 

a) Poslovni prihodki 

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proižvodov ožiroma 

trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obrač unskem obdobju. Druge 

poslovne prihodke predstavljajo prihodki povežani ž olajs avami invalidskemu podjetju  

in prevrednotovalni poslovni prihodki, ki se pojavljajo v žveži ž ižterjanimi terjatvami in 

odpravo oslabitve žalog. 
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b) Finanč ni prihodki 

Pojavljajo se v žveži ž dolgoroč nimi in kratkoroč nimi finanč nimi nalož bami in tudi v 

žveži  s terjatvami v obliki obrač unanih obresti, in kot prevrednotovalni finanč ni 

prihodki. Finanč ni prihodki se prižnavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove 

velikosti in poplač ljivosti. Za obresti se prižnavajo v žneskih, ki se nanas ajo na preteč eno 

obdobje.  

c) Drugi prihodki  

Sestavljajo jih neobič ajne postavke, ki poveč ujejo poslovni ižid. 

 

Odhodke druž be predstavljajo: 

a) Poslovni  odhodki  

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stros ki nastali v poslovnem letu, evidentirani po 

naravnih vrstah kot so stros ki materiala, stros ki storitev, popravek obratnih sredstev, 

amortižačija in drugi poslovni odhodki. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo 

v žveži ž obratnimi sredstvi žaradi njihove oslabitve. 

b) Finanč ni odhodki 

Finanč ni odhodki so odhodki ža finančiranje. Med odhodke ža finančiranje so žajete vse 

obrač unane obresti od poslovnih bank in dobaviteljev ža dobavljene materiale in usluge.  

c) Drugi odhodki 

Sestavljajo jih neprižnan vstopni davek na dodano vrednost in druge neobič ajne 

postavke, ki žmanjs ujejo poslovni ižid.  
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Pomembni dogodki po konču poslovnega leta 2015 

V obdobju od 1. 1. 2016  do iždelave tega rač unovodskega poroč ila ni bilo pomembnih 

poslovnih dogodkov, ki bi kakorkoli pomembno vplivali na rač unovodske ižkaže ža leto 

2015. 
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Ižjava uprave 

Rač unovodski ižkaži – letno poroč ilo druž be BODOC NOST podjetje ža rehabilitačijo in 

žaposlitev invalidov Maribor d. o. o.. 

Uprava potrjuje rač unovodske ižkaže ža leto konč ano na dan 31. 12. 2015  in 

uporabljene rač unovodske usmeritve na straneh od strani 26 do strani 35 letnega 

poroč ila! Uprava je odgovorna ža pripravo letnega poroč ila tako, da le-to predstavlja 

resnič no in pos teno sliko premož enjskega stanja druž be in ižidov njenega poslovanja ža 

leto 2015. 
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Ižjava o odgovornosti uprave 

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrežne rač unovodske usmeritve, ter 

da so bile rač unovodske očene iždelane po nač elu previdnosti in dobrega gospodarjenja. 

Uprava tudi potrjuje, da so rač unovodski ižkaži skupaj s pojasnili iždelani na osnovi 

predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu ž veljavno žakonodajo in s 

slovenskimi rač unovodskimi standardi.  

Uprava je tudi odgovorna ža ustrežno vodeno rač unovodstvo, ža sprejem ustrežnih 

ukrepov ža žavarovanje premož enja ter ža prepreč evanje in odkrivanje prevar in drugih 

nepravilnosti ožiroma nežakonitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Maribor, datum 

                                                                                                       Direktoriča druž be 

                                                                                          Milena  SISINGER,  univ .dipl. ekon. 
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Organižačijska shema 

 

 

 

Direktoriča 

Tajnis tvo 

Kadrovsko splos ni sektor Sektor ža ekonomiko in finanče 

Program grafike 

Program mižarstva 

Program kovinarstva 

Program konfekčije 

Program storitev 
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Osnovni podatki druž be 

IME 

BODOC NOST podjetje ža rehabilitačijo in žaposlitev invalidov Maribor d.o.o. 

SKRAJŠANO IME 

BODOC NOST MARIBOR d.o.o. 

USTANOVITEV 

Dne 19. 03. 1958 kot Zavod ža žaposlovanje invalidnih in sočialno s ibkih oseb. Leta 1990 

se je delovna organižačija preoblikovala v druž beno podjetje. Od leta 1996 do 2001 je 

podjetje poslovalo kot delnis ka druž ba in od leta 2001 dalje kot druž ba ž omejeno odgo-

vornostjo, vpisana pri Okrajnem sodis č u v Mariboru pod vlož no s tevilko: 10004600. 

SEDEŽ 

Slovenija, 2000 Maribor, Dalmatinska uliča 1 

telefon (02) 320-65-00; fax: (02) 320-42-90  

e-mail: bodočnost.mb@siol.net  

spletna stran: http://bodočnost.čom 

ŠIFRA DEJAVNOSTI 

85.590 - Drugo neražvrs č eno ižobraž evanje, ižpopolnjevanje in usposabljanje. V skladu s 

53. č lenom Zakona o žaposlitveni rehabilitačiji in žaposlovanju invalidov ima druž ba 

status invalidskega podjetja saj žaposluje več  kot 40 % invalidov. 

Matična številka: 5050391 

Davčna številka: 44062206 

Osnovni kapital: 1.854.989,00 eur na dan 31.12.2015 

Število zaposlenih: 156 na dan 31. 12. 2015 


