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Sledimo ciljem 

 
Vizija družbe – skrbimo za svojo bodočnost 

Vizija zajema celoto naših dolgoročnih usmeritev in ciljev, ki jih želimo doseči v prihodnosti. 
Zadovoljstvo strank in zaposlenih je naša temeljna vrednota. Kot uspešen proizvajalec visoko 
kakovostnih izdelkov želimo ohraniti prepoznavnost tako v lokalnem okolju kot na tujih trgih. 

 

Poslanstvo družbe 

Primerna velikost družbe, obsežno strokovno znanje in bogate izkušnje, fleksibilnost, 
prilagajanje željam strank in zahtevam tržišča so naše osnovno vodilo in zagotovilo, da bo naše 
delo opravljeno strokovno, kakovostno, cenovno konkurenčno ter povsem v skladu z željami 
in pričakovanji naših sedanjih in bodočih kupcev. 
 
V poslanstvu so opredeljeni naša vsakodnevna dejavnost, naš temeljni namen poslovanja in 
osnovna usmeritev naše družbe v okolju. Uresničevali ga bomo skupaj z zaposlenimi invalidi, 
ki jim v družbi zagotavljamo enake možnosti. 

 
 

Cilji družbe 

Opredelitev temeljnega cilja družbe ni preprosta, saj se z njo povezujejo interesi več družbenih 
skupin, katerih cilji so lahko različni. 
 

Te družbene skupine so predvsem naslednje: 
 

• Lastniki družbe: z njihovega vidika je cilj poslovanja podjetja predvsem dobiček oz. 
povečanje tržne vrednosti njihovega kapitala. 

• Vodstvo: njihovi cilji so stalnost vodenja ter ugled in rast družbe. 

• Zaposleni: njihovi cilji so maksimiranje materialnih koristi, dobri delovni pogoji in 
stalnost zaposlitve. Na splošno velja, da so ti cilji v nasprotju s cilji lastnikov družbe. 

• Upniki: cilj je stabilno in varno dolgoročno poslovanje družbe ob doseganju zadostne 
donosnosti za plačilo obresti in vračilo kreditov. 

• Država: njeni osnovni cilji so predvsem čim večji prispevek družbe k njenemu 
financiranju, čim več zaposlenih v družbi in čim manjše obremenitve okolja s strani 
družbe. 

 
Dobro je vedeti, kaj vse te skupine povezuje oziroma kaj jim je skupno. Vsaj en cilj je skupen 
vsem – dolgoročna rast podjetja. Vse skupine morajo imeti možnost, da izrazijo svoje interese, 
pa čeprav so ti nemalokrat celo nasprotni temeljnemu cilju. 
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Vrednote družbe 
 

• Poštenost je vrednota, ki ji sledimo vsi zaposleni družbe. Smo iskreni in odkriti v 
odnosu do svojih strank, poslovnih partnerjev, sodelavcev, lastnikov ter drugih 
udeležencev. 

• Lojalnost in predanost zaposlenih, ki stremijo k skupnemu cilju – zadovoljiti 
želje in potrebe naših kupcev. Priznavamo pomembnost vsakega zaposlenega 
in skrbimo za izobraževanje in razvoj kadrov. 

• Enake možnosti dajemo vsem zaposlenim, ne glede na status zaposlenega, 
spol ali versko pripadnost. 

• Kreativnost se kaže na vseh področjih našega delovanja, saj uvajamo stalne 
izboljšave na vseh ravneh poslovanja. 

• Odgovoren odnos do okolja izvajamo tako, da pri proizvodni naših izdelkov 
upoštevamo najnovejša ekološka spoznanja. Razumemo lokalno okolje in smo 
z njim tesno povezani. 
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Ključni podatki o poslovanju družbe v letu 2020  
 

FINANČNI PODATKI O POSLOVANJU V EUR 
 
Osnovni kapital družbe znaša 1.854.989 EUR, prihodki od prodaje znašajo 3.931.892 EUR in 
so glede na leto 2019 povečani za 12 %, skupni prihodki iz poslovanja znašajo 5.281.113 EUR 
in so glede na leto 2019 povečani za 16 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SPLOŠNI PODATKI O POSLOVANJU 

Družba Bodočnost Maribor d.o.o. izpolnjuje zakonske pogoje za poslovanje s statusom 
invalidskega podjetja. 

 
V letu 2020 je podjetje Bodočnost Maribor d. o. o. preseglo načrtovan cilj prodaje proizvodov 
in storitev za 16 %, stroški storitev so povečani glede na načrt za 9 %, stroški dela so povečani 
za 15 %, stroški odpisov vrednosti so se povečali za 50 % v primerjavi z načrtom, stroški 
obresti so se znižali za 42 % glede na načrtovane. 
 

Ne glede na status invalidskega podjetja je družba na trgu izenačena z »zdravimi podjetji« in 
konkurira za pridobivanje naročil pod enakimi pogoji kot ostala podjetja. V letu 2020 se je tudi 
v praksi potrdila smotrnost odločitve uprave podjetja, ki je v letu 2019 sprejela novo 
organizacijo družbe (novo organizacijsko shemo), in sicer delitev na dva oddelka, ta pa sta: 
oddelek proizvodnje in oddelek storitev. V dveh oddelkih smo izvajali pet 
proizvodnih/storitvenih programov, v katerih smo delovanje prilagajali vsakokratnim potrebam 
trga. 

1.854.989 EUR

1.854.989 EUR

3.931.892 EUR

3.523.851 EUR

5.281.113 EUR

4.562.415 EUR

Osnovni kapital 
2020      2019 

Prihodki od prodaje 
2020      2019 

Prihodki od poslovanja 
2020     2019 
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V oddelku proizvodnje smo izvajali tri programe: 
1. Program grafike se na področju svojega delovanja srečuje z izredno močno in 

mnogokrat tudi nelojalno konkurenco, kar nam pri pridobivanju poslov povzroča velike 
težave. 

 

2. Program mizarstva je orientiran na manjše individualne kupce na domačem trgu. 
Izdelujemo stilno masivno pohištvo, predvsem iz smrekovega lesa. 

 

3. V programu kovinarstva smo se v letu 2020 soočali s težavami naših kupcev, ki 
delujejo v panogi gradbeništva. Ti kupci zmanjšujejo obseg naročil, nekateri pa so tudi 
končali s svojim poslovanjem. Navkljub težkim časom, povzročenih s strani epidemije, 
smo izdelke pravočasno dobavljali in ohranili korekten poslovni odnos, z vsemi našimi 
poslovnimi partnerji. 

 

V oddelku storitev smo izvajali dva programa: 
 
Program storitev pakiranja je po številu zaposlenih najštevilčnejši program. Prav tako v tem 
programu ustvarjamo okrog 90 % vseh prihodkov podjetja. Program zajema opravljanje 
storitev pakiranja kozmetičnih izdelkov za znanega kupca. 
 
Program druge storitve, ki je v preteklosti svoje prihodke dosegal s pretežno storitvenimi 
posli (čiščenje, receptorska dela). Zaradi dodatnih kadrovskih potreb v programu storitev 
pakiranja smo program drugih storitev v letu 2020 zmanjševali. 
 

Smatramo, da je družba Bodočnost Maribor d.o.o. pripravljena na hitre tržne spremembe, da 
lahko postane dolgoročno uspešno podjetje. Zato bomo še naprej intenzivirali napore za 
izboljšanje učinkovitosti poslovanja, za neprestano rast družbe in za zadovoljstvo zaposlenih, 
poslovnih partnerjev in lastnikov. 
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Poročilo direktorice družbe za leto 2020  
 

Spoštovani družbeniki, poslovni partnerji in sodelavci 
 
Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVIDA-19, ki je močno vplivala na globalni in domači 
trg ter od vseh deležnikov zahtevala prilagoditev na spremenjene pogoje poslovanja. Hitre 
spremembe in številne izzive smo združili z novimi priložnostmi in kljub spremenjenim pogojem 
poslovanja uspešno zaključili poslovno leto 2020. 
 
Tudi v tem letu smo ponovno dokazali svojo razvojno sposobnost in uspešno izpeljali 
načrtovane dejavnosti. Pri vsaki odločitvi imamo v mislih napredek družbe BODOČNOST 
MARIBOR d.o.o. Vse tisto, kar je dobro za rast družbe, je dobro tudi za vse pomembne 
udeležence v procesu – lastnike, zaposlene, poslovne partnerje in vodstvo. 
 
Vzpostavljeno obvladovanje tveganj in pravilnost poslovnih odločitev sta se tudi v letu 2020 
odražala v pozitivnih rezultatih poslovanja, ki so potrdili začrtano poslovno strategijo, 
opredeljeno v Letnem planu za 2020 in v Strateškem poslovnem načrtu za obdobje od leta 
2015 do leta 2020. Na osnovi izkazanega zaupanja bomo tudi v prihodnje uresničevali cilje in 
usmeritve družbe, ki smo jih s sprejeto poslovno strategijo za obdobje od 2021 do 2025 še 
nadgradili. 
 
Pri organizaciji svojih poslovnih procesov zagotavljamo transparentnost poslovanja z 
doslednim spoštovanjem Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države. Odločilno prednost pred konkurenco nam zagotavljata tudi skrb za kakovost in okolje, 
ki jima posvečamo veliko pozornosti. 
 
Večina naših investicij je usmerjena v zmogljivosti za proizvodnjo. Količinska rast proizvodnje 
in prodaje je tudi v letu 2020 zahtevala povečanje proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti, 
namenjenih proizvajanju izdelkov, izvajanju storitev ter avtomatizaciji in digitalizaciji nekaterih 
področij. Za podporo ukrepom so bile tudi v letu 2020 potrebne nekatere investicije na 
področjih prilagoditve poslovnih prostorov in informacijske podpore poslovanju. 
  
V družbi BODOČNOST MARIBOR d.o.o. so pri doseganju uspehov ključni naši zaposleni. Tudi 
v letu 2020 smo zato sprejeli vrsto ukrepov in odločitev na poslovnem in kadrovskem področju. 
Realizirano je bilo dodatno zaposlovanje, ki je bilo potrebno zaradi sodelovanja z največjim 
poslovnim partnerjem, s čimer smo zapolnili večino kadrovskih potreb. V skladu s svojim 
poslanstvom že več kot 60 let zagotavljamo delovna mesta za ranljivo populacijo ter kot 
delodajalec spoštujemo vse dogovore in zakonodajo. V našem interesu je, da zaposlenim 
zagotovimo dobre delovne pogoje in varno ter zdravo delovno okolje, kar je bilo v letu 2020 
zaradi epidemije COVIDA-19 še toliko bolj pomembno. Pohvalo za dobre rezultate in finančno 
stabilnost družbe si zato zaslužijo prav vsi zaposleni v družbi BODOČNOST MARIBOR d.o.o. 
 
Prejeti zlati certifikat bonitetne odličnosti nas uvršča med zanesljive in zaupanja vredne 
poslovne partnerje, saj je dokaz odlične ocene plačilne in kreditne sposobnosti, zadolženosti, 
dobičkonosnosti in ostalih kriterijev tveganosti poslovanja podjetja. 
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Direktorica družbe: 

Milena SISINGER, univ. dipl. ekon. 

In kako vidimo naše poslovanje v letu 2021? 
 
Ugled podjetju dajejo vrednote družbe, ki niso zapisane samo na listu papirja, ampak dihajo 
skupaj z vodstvom in zaposlenimi. Poštenost, lojalnost in predanost zaposlenih, enake 
možnosti, kreativnost ter odgovoren odnos do okolja niso samo črke na papirju, ampak so srce 
našega podjetja. 
 
V odnosu do lastnikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih smo zanesljiv partner, kar ostaja 
naša zaveza tudi v prihodnje. Nadaljnji razvoj naše družbe z dolgoletno tradicijo bo še naprej 
temeljil na rasti družbe, investicijah, razvojnih projektih, obvladovanju tveganj in dobrem 
gospodarjenju. 
 
Pri načrtovanju zato sledimo misli Ralpha Emersona: »Brez navdušenja se ne da doseči nič 
veličastnega«. 
 
V družbi BODOČNOST MARIBOR d.o.o. smo dolgoročno začrtali svojo pot in prepričana sem, 
da bomo z ekipo zaposlenih, ki imajo dovolj volje, poguma in medsebojnega razumevanja, 
uspeli tudi v bodoče premagovati vse izzive. Prav tako sem prepričana, da bomo znali ohraniti 
zaupanje tako lastnikov kot poslovnih partnerjev.  
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Poročilo predsednika nadzornega sveta 

za poslovno leto 2020 
 

Nadzorni svet družbe je v letu 2020 deloval v sestavi predsednika Tomaža Čučnika (do 16. 7. 
2020) ter članov Franca Meža (do 13. 7. 2020), Marka Štrigla, Tamare Črvek in Matjaža 
Pušnika. 

Član Franc Meža je podal odstopno izjavo in mu je kot članu nadzornega sveta funkcija 
prenehala z dnem 13. 7. 2020. Za novega člana nadzornega sveta je bil imenovan Mitja 
Čander s 4-letnim mandatom, ki je začel teči 14. 7. 2020. Član Mitja Čander je bil imenovan 
za člana nadzornega sveta z dnem 13. 7. 2020 in za predsednika nadzornega sveta z dnem 
24. 9. 2020. 

Dosedanjemu predsedniku nadzornega sveta Tomažu Čučniku se je iztekel mandat dne 16. 
7. 2020. Za novega člana je bil imenovan Pavel Gorišek, katerega 4-letni mandat je pričel teči 
z dnem 17. 7. 2020. 

 

Spremljanje poslovanja družbe 

Nadzorni svet družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. je spremljal in nadzoroval vodenje 
poslov družbe v okviru pristojnosti, ki so opredeljene z zakonom in družbeno pogodbo družbe. 

Na skupno 4 (štirih) rednih in 2 (dveh) izrednih sejah je nadzorni svet obravnaval področja, 
povezana s poslovanjem družbe.  

Direktorica družbe je nadzorni svet redno obveščala o vseh pomembnih in aktualnih zadevah. 
Nadzorni svet je obravnaval in dajal mnenja tudi k najpomembnejšim poslovnim odločitvam 
direktorice, redno spremljal realizacijo sklepov in uresničevanje zastavljenih ciljev oz. 
načrtovanih rezultatov po sprejetem Letnem planu družbe. 

Po vsebini je bila obravnava nadzornega sveta o tematiki družbe zelo raznolika in obsežna.  

Nadzorni svet je obravnaval problematiko proizvodnih rezultatov, stroškov proizvodnje, 
spremljal je produktivnost in donosnost posameznih programov, kakovost, investicijsko 
dejavnost družbe, srečeval se je s kadrovsko problematiko in sprejel plan dela za leto 2020. 
Spremljal je aktivnosti, povezane z zmanjšanjem oz. povečanjem proizvodnje, ter delovanje in 
razvoj glavne dejavnosti družbe, to je pakiranje izdelkov. Nadalje je sprejel Politiko raznolikosti 
družbe ter Pravila o določitvi drugih pravic direktorja v skladu s 6. členom ZPPOGD. 
Obravnaval je tudi problematiko pogojev in klasifikacije družbe glede na velikost družbe zaradi 
nejasnega statusa pri sodelovanju družbe in pridobivanju sredstev na javnih razpisih. 

Nadzorni svet je poslovanje v letu 2020 ocenil kot pozitivno, k čemur je najbolj doprinesel 
program storitev, ki se v pretežnem deležu opravlja za družbo Henkel d.o.o., Maribor, in na 
področju katerega je družba zaposlila tudi večje število novih sodelavcev. 
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Nadzorni svet je poleg poslovanja družbe obravnaval tudi: 

- Problematiko bolniških odsotnosti, pri čemer je podal mnenje, da je treba to področje ves 
čas spremljati in se v primeru morebitnega prekomernega povečevanja bolniških odsotnosti 
na to odzvati z ustreznimi ukrepi. Nadzorni svet je ves čas stremel k ukrepom in aktivnostim 
za zmanjševanje bolniške odsotnosti ter predlagal redne pogovore z zaposlenimi, ki se 
vrnejo z bolniške odsotnosti. 

- Nadzorni svet je vztrajal pri zastavljenem Letnem planu družbe za leto 2020, njegovo 
realizacijo in razmere na trgu pa je spremljal mesečno. 

- Seznanjal se je z delovanjem hčerinske družbe, to je Zaposlitvenega centra JADRO d.o.o., 
ki je prav tako družba posebnega pomena in ima status zaposlitvenega centra. 

- Vztrajal je in posebej skrbno spremljal intenzivne aktivnosti glede prodaje premoženja – 
nepremičnin v Mladenovcu v Srbiji. 

- Seznanjal se je z delovanjem programa Socialne vključenosti, ki je v družbi začel delovati 
1. 3. 2020. 

Nadzorni svet je vseskozi spremljal tudi razmere v družbi in na trgu. 

 

Sklepno mnenje nadzornega sveta 

Nadzorni svet je pregledal vse računovodske izkaze in vse predloge, ki jih je direktorica 
uporabila za sestavo Letnega poročila 2020, in ugotavlja, da so podatki, izkazani v bilanci 
stanja, pravilni. Nadzorni svet je mnenja, da družba uspešno posluje in je na pravi poti za 
uspešno poslovanje ter za dosego vseh zastavljenih ciljev tudi v prihodnosti. 

 

Ugotovitev in predlog obravnave razporeditve dobička 

Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Sklepa obravnave razporeditve dobička, s katerim 
se pokriva izguba iz preteklih let, in sicer se dobiček, ki je ugotovljen za leto 2020 v višini 
171.901,43 EUR, uporabi za kritje izgube iz preteklih let v višini 78.970,91 EUR, za kritje 
aktuarskih izgub v višini 3.652,66 EUR ter za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 4.463,90 
EUR. Ugotovljen bilančni dobiček znaša 84.814,08 EUR.  

 

Letno poročilo 

Nadzorni svet je dne 24. 5. 2021 obravnaval Letno poročilo za leto 2020 in ugotovil, da je 
vsebina letnega poročila realna ter da je poročilo izdelano strokovno, skrbno in zadovoljivo 
razkriva poslovanje družbe za leto 2020. 

Nadzorni svet potrjuje Letno poročilo za poslovno leto 2020 in je seznanjen s poročilom o 
poslovanju družbe za poslovno leto 2020.  

Nadzorni svet je z direktorico družbe podal usklajen predlog v zvezi z obravnavo razporeditve 
dobička. 
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Iz poročil in drugih informacij je razvidno, da je direktorica uspešno vodila družbo 
BODOČNOST MARIBOR d.o.o., zato še vedno uživa zaupanje, pri čemer izpostavlja uspešno 
poslovanje družbe in pridobitev novih naročil.  

To poročilo je nadzorni svet izdelal v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in 
je namenjeno skupščini družbenikov. 

 

 

 
 

Predsednik 
nadzornega sveta družbe: 

Mitja Čander 
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Izjava o upravljanju 
 

Družba BODOČNOST MARIBOR d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor, v skladu z 
določbo 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot del svojega poslovnega 
poročila podaja izjavo o upravljanju družbe. 
 

1. Družba je v 77,51 % lasti Republike Slovenije in pri svojem poslovanju uporablja 
Kodeks upravljanja družbe s kapitalskimi naložbami države. Kodeks je javno dostopen 
na naslovu: 
https://www.zdruzenje-
ns.si/uploads/fajli/priporoila/Kodeks_korporativnega_upravljanja_z_kapitalsko_nalozb
o_drzave_17._3._2021.pdf 

 

2. Direktorica družbe in nadzorni svet izjavljata, da je bilo upravljanje družbe v letu 2020 
skladno z zakoni, družbeno pogodbo ter ostalimi veljavnimi predpisi. Družba si prizadeva 
v čim večji meri upoštevati vse določbe in priporočila kodeksa korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. 

 
3. Direktorica in nadzorni svet družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. v skladu s 60. 

členom ZGD-1 izjavljata, da je Letno poročilo za leto 2020 z vsemi sestavnimi deli, 
vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in 
slovenskimi  računovodskimi standardi, in da izkazuje resničen in pošten prikaz sredstev 
in obveznosti ter finančnega položaja družbe. 

 

4. Družba nima notranjega revizorja, ker je sistem kontrol vzpostavljen s pravili, določenimi 
v aktih družbe, s čimer družba glede na obseg in naravo poslovanja družbe z drugimi 
mehanizmi notranjih kontrol varuje premoženje lastnika in koristi družbenikov. 

 
5. Skupščina družbenikov ima pristojnosti, ki temeljijo na določilih ZGD-1 in družbene 

pogodbe. Družba izjavlja, da deluje skladno z veljavno zakonodajo ter si aktivno 
prizadeva za odgovorno upravljanje in transparentno komuniciranje z vsemi družbeniki 
družbe. 

 
Na 17. redni seji skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. z dne 4. 7. 2016 so bili 
sprejeti cilji družbe, ki so opredeljeni v V. točki družbene pogodbe, javno objavljene na spletnih 
straneh  Ajpesa. Družba je bila ustanovljena z namenom zaposlovanja in rehabilitacije 
invalidov. S ciljem dolgoročnega uspešnega poslovanja bo družba upoštevala interese lastnika 
družbe, zaposlenih, poslovnih partnerjev, družbenikov, države, vodstva in drugih udeležencev 
kot celote. 
 

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe in ima 5 članov – trije so predstavniki kapitala, 
dva pa predstavnika delavcev. Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta družba nima 
vnaprej opredeljenega postopka izbire kandidatov, ker se člani nadzornega sveta – zastopniki 
kapitala imenujejo preko Kadrovske komisije SDH za akreditacijo in nominacijo, predstavniki 
delavcev pa preko Sveta delavcev. Člani nadzornega sveta imajo pristojnosti, ki temeljijo na 
določilih ZGD-1 in družbene pogodbe: 
 

• Tomaž Čučnik (do 16. 7. 2020) – predstavnik kapitala in predsednik, 

• Mitja Čander (od 24. 9. 2020) – predstavnik kapitala in predsednik, 

• Franc Meža (do 13. 7. 2020) – predstavnik kapitala in namestnik predsednika, 

• Pavel Gorišek (od 17. 7. 2020) – predstavnik kapitala in član, 

• Marko Štrigl – predstavnik kapitala in član, 
 

https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/fajli/priporoila/Kodeks_korporativnega_upravljanja_z_kapitalsko_nalozbo_drzave_17._3._2021.pdf
https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/fajli/priporoila/Kodeks_korporativnega_upravljanja_z_kapitalsko_nalozbo_drzave_17._3._2021.pdf
https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/fajli/priporoila/Kodeks_korporativnega_upravljanja_z_kapitalsko_nalozbo_drzave_17._3._2021.pdf
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Direktorica družbe: 

Milena SISINGER, univ. dipl. ekon. 

• Tamara Črvek – predstavnica delavcev in članica, 

• Matjaž Pušnik – predstavnik delavcev in član. 
 
 

Mandatna doba članov nadzornega sveta je 4 (štiri) leta, po tem so lahko znova izvoljeni. 
 

Družba je konec leta 2019, v skladu s priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s 
kapitalsko naložbo države, izdelala nov Etični kodeks družbe ter Politiko raznolikosti. Oba akta 
bo družba objavila na spletnih straneh družbe. Z novim etičnim kodeksom bo družba seznanila 
vse zaposlene. 
 
Organ vodenja družbe je direktorica družbe Milena SISINGER, ki kot poslovodja vodi družbo. 
Družba BODOČNOST MARIBOR d.o.o. spoštuje Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v 
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije. Družbo direktorica predstavlja in 
zastopa samostojno. Imenuje in razrešuje jo nadzorni svet za dobo 5 (petih) let in je lahko 
ponovno imenovana. Uprava mesečno poroča nadzornemu svetu o podatkih poslovanja na 
sejah nadzornega sveta v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

Pri opravljanju dejavnosti družba upošteva tudi interese: 
 

• Lastnikov družbe: z njihovega vidika je interes poslovanja podjetja predvsem 
maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje višjega donosa za lastnike. 

• Vodstva: njihov interes je stalnost vodenja ter ugled in rast družbe. 

• Zaposlenih: v njihovem interesu je maksimiranje materialnih koristi družbe ob dobrih 
delovnih pogojih in stalnosti zaposlitve. 

• Poslovnih partnerjev: njihov interes je stabilno in varno dolgoročno poslovanje družbe 
ob doseganju zadostne donosnosti za plačilo vseh obveznosti družbe. 

• Države: njeni osnovni interesi so predvsem čim večji prispevek družbe k njenemu 
financiranju, čim več zaposlenih v družbi in čim manjše obremenitve okolja s strani 
družbe. 

 

Ta izjava o upravljanju je javno objavljena na spletnih straneh družbe  
(https://bodocnost.com/). 
 
Družba ne objavlja letnega poročila v angleškem jeziku, ker za to ni potrebe. 

 Maribor, 17. 4. 2020 
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Razporeditev bilančnega dobička / izgube  
 

v EUR 

POSTAVKA 2020 2019 

A.ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 171.901 48.357 

B.ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA     

C.PRENESENI DOBIČEK 0 0 

Č.PRENESENA IZGUBA 82.623 127.328 

D.ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV     

E.ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0 0 

1. zmanjšanje zakonskih rezerv     

2.zmanjšanje rezerv za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže 

    

3.zmanjšanje statutarnih rezerv     

4.zmanjšanje drugih rezerv     

F.POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 4.464 0 

1.povečanje zakonskih rezerv 4.464   

2.povečanje rezerv za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže 

    

3.povečanje statutarnih rezerv     

4. povečanje statutarnih rezerv     

G.DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI 
RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI 
DAN 

0 0 

H.BILANČNI DOBIČEK  84.814   

I.BILANČNA IZGUBA  78.971 
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Lastništvo  
 

Lastninska struktura podjetja Bodočnost Maribor d.o.o. v letu 2020 
 

Poslovni delež (v EUR) 
Delež v 

kapitalu (v %) 

Republika Slovenija 1.437.801,28 77,5100% 

Zaposleni in bivši zaposleni 226.031,48 12,1851% 

Bodočnost d.o.o. 66.391,25 3,5791% 

Domet d.o.o. 46.236,13 2,4925% 

Pocinkovalnica d.o.o. 41.832,12 2,2551% 

Mercata 1 d.d. 31.296,95 1,6872% 

Kapitalski sklad PIZ 3.338,34 0,1800% 

Zaščita Ptuj d.o.o. 917,98 0,0495% 

Bell d.o.o. 488,51 0,0263% 

Vrvica d.o.o. 407,41 0,0220% 

TSP d.o.o. 162,67 0,0088% 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 85,07 0,0046% 

Skupaj kapital 1.854.989,19 100,0000% 
 

0,1800% 

1,6872% 

2,4925% 

0,0220% Lastniška struktura 

0,0495% 

0,0263% 
0,0088% Republika Slovenija 

Zaposleni in bivši zaposleni 

3,5791% 2,2551% 
0,0046% 

Bodočnost d.o.o. 

 
Domet d.o.o. 

12,1851% 
Pocinkovalnica d.o.o. 

Mercata 1 d.d. 

Kapitalski sklad PIZ 
77,5100% 

Zašćita Ptuj d.o.o. 

Bell d.o.o. 

Vrvica d.o.o. 

TSP d.o.o. 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
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Zaposlenost in izobrazba v letu 2020  
 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v družbi zaposlenih 181 delavcev: 
- v skupnih službah 11, 
- v programu grafike 2, 
- v programu mizarstva 4, 
- v programu kovinarstva 5, 
- v programu storitev 158, 
- v programu socialne vključenosti 1. 
 
V letu 2020 smo zaposlili 48 novih sodelavcev, in sicer:  
- 45 v programu storitev, 
- 1 v programu mizarstva, 
- 2 v programu kovinarstva. 
 
Delovno razmerje je prenehalo 37 delavcem, in sicer zaradi: 
- starostne upokojitve 5 delavcem, 
- poteka delovnega razmerja za določen čas 21 delavcem, 
- prenehanja na podlagi sporazuma 11 delavcem. 
 
 
1. Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020 

 

KVALIFIKACIJA 
VSI 

ZAPOSLENI 
Število 

STR 
% 

SAMO 
INVALIDI 
Število 

STR 
% 

MAG 1 0,55 0 0,00 

VSI 9 4,97 1 1,17 

VŠI 11 6,08 2 2,35 

SSI,VKV 50 27,63 17 20,00 

KV 60 33,15 31 36,48 

NSI 7 3,87 4 4,71 

PKV 1 0,55 1 1,17 

NKV 42 23,20 29 34,12 

SKUPAJ 181 100,00 85 100,00 

 
 
Tabela prikazuje, da v družbi prevladuje srednje strokovni kader (KV, VKV; SSI), katerih 
delež med vsemi zaposlenimi znaša 60,78 %,med delavci s statusom invalida pa 56,48 %.  
 
Dobra tretjina oz. 34,12 % zaposlenih s statusom invalida je brez izobrazbe – NKV. 
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2. Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020 
 

STAROST 
VSI ZAPOSLENI 

Število 
STR 
% 

SAMO INVALIDI 
Število 

STR 
% 

od 18 do 30 let 19 10,50 3 3,53 

od 31 do 40 let 45 24,86 14 16,47 

od 41 do 50 let 50 27,62 29 34,12 

od 51 do 60 let 61 33,70 37 43,53 

od 61 let 6 3,32 2 2,35 

SKUPAJ 181 100,00 85 100,00 

 
Tabela prikazuje, da je v družbi 64,64 % zaposlenih, ki so starejši od 40 let, zaposlenih s 
statusom invalida pa je kar 80,00 %. 
 

 
ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI, NEGE IN POŠKODB 
 
Izpad ur zaradi bolniške odsotnosti v obdobju od januarja do decembra v letu 2020 se je v 
primerjavi z letom 2019 kljub epidemiji COVIDA-19 zmanjšal za 1.240 ur, prav tako se je 
zmanjšala odsotnost v deležu za 0,66 odstotne točke.  
 
Povprečno število zaposlenih v letu 2020 je bilo 179 delavcev. 
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Usposabljanje zaposlenih 
 

Zaradi epidemije COVIDA-19 je bilo v letu 2020 treba v družbi (ob upoštevanju vseh zaščitnih 
ukrepov) prilagoditi tudi vsa izobraževanja in usposabljanja. 
 
Vodje programov in vodje izmen so se dnevno sestajali na posvetih o aktualnih in tekočih 
dogodkih, tedensko pa se je odvijal sestanek strokovnih služb, ki so obravnavale vsebino, 
ukrepe, navodila in prilagoditve v zvezi z epidemijo COVIDA-19. Cilji sestankov so bili 
usmerjeni k rešitvam, prilagoditvam, iskanju pobud, izkušnjam za reševanje težav in tekočemu 
informiranju. 
 
V družbi je vzpostavljen sistem internega usposabljanja, katerega cilj je načrtno, 
sistematično in celovito izobraževanje vseh zaposlenih. Tako kot vsako leto so se zaposleni 
udeleževali internih usposabljanj na temo varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. 
 
Dne 11. 9. 2020 je bila v družbi izvedena vaja iz evakuacije za vse zaposlene. Na zbirnem 
mestu je potekalo predavanje o evakuaciji in ugotovljenih pomanjkljivostih med samim 
potekom evakuacije. Ob koncu vaje evakuacije je bil izveden strokovni prikaz gašenja, v sklopu 
katerega so se zaposleni še praktično preizkusili v gašenju požara. 
 
Dne 26. 11. 2020 je bilo za vse zaposlene na sedežu družbe organizirano predavanje 
zdravnika medicine dela in športa, ki je za družbo pripravil tudi zdravstveno oceno izvajalca 
medicine dela v času epidemije COVIDA-19. Najprej je izvedel teoretično predavanje v zvezi 
z ukrepi in navodili NIJZ ter predstavil pravilno uporabo mask in vzdrževanje razdalje. Po 
koncu predavanja so zaposleni zastavljali vprašanja. 
 
V mesecu decembru je bilo za vse zaposlene izvedeno interno usposabljanje iz GMP – dobre 
proizvodne prakse. Vsa navodila NIJZ in zaščitne ukrepe v zvezi z epidemijo je družba 
zaposlenim vsakodnevno predvajala v elektronski obliki ter preko digitalnih sredstev, tako da 
z upoštevanjem ukrepov in sprotne informiranosti med zaposlenimi v družbi ni bilo nobenih 
težav. S pojavom epidemije se je večina zunanjih izobraževanj izvajala na daljavo v obliki 
spletnih delavnic oz. e-tečajev ob upoštevanju navodil NIJZ in v skladu z internimi navodili. 
 
Za prilagajanja novim zakonodajnim zahtevam so se strokovni delavci družbe v letu 2020 
udeležili vrste spletnih usposabljanj na različnih seminarjih in delavnicah za izboljšanje 
poslovanja in razvoja podjetja in zaposlenih (na področjih delovne, davčne zakonodaje, 
sprememb kvotnega sistema zaposlovanja invalidov, novostih o dohodnini, metod v 
računovodstvu, financah in reviziji, obračuna plač ter posodabljanja informacijske tehnologije). 
 
V tem letu je družba sprejela tudi Etični kodeks, ki je bil objavljen na spletnih straneh družbe, 
zaposleni pa so bili o njem obveščeni preko predvajanja na digitalnih sredstvih in oglasnih 
deskah družbe. 
 
V družbi se zavedamo, da je znanje nujno potrebno za rast in razvoj družbe in zaposlenih, 
zato družba zaposlenim omogoča vsa potrebna usposabljanja. V družbi nenehno stremimo k 
razvijanju pripadnosti in zavedanju odgovornosti pri svojih zaposlenih.  
 
Organizacija usposabljanja je usmerjena v izboljševanje odnosov, spodbujanje ustvarjalnega 
potenciala ter k povečanju produktivnosti in učinkovitosti. 
 
Ob tem se bomo še naprej trudili za dvigovanje rasti in zadovoljstva zaposlenih ter ohranjali in 
povečevali splošen in stalen ugled družbe. 
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Poslovno poročilo oddelka proizvodnje za leto 2020  
 

Oddelek proizvodnje obsega tri posamezne proizvodne oddelke: kovinarstvo, mizarstvo in 
grafiko. Od reorganizacije, ki je te tri programe povezala v enotno organizacijsko enoto, a z 
ločenimi stroškovnimi mesti, so učinki združevanja začeli kazati pozitivne rezultate. 
Medsebojno sodelovanje med oddelki, podpora pri izvajanju različnih, kompleksnejših 
projektov, optimizacija nabave, pregled in optimiziranje procesov, posodobitve orodja in 
opreme so le nekateri izmed dobrodošlih ukrepov, ki pozitivno vplivajo na proizvodnjo, kupce 
in posledično tudi na okolje. 
 
Program kovinarstva se primarno osredotoča na proizvodnjo pohodnih in povoznih rešetk. 
Zaradi naše pozitivne usmerjenosti v odnosu do strank, upoštevanju njihovih želja (izdelki po 
meri) ter dobavi kakovostnih izdelkov smo zanesljiv poslovni partner. Naročila pridobivamo 
tako s strani večjih gradbenih podjetij in obrtnikov kot tudi s strani fizičnih oseb. Prednjačijo 
naročila pohodnih rešetk, povoznih rešetk, stopnic s protizdrsnimi elementi ter rešetk za jaške 
različnih dimenzij. Naši izdelki, ki jih izdelujemo kot podizvajalci, so namenjeni tudi izvozu v 
države Evropske unije. V proizvodni proces smo uspešno vpeljali tudi nove modele nazobčanih 
rešetk različnih tipov, ki imajo višji varnostni faktor, saj onemogočajo zdrse in padce, zaradi 
česar so jih stranke pozitivno sprejele. V program vključujemo tudi izdelavo ograjnih 
elementov, ograjnih stebrov ter manjše kovinske galanterije. Navkljub težkim razmeram v času 
epidemije smo izdelke pravočasno dobavljali in z vsemi poslovnimi partnerji ohranili korekten 
poslovni odnos. 
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Program mizarstva se uspešno sooča z omejitvami, strogimi zahtevami in izzivi, ki so zaradi 
epidemije del naše realnosti, saj se zavedamo, da so poslovni partnerji v sklopu programa 
mizarstva predvsem individualni naročniki, s katerimi so osebni stiki veliko pogostejši kot sicer 
pri drugih proizvodnih programih. 
 
Program mizarstva se je osredotočil na izdelavo izdelkov po meri za individualne naročnike, ki 
želijo nekaj več. Več pomeni to, da lahko za naročnika izdelamo unikaten izdelek, ki ga ni 
mogoče kupiti v trgovinah s serijsko proizvodnjo. Kuhinje po meri, ki jih izdelamo, tudi 
vgradimo. 
  
Odlikujejo nas najsodobnejša okovja in vodila, ki omogočajo mehko in tiho zapiranje, zgibna 
dvižna vrata za zgornje elemente in LED-razsvetljava. Pri načrtovanju vgradnih omar strankam 
predlagamo rešitve za boljši izkoristek prostora. Uporabljamo različne materiale, kot so les iz 
najrazličnejših drevesnih vrst, oplemenitene iverne plošče z raznimi dekorji in barvane MDF-
plošče. 
 
Bistvena opažanja v letu 2020 so, da se kupci, za katere smo izdelovali opremo in pohištvo že 
pred dvajsetimi leti, vračajo in postajajo naši stari-novi kupci, kar potrjuje visoko kakovost naših 
izdelkov in storitev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSLOVNO POROČILO 

 
 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program grafike je tretji proizvodni program in obsega tiskarske storitve ter izdelavo manjših 
in večjih količin tiskarskih izdelkov za znane in nove naročnike. V to skupino med drugim 
spadajo razni obrazci, vrečke z logotipi različnih velikosti, kartoteke ter arhivske škatle 
poljubnih barv in oblik. Program omogoča, da se ohranjajo tradicionalna knjigoveška ročna 
dela. Opravljamo popravila knjig, vezave knjig, zlatotisk na platnice diplomskih inmagistrskih 
nalog, doktorskih dizertacij, tisk logotipov na kuverte in dopise ter druge storitve v skladu z 
željami strank. Naša posebnost je, da uspešno združujemo tradicionalne metode tiskarstva s 
sodobnimi digitalnimi pristopi, na osnovi česar naši izdelki vsebujejo sodobno noto digitalnega 
oblikovanja, digitalnega tiska ter kvaliteto starejše knjigoveške in tiskarske tradicije. 
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Poslovno poročilo oddelka socialne vključenosti za 
leto 2020 
 
Januarja 2020 smo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

podpisali pogodbo za izvajanje in sofinanciranje programa socialne vključenosti za obdobje od 

2020 do vključno 2024. 

  

Z izvajanjem programa sledimo tako poslanstvu družbe kot tudi osnovnemu namenu izvajanja 

programa, to je vključevanju invalidov in zagotavljanje enakih možnosti za njihovo finančno ter 

socialno stabilnost.  

 

Temeljni cilj programa socialne vključenosti je: 

• delovna in socialna integracija ter preprečevanje socialne izključenosti, 

• ohranjanje, vzdrževanje in  pridobivanje delovnih veščin, 

• učenje sodelovanja v delovni skupini, organizacije dela, prevzemanja odgovornosti ter 

usvajanje delovne rutine; 

• razvijanje pozitivne samopodobe in samostojnosti; 

• pridobivanje novih socialnih izkušenj in širjenje socialne mreže; 

• pridobivanje komunikacijskih sposobnosti (tako verbalnih kot neverbalnih) za 

izboljšanje medosebnih odnosov in odnosov z okolico; 

• dvig funkcionalne in računalniške pismenosti; 

• izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje/izboljšanje zdravja; 

• zagotavljanje podpornega okolja z upoštevanjem individualnih potreb uporabnika. 

 

Način izvajanja programa 

 

Uporabnikom zagotavljamo prijeten in urejen delovni prostor ter spodbujamo dobre 

medsebojne odnose. Aktivno jih tudi vključujemo v proces načrtovanja dela, kjer so opravila 

prilagojena njihovim sposobnosti in zmožnostim. Pri izvajanju delovnih in socialnih aktivnostih 

upoštevamo uporabnikove želje, predloge in njihove zastavljene cilje. 

 

Ves čas izvajanja programa se spremlja in ocenjuje zaposljivost uporabnikov. Analiza 

programskih aktivnosti bo dala podlago za morebitno ponovno ocenitev delovne učinkovitosti 

in delovne prilagoditve (ob strinjanju uporabnika), kar lahko v nadaljevanju pripelje do 

spremenjenega statusa uporabnika. V letu 2020 na ponovno ocenitev zaposlitvenih možnosti 

ni bil napoten nobeden od uporabnikov. 

 

Žal smo zaradi virusa COVID-19 iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti dvakrat prejeli navodilo, da se izvajanje programa socialne vključenosti začasno 

prekinja. Prvič je prekinitev trajala od 13. 3. do 25. 5. 2020, drugič pa od 13. 11. do 15. 12. 

2020. 

 

Prekinitev programa je na uporabnike imela negativen vpliv, kar se je tudi odrazilo na več 

različnih ravneh: uporabniki so se morali znova navaditi na redno obiskovanje programa, 

usvajanje delovnega ritma, vzdržljivosti in obremenljivosti.  
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PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

                     SOCIALNE AKTIVNOSTI  30%                       DELOVNE AKTIVNOSTI 70% 

 

 

DELOVNE AKTIVNOSTI 

 

Delovne aktivnosti so namenjene ohranjanju, razvijanju, krepitvi delovnih sposobnosti in 

veščin ter pridobivanju delovne kondicije. Uporabniki so izvajali delo, prilagojeno njihovim 

sposobnostim in zmožnostim.  

 

 
Slika 1: Primer izvedbe dela na liniji Skineta 

 
SOCIALNE AKTIVNOSTI 
 
Socialne aktivnosti so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter 

opolnomočenju uporabnikov. Naši uporabniki so raznolika, heterogena skupina ljudi, kar se 

izkazuje v različnih stopnjah socialnih spretnostih in sposobnosti prilagajanja okolju. Imajo 

raznolike izkušnje, znanja, spretnosti in zanimanja.  

 

V okviru socialnih vsebin se uporabniki lahko vključujejo v kreativne delavnice, v delavnice in 

aktivnosti zdravega življenjskega sloga (izobraževanja, telovadba, zdrava prehrana, 

sproščanje, osebna higiena), v psihoterapevtske delavnice, v delavnice krepitve socialnih 

spretnosti in veščin ter v družabne delavnice (sprehodi, izleti, rojstni dnevi, družabne igre). 

Vsak teden z uporabniki izvajamo individualne pogovore, jim svetujemo in nudimo vso 

potrebno podporo.  
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Slika 2: Naša novoletna jelka 

   
 
  

Slika 3: Prostori socialne vključenosti 
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Poslovno poročilo oddelka storitev za leto 2020  
 

 
Program Storitve so najštevilčnejši program v podjetju, ki zaposluje 126 delavcev, sodeluje z 
različnimi programi, kot sta Socialna vključenost in Šent, ter nudi program rehabilitacije. 
 
V programu Storitve je kakovost izdelkov in storitev izrednega pomena, prav tako tudi varnost 
naših zaposlenih, zato veliko pozornosti namenjamo notranjemu izobraževanju, interni 
komunikaciji med zaposlenimi ter motiviranju. Verjamemo, da sta usposabljanje in timski duh 
ključna za uspešno uresničevanje ciljev kakovosti. 
 
Da bi naše podjetje dodatno izboljšalo svojo konkurenčnost in kakovost, si prizadevamo za 
spodbujanje in implementacijo inovacij, pospeševanje razvoja (v tem se razlikujemo od 
konkurence) ter digitalizacijo- in avtomatizacijo delovnih procesov. Ena temeljnih prednosti 
podjetja BODOČNOST MARIBOR d.o.o. je tudi usmerjenost k trajnostnemu razvoju, saj si 
na proizvodni lokaciji nenehno prizadevamo razbremeniti svoj vpliv na okolje ter pri tem ob 
zagotavljanju varnosti ohraniti visoke standarde kakovosti. 
 
S programom ne želimo samo povečati proizvodnje, ampak ustvariti nova delovna mesta za 
invalide ter jim s tem omogočiti varno prihodnost. 
  
Naš cilj je, naročniku pravočasno zagotoviti kakovostne izdelke in storitve, ki ustrezajo 
standardom, zaradi česar smo v letu 2020 v programu Storitev: 
 

 

• Vpeljali izboljšave na področju sledljivosti dokumentov – Bodočnost sharepoint. 

• Izboljšali sistem za preventivna in redna vzdrževanja na linijah – program 
vzdrževanje. 

• Optimizirali delovne procese – nabava kartonirke in združitev pakirnega stroja Sollas 
4 z ZC Jadro. 

• Z zunanjimi presojami dokazujemo skladnost aktivnosti – zunanje GMP presoje. 

• Prilagodili proizvodnjo glede na povpraševanje – ˝Just in time˝ proizvodnja oz. 
proizvodnja, ki ničesar ne proizvaja na zalogo. 

• Z vizijo napredovanja in izboljševanja povečali kakovost izdelkov ter storitev. 
 
 
 

Slika 1: Kartonirka Slika 2: Sollas 4 in Zaposlitveni center Jadro 
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Grafikon 1: Letne količine od leta 2014 - 2020 

 
 
Čeprav smo v primežu globalne krize – korona virusa, obvladujemo zahtevne razmere in se 
še naprej osredotočamo na naš ambiciozni načrt za rast prodaje v naslednjih nekaj letih. Prav 
tako smo uspeli proizvodnjo ne le obdržati, temveč jo celo povečati za 19 % glede na povprečje 
zadnjih 6 let. 
 
 
Zaradi prilagodljivosti in obsežnosti programa, ki ustreza željam in zahtevam naročnika, 
smo vpeljali naslednje aktivnosti: 
 

• Četrtletno poročanje o varnostnih kazalnikih. 

• Implementacija pogodbenih kazalnikov uspešnosti (realizacija plana, število 

reklamacij, logistika oz. zasedenost tovornjakov). 

• Nakladanje tovornjakov za neposreden prevoz v Nemčijo. 

• Direktno naročanje materiala pri ponudniku logistike in usklajevanje količin. 

• Odgovornost za odpadke (odvoz, stroški). 

• Odgovornost za posodobitev cenovnega modela. 

• Odgovornost za pregled kosovnic. 

• Odgovornost za tehnične postopke. 

• Odgovornost za nulto / poskusno proizvodnjo. 
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Poklicna rehabilitacija  
 
 
Uvajanje kandidata v sam proces dela pri nas poteka postopno. Začnemo na najenostavnejših 
ročnih delih, po šest ur dnevno. Nato stopnjujemo uvajanje na drugih zahtevnejših linijah. Ko 
se kandidat uvede v sam proces dela, preide na polni delovni čas in kasneje še na dvoizmenski 
delovnik. Med usposabljanjem izvajamo mesečna ocenjevanja, in če kandidat dosega 
rezultate v zahtevanem obsegu, se na koncu naredi končna N ocena. 
 
Za zaposlitev mora kandidat doseči pričakovani rezultat med 70 in 100 % predvidene norme. 
  
V letu 2020 smo sodelovali s petimi različnimi institucijami, ki izvajajo poklicno rehabilitacijo:  

• Center za poklicno rehabilitacijo Soča Maribor, 
• Center za poklicno rehabilitacijo Soča Ptuj, 
• Ozara Maribor, 
• Zavod Vitis Ptuj - Karierni center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo,  
• Racio, družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o. 

 
Vključitev v rehabilitacijo smo omogočili sedemnajstim osebam, od katerih smo s 
petimi sklenili delovno razmerje na našem oddelku – Storitev pakiranja, dva kandidata pa sta 
se zaposlila  v hčerinskem podjetju –– ZAPOSLITVENI CENTER JADRO družba za socialne 
dejavnosti, proizvodnjo, trgovino, poslovne storitve in druge storitve d.o.o. 

 

 
Grafikon 2: Poklicna rehabilitacija v letu 2020 

  
V tem letu je bilo zaradi epidemije COVIDA-19 pri izvajanju poklicne rehabilitacije potrebno 

ogromno prilagajanja in sprememb. Med delavce smo namestili pregrade iz pleksi stekla, 

povečali smo razdaljo ter v skladu s priporočili NIJZ zagotovili vso potrebno zaščito. 
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Izjava o razmerju med obvladujočo in odvisno 
družbo 
 
V poslovnem letu 2020 je podjetje Bodočnost Maribor d.o.o. v okviru svoje dejavnosti poslovalo 

tudi z odvisnim podjetjem Zaposlitveni center Jadro d.o.o. Podjetje Bodočnost Maribor  d.o.o.  

pri svojem poslovanju ni v nobenem primeru oškodovalo ali povzročilo škodo odvisnemu 

podjetju. Tudi odvisno podjetje  pri svojem poslovanju ni v nobenem primeru oškodovalo ali 

povzročilo škodo obvladujočemu podjetju. V medsebojnih poslih ni bilo oškodovano nobeno 

podjetje. Podjetji medsebojno nista prejeli niti izplačali nobenih nadomestil oz. povračil zaradi 

morebitnega oškodovanja.  
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Okolje  
 

V prvih 9 mesecih leta 2020 je bil glavni izziv obvladovanje tveganj ter zniževanje negativnih 
učinkov epidemije, k čemur smo usmerili večino okoljskih aktivnosti. 
 
Zaposlenim smo takoj zagotovili vso potrebno zaščitno opremo, kot so maske in rokavice, s 
čimer se je v družbi pojavila precejšnja količina novih odpadkov. Na novo smo vzpostavili 
sistem posod oz. zbiralnikov za odpadne maske in rokavice ter izdelali navodila za varno 
odstranjevanje navedenih odpadkov. 
  
Vse prostore družbe smo redno dnevno razkuževali (posebni razpršilniki) in prezračevali v 
skladu z izdelanimi navodili o prezračevanju, in sicer pred začetkom in po koncu delovnika 
vsaj 2-krat dnevno, o čemer se je vodila tudi evidenca. V družbi smo tako tudi na okoljskem 
področju sprejeli vse ukrepe, povezane z epidemijo COVIDA-19. 
 
Velik pomen dajemo varnemu in zdravemu ter čistemu delovnemu okolju za zaposlene. V 
sodelovanju s pooblaščenimi odstranjevalci odpadkov je bilo izvedenih kar nekaj posvetov o 
odnosu zaposlenih do odpadkov, o pravilnem razvrščanju odpadkov in novih odlagališčih 
odpadkov. Zaposleni so tudi prejeli odgovore na vsa vprašanja glede pravilnega odlaganja oz. 
ravnanja z odpadki. 
 
Področje energetskih in okoljskih rešitev je v družbi zajemalo celovito okoljsko upravljanje, 
izboljšanje sistema prezračevanja v družbi, obnovo strehe, preureditev prostorov, menjavo tal 
in vrat, zamenjavo svetlobnih teles z varčnimi, meritev mikroklime in meritev celotne električne 
napeljave, strelovodov ter delno obnovo centralnega ogrevanja. Izvedeno je bilo redno 
vzdrževanje in servisi sredstev in opreme za delo ter sprejeta navodila za ukrepanje v izrednih 
razmerah. Vodi se tudi mesečna evidenca incidentov. 
 
Z uvajanjem izboljšav in sodobnejših postopkov dela vsako leto uspešno zmanjšujemo količine 
nastalih odpadkov v proizvodnem procesu. V letu 2020 je bila v družbi izvedena revizija 
sistema ravnanja z odpadki glede označb, zamenjava vseh obrabljenih odpadnih posod, ki 
smo jih nadomestili z novimi, na novo uredili označbe na posodah ter izboljšali sistem 
ločevanja odpadkov. 
 
Zavedamo se, da so vsi naravni viri omejeni, zato z njimi še posebej gospodarno ravnamo. 
Skrbimo za učinkovito informiranost zaposlenih in skrbno ravnanje na tem področju. Naš 
dolgoročni cilj je postati okolju prijazno podjetje. Stalno in povsod skrbimo, da odgovorno 
ravnamo z okoljem, predvsem pa spoštujemo vse preventivne ukrepe s področja varnosti in 
zdravja pri delu ter požarne varnosti. 
 
Ravnanje na okolju prijazen način v družbi pomeni upoštevanje vplivov proizvodnih procesov 
in storitev ter vključuje vrsto prizadevanj za smotrnejšo izrabo naravnih virov, ki jih potrebujemo 
za izvajanje svojih dejavnosti. 
 
Cilji družbe so usmerjeni v zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje porabe naravnih 
surovin, večjo varčnost oziroma boljše izrabe, zmanjševanje porabe energentov, predvsem 
kurilnega olja, zaradi boljše izolacije prostorov in drugih načinov večje ekonomičnosti 
prostorov. V letu 2020 je bila izvedena delna menjava oken in nameščene so bile dodatne 
klimatske naprave. 
 
Tudi zaposleni so bolj okoljsko ozaveščeni, saj je skrb za ločevanje odpadkov dnevna naloga. 
Vse bolj se zavedajo pomena okolja in pri izvajanju vsakodnevnih storitev tudi sami predlagajo 
varčne načine porabe (nabiralnik za dajanje predlogov in pripomb zaposlenih). 
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Bilanca stanja  
 

    2020 2019 % 

  SREDSTVA 3.219.919  2.948.782  100,0% 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.027.352  1.985.815  63,0% 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

17.633  4.315  0,5% 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 17.633  4.315    

2. Dobro ime 0  0    

3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva  0  0    

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0  0    

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0  0    

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.797.621  1.766.529  55,8% 

1. Zemljišča in zgradbe 1.499.492  1.544.393    

  a) Zemljišča 533.274  533.274    

  b) Zgradbe 966.218  1.011.119    

2. Proizvajalne naprave in stroji 0  0    

3.  Druge naprave in oprema 286.022  222.136    

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 12.107  0    

  a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  12.107  0    

  b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0  0    

5. Osnovna čreda 0  0    

6. Večletni nasadi 0  0    

III. Naložbene nepremičnine 203.335  206.202  6,3% 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 8.763  8.769  0,3% 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 8.763  8.769  0,3% 

  a) Delnice in deleži v družbah v skupini 8.763  8.769    

  b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 0  0    

  c) Druge delnice in deleži 0  0    

  č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0  0    

2. Dolgoročna posojila 0  0  0,0% 

  a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0  0    

  b) Dolgoročna posojila drugim 0  0    

  c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0  0    

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0  0  0,0% 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0  0    

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0  0    

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0  0    

VI. Odložene terjatve za davek 0  0  0,0% 

          

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA 1.192.567  962.967  37,0% 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0  0  0,0% 

II. Zaloge 28.553  33.332  0,9% 

1.  Material 24.713  32.109    

2. Nedokončana proizvodnja 2.926  0    

3. Proizvodi in trgovsko blago 914  1.223    

4. Predujmi za zaloge 0  0    

III. Kratkoročne finančne naložbe (0) 0  0,0% 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (0) 0  0,0% 

  a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0  0    

  b) Druge delnice in deleži 0  0    

  c) Druge kratkoročne finančne naložbe (0) 0    
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2. Kratkoročna posojila 0  0  0,0% 

  a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0  0    

  b) Kratkoročna posojila drugim 0  0    

  c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0  0    

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 519.873  506.371  16,1% 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  3.267  0  0,1% 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 432.108  416.806  13,4% 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 84.499  89.565  2,6% 

V. Denarna sredstva 644.141  423.264  20,0% 

          

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0  0  0,0% 

          

  IZVENBILANČNA EVIDENCA 235.609  358.178    

 

    2020 2019 % 

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.219.919  2.948.782  100,0% 

          

A. KAPITAL 1.864.732  1.733.018  57,9% 

I. Vpoklicani kapital 1.854.989  1.854.989  57,6% 

1. Osnovni kapital 1.854.989  1.854.989    

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0  0    

II. Kapitalske rezerve 0  0  0,0% 

III. Rezerve iz dobička 4.464  0  0,1% 

1. Zakonske rezerve 4.464  0    

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 10.909  10.909    

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) (10.909) (10.909)   

4. Statutarne rezerve 0  0    

5. Druge rezerve iz dobička 0  0    

IV. Revalorizacijske rezerve 0  0  0,0% 

V. 
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
(tudi aktuarski dobički in izgube) (79.535) (43.000)   

V. Preneseni čisti poslovni izid 0  (78.971) 0,0% 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 84.814  0  2,6% 

          

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 598.041  462.859  18,6% 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 360.976  292.985    

2. Druge rezervacije 0  0    

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 237.065  169.874    

          

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 46.862  237.608  1,5% 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 46.862  237.608  1,5% 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0  0    

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 37.500  217.500    

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0  0    

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 9.362  20.108    

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0  0  0,0% 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0  0    

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0  0    

3. Dolgoročne menične obveznosti 0  0    

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0  0    

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0  0    

III. Odložene obveznosti za davek 0  0  0,0% 
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Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 634.183  454.496  19,7% 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0  0  0,0% 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 178.000  78.000  5,5% 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0  0    

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 178.000  78.000    

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0  0    

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0  0    

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 456.183  376.496  14,2% 

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 30.841  0    

2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 77.094  121.019    

3.  Kratkoročne menične obveznosti 0  0    

4.  Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 5.183  17.271    

5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti 343.065  238.206    

          

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 76.101  60.801  2,4% 

          

  IZVENBILANČNA EVIDENCA 235.609  358.178    
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Izkaz poslovnega izida  
 
  v EUR 

  2020 2019 

Čisti prihodki od prodaje 3.931.893  3.523.851  

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 
2.617  (1.514) 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 6.955  0  

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 

prihodki) 
1.339.648  1.040.078  

Stroški blaga, materiala in storitev (1.083.358) (1.025.016) 

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

(335.588) (311.908) 

Stroški storitev (747.769) (713.107) 

Stroški dela (3.716.165) (3.281.391) 

Stroški plač (2.643.839) (2.332.884) 

Stroški socialnih zavarovanj (440.249) (392.195) 

od tega stroški pokojninskih zavarovanj 0  0  

Drugi stroški dela (632.077) (556.312) 

Odpisi vrednosti (150.960) (97.868) 

Amortizacija (109.996) (97.281) 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

(1.089) (290) 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (39.875) 0  

Drugi poslovni odhodki (130.590) (99.284) 

Finančni prihodki iz deležev 0  0  

Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini 0  0  

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0  0  

Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah 0  0  

Drugi prihodki iz drugih naložb 0  0  

Finančni prihodki iz danih posojil 0  0  

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0  0  

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0  0  

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 17  13  

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0  0  

Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih 17  13  

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0  0  

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (12.582) (22.558) 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0  0  

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank (7.627) (20.155) 

Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0  0  

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (4.955) (2.403) 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (2.126) (2.849) 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0  0  

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0  0  

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti (2.126) (2.849) 

Drugi prihodki  2.482  15.288  

Drugi odhodki (170) (393) 

Davek iz dobička (15.760) 0  

Odloženi davki 0  0  

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 171.901  48.357  
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Izkaz denarnih tokov  
 
  V EUR 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU  2020 

a) Postavke izkaza poslovnega izida 493.469  

  
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 

5.274.023  

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

(4.764.794) 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih (15.760) 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance 
stanja 

11.467  

  Začetne manj končne poslovne terjatve (53.218) 

  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 0  

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0  

  Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0  

  Začetne manj končne zaloge 4.621  

  Končni manj začetni poslovni dolgovi 75.111  

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (15.046) 

  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0  

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 504.936  

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Prejemki pri naložbenju 2.867  

  Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 

0  

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0  

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0  

  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 2.867  

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0  

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0  

b) Izdatki pri naložbenju (143.986) 

  Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev (15.803) 

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (128.189) 

  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0  

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 6  

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0  

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) (141.119) 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 100.000  

  Prejemki od vplačanega kapitala 0  

  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0  

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 100.000  

b) Izdatki pri financiranju (242.940) 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (12.007) 

  Izdatki za vračila kapitala (40.187) 

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (190.746) 

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0  

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0  

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) (142.940) 

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 644.141  

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 220.877  

y) Začetno stanje denarnih sredstev 423.264  



RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
36  

 
 v EUR 

DODATEK K IZKAZU DENARNIH TOKOV   2020 

    

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim 

povečanjem osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in ne z denarnimi 

vplačili, kar pomeni naložbenje in financiranje brez posredovanja 
denarnih sredstev 

0  

Povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim 

povečanjem osnovnega kapitala, kar pomeni navidezno naložbenje in 

financiranje brez posredovanja denarnih sredstev 

0  

Druge pomembnejše spremembe na strani naložbenja in financiranja 
brez posredovanja denarnih sredstev 

0  

  

Sprememba denarnih sredstev zaradi usklajevanja na devizne tečaje ob 
koncu leta 

0  
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Izkaz gibanja kapitala  
                v EUR 

  

Vpoklicani kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Revalorizacijske 
rezerve 

Rezerve 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

Preneseni čisti poslovni izid 
Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 

Osnovni 
kapital 

Nevpoklicani 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve za 
lastne delnice 

in lastne 
poslovne 

deleže 

Lastne 
delnice in 

lastni 
poslovni 

deleži 

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve 

iz 
dobička 

Preneseni čisti 
dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

A.1. Stanje 31/12-2019 1.854.989  0  0  0  10.909  (10.909) 0  0  0  (43.000) 0  (78.971) 0  0  1.733.018  

a) Preračuni za nazaj (popravek napak)                             0  

b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)                             0  

A.2. stanje 1/1-2020 1.854.989  0  0  0  10.909  (10.909) 0  0  0  (43.000) 0  (78.971) 0  0  1.733.018  

B.1. Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z lastniki 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala (vplačila kapitala)                             0  

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                             0  

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                             0  

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                             0  

d) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev                               

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev 

                            0  

f) Vračilo kapitala                             0  

g) Izplačilo dividend                             0  

h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzornemu svetu                             0  

i) Druge spremembe lastniškega kapitala                             0  

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (36.535) 0  0  171.901  0  135.366  

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                         171.901    171.901  

b) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih 
osnovnih sredstev 

                            0  

c) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih 
sredstev 

                            0  

č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb                             0  

d) 
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 
obdobja 

                  (36.535)         (36.535) 

B.3. Spremembe v kapitalu 0  0  0  4.464  0  0  0  0  0  0  0  78.971  (87.087) 0  (3.652) 

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

      4.464                  (4.464)   0  

b) 
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in 
nadzornega sveta 

                            0  

c) 
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih 
rezerv po sklepu skupščine 

                            0  

č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala                       78.971  (82.623)   (3.652) 

d) 
Oblikovanje rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 
iz drugih sestavin kapitala 

                            0  

e) 
Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in 
razporeditev na druge sestavine kapitala 

                            0  

f) Druge spremembe v kapitalu                             0  

C. Končno stanje poročevalskega obdobja 31/12-2020 1.854.989  0  0  4.464  10.909  (10.909) 0  0  0  (79.535) 0  0  84.814  0  1.864.732  

 BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA                     0  0  84.814  0  84.814  
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Izkaz drugega vseobsegajočega donosa  
 
                               v EUR 

 2020 2019 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 171.901 48.357 

Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenih 
opredmetenih osnovnih sredstev 

  

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti (+/-) 

  

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

  

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki 
(zaslužki zaposlencev) (+/-) 

-40.187 -37.392 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa (+/-)   

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 131.714 10.965 
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Predstavitev računovodskih usmeritev  
 

 

I. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Pri pripravi bilance stanja na dan 31. 12. 2020 in izkazu poslovnega izida za poslovno leto 
2020 so upoštevani Slovenski računovodski standardi (2016 – 2019) s poudarkom na 
temeljnih računovodskih načelih in predpostavkah: 
 

• časovna neomejenost poslovanja, 

• previdnost pri upoštevanju odhodkov in prihodkov ne glede na izdatke ali prejemke, 
• bilanca stanja na začetku poslovnega leta se mora ujemati z bilanco stanja na koncu      

prejšnjega poslovnega leta. 

 
 

II. PREDSTAVITEV RAČUNOVODSKIH USMERITEV 

 

Podlage za sestavo računovodskih izkazov 
 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016 
– 2019) in Zakonom o gospodarskih družbah. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na 
knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: časovna 
neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Pri 
računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, 
prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 
 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Za neopredmetena dolgoročna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej njihove 
nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica 
amortiziranja; v bilanco stanja se vpišejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med 
nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. 
 
Neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je treba podrobno presoditi ob 
koncu vsakega obračunskega obdobja. Če se pričakovana doba koristnosti neopredmetenega 
dolgoročnega sredstva pomembno razlikuje od prejšnje usmeritve ter če se pomembno 
spremenijo pričakovanja gospodarskih koristi od sredstva, je treba dobo amortiziranja in 
metodo amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med čisto prodajno vrednostjo in 
knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega dolgoročnega sredstva se prenese 
med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čista prodajna vrednost višja od knjigovodske 
vrednosti oziroma med prevrednotovalne odhodke, če je knjigovodska vrednost višja od čiste 
prodajne vrednosti. 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotijo, ker zanje običajno 
ne deluje trg, na katerem bi bilo mogoče dobiti zadostne dokaze o njihovi pošteni vrednosti. 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se morajo prevrednotiti zaradi oslabitve, če njihova 
knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Samo v primeru, da je 
nadomestljiva vrednost neopredmetenega dolgoročnega sredstva manjša od njegove 
knjigovodske vrednosti, se ta zmanjša. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve in se 
šteje kot prevrednotovalni poslovni odhodek neopredmetenega dolgoročnega sredstva. 
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Neopredmeteno dolgoročno sredstvo, nabavljeno v tujini, se lahko prevrednoti le za 
spremembo tečaja tuje valute, v kateri je bilo nabavljeno, ob upoštevanju še razpoložljive dobe 
koristnosti. 

 
Opredmetena osnovna sredstva 
 

Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne 
vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov 
kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani 
vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo. 
 
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna 
cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano 
uporabo. Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, 
povečujejo njegovo nabavno vrednost le, če povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej 
ocenjenimi. 
 
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti in se pojavi zaradi njihove okrepitve oziroma njihove oslabitve. Opredmetena 
osnovna sredstva se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega 
njihovo nadomestljivo vrednost. Samo, če je nadomestljiva vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost 
zmanjša. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve in se šteje kot prevrednotovalni 
poslovni odhodek. V primeru, da je bil pri okrepitvi povečan prevrednotovalni popravek kapitala 
v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ga je treba porabiti, preden se za razliko poveča 
prevrednotovalni poslovni odhodek. Opredmeteno osnovno sredstvo, nabavljeno v tujini, se 
lahko prevrednoti le za spremembo tečaja tuje valute, v kateri je bilo nabavljeno, ob 
upoštevanju še razpoložljive dobe koristnosti. 

 
Amortizacija 
 
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana 
za ocenjeno preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se 
enakomerni časovni obračun amortiziranja. V primeru, da se v obračunskem obdobju spremeni 
metoda amortiziranja, je treba izmeriti učinke spremembe, jih opisati in navesti razloge za 
spremembe. 
 
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in 
se med obračunskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v 
pojasnilu k opredmetenim osnovnim sredstvom. Med letom se obračunava začasna 
amortizacija, ki se popravi za medletne spremembe v stanju opredmetenih osnovnih sredstev 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter zaradi spremenjenih okoliščin, ki narekujejo 
spremembo izbrane metode obračunavanja amortizacije. Na koncu leta in ob statusnih 
spremembah se sestavi končni obračun amortizacije. 
 

Finančne naložbe 
 

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti 
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podjetje – naložbenik v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. 
Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, mora podjetje ob začetnem pripoznanju 
izmeriti po pošteni vrednosti. Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove 
knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje se ne štejejo pogodbeni pripis obresti in druge 
spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednotenje finančnih naložb na 
njihovo pošteno vrednost, tj. prevrednotenje finančnih naložb zaradi njihove oslabitve ali 
prevrednotenje finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve. 

 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala gospodarske koristi, 
ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine so zemljišča, 
posedovana za povečanje vrednosti dolgoročne naložbe, in ne za prodajo v bližnji prihodnosti                          
v rednem poslovanju; zemljišča, za katera podjetje ni določilo prihodnje uporabe; zgradbe v 
lasti ali finančnem najemu, oddane v enkratni ali večkratni poslovni najem; prazne zgradbe, 
posedovane za oddajo v enkratni ali večkratni poslovni najem. Naložbene nepremičnine se ob 
začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti in se merijo po modelu nabavne 
vrednosti kot opredmetena osnovna sredstva. 
 

Zaloge 
 
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki 
jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je 
zmanjšana za dobljene popuste. 
 
Količinska enota proizvoda oz. nedokončane proizvodnje se izvirno vrednoti z načinom 
zožene lastne cene, ki jo sestavljajo neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, 
neposredni stroški amortizacije, neposredni stroški storitev in nekateri posredni stroški 
(nakupovanja, prodajanja, skupnih služb). 
 
Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na koncu 
poslovnega leta ali med njim. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, 
in sicer po manjši izmed njiju. Zaradi okrepitve se ne prevrednotijo, zaradi oslabitve pa jih 
prevrednotimo v primeru, ko knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost. 
 

Terjatve 
 
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
bodo tudi plačane. Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku 
oziroma v celotnem znesku, je treba izkazati kot dvomljive, če pa se je zaradi njih začel sodni 
postopek, pa kot sporne terjatve. Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske 
vrednosti; kot prevrednotenje se ne šteje pogodbeno povečanje oziroma zmanjšanje njihove 
knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na koncu poslovnega leta ali med njim. Pojavi se 
predvsem kot prevrednotenje terjatev zaradi njihove oslabitve ali prevrednotenje terjatev 
zaradi odprave njihove oslabitve. Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja 
preračunajo v domačo valuto. Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke, zmanjšanje 
terjatev pa povečuje finančne odhodke. 
 

Kapital 
 
Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje 
preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega 
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premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri 
poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne 
delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi (izplačila). Kapital se obvezno razčlenjuje na 
vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, 
presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana 
izguba poslovnega leta. Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigovodske 
vrednosti kot posledica prevrednotenja sredstev. 

 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 
obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Mednje se uvrščajo tudi državne 
podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oz. za pokrivanje določenih 
stroškov (amortizacije). Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se 
ne prevrednotijo. Na koncu obračunskega obdobja se rezervacije ali pasivne časovne 
razmejitve popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po 
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. 
 

Dolgoročni dolgovi 
 
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih 
je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Lahko so 
finančni ali poslovni. Dolgoročni finančni dolgovi so dobljena dolgoročna posojila na podlagi 
posojilnih pogodb in izdani dolgoročni dolžniški vrednostni papirji. Dolgoročni poslovni dolgovi 
so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali storitve. Dolgoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, 
se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
 

Kratkoročni dolgovi 
 

Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih 
je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Lahko so finančni ali 
poslovni. Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih 
pogodb in izdani kratkoročni vrednostni papirji razen čekov. Kratkoročni poslovni dolgovi so 
kratkoročni dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, kratkoročne obveznosti 
do zaposlencev za opravljeno delo, kratkoročne obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi 
in podobnimi postavkami, kratkoročne obveznosti do države iz naslova davkov ter obveznosti 
v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. Kratkoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju 
ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin. Lahko se kasneje povečajo ali zmanjšajo. Če so 
kratkoročni dolgovi izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto 
in tako povečujejo ali zmanjšujejo finančne odhodke ali finančne prihodke. 
 

Prihodki in odhodki 
 
Prihodki družbe: 

 
a) Poslovni prihodki 
 
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega 
blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Druge poslovne prihodke 
predstavljajo prihodki, povezani z olajšavami invalidskemu podjetju, in prevrednotovalni 
poslovni prihodki, ki se pojavljajo v zvezi z izterjanimi terjatvami in odpravo oslabitve zalog. 
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b) Finančni prihodki 
 
Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s 
terjatvami v obliki obračunanih obresti in kot prevrednotovalni finančni prihodki. Finančni 
prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove velikosti in poplačljivosti. 
Za obresti se priznavajo v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno obdobje. 
 

c) Drugi prihodki 
 

Sestavljajo jih prejete odškodnine in druge neobičajne postavke, ki povečujejo poslovni izid. 

 
 
Odhodke družbe predstavljajo: 
 
a) Poslovni odhodki 
 
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški, nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih 
vrstah, kot so: stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih sredstev, amortizacija in 
drugi poslovni odhodki Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z obratnimi 
sredstvi zaradi njihove oslabitve. 
 

b) Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje. Med odhodke za financiranje so zajete vse 
obračunane obresti od poslovnih bank in leasing pogodb. 
 

c) Drugi odhodki 
 
Sestavljajo jih odškodnine, reklamacije in druge neobičajne postavke, ki zmanjšujejo poslovni 
izid. 
 

Denarni tok 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 31. 
12. 2020 obračunskega leta in iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019 ter iz dodatnih podatkov 
iz knjigovodstva, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov za ustrezno razčlenitev 
pomembnejših postavk. 
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Razkritja posameznih postavk bilance stanja  
 

 
BILANČNA VSOTA v bilanci stanja znaša 3.219.918 EUR, kar je za 9,19 % več kot v letu 

2019. 
 
Opredmetena osnovna sredstva so povečana za 1,76 %, kar je posledica investiranja in 

amortiziranja. Amortizacijska stopnja za gradbene objekte je 1,50 %, za proizvajalno 

opremo 5 - 20 % in za računalniško opremo 33,30 - 50,00 %. Amortizacijske stopnje se 

glede na preteklo leto niso spremenile. V strukturi sredstev predstavljajo 55,82 %. Na 

leasing kupljena osnovna sredstva znašajo po sedanji vrednosti 24.085 EUR. 

 
 
Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 

             v EUR 

  
Zemljišča, 

ki se 
amortizirajo 

Zemljišča Zgradbe 
Oprema in 
nadomest

ni deli 

Drobni 
inventar 

Vlaganje v 

opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
tuji lasti 

Druga 

opredmetena 
osnovna 
sredstva 

Biološka 

sredstva - 
večletni 
nasadi 

Biološka 

sredstva-
osnovna 

čreda 

Umetniška 
dela in drugi 

predmeti 

kultunre 
in/ali 

zgodovinske 
vrednosti, ki 

se ne 

amortizirajo 

Kratkoročni 
predujmi 

Opredmet

ena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi 

Skupaj: 

NABAVNA VREDNOST                           

Stanje 01/01-2020   533.274  3.563.969  1.102.371  0  0  0  0  0  0  0  0  5.199.614  

Pridobitve            124.711                     12.107 136.818  

Odtujitve                         0  

Prevrednotenje              -6.777                 -6.777  

Stanje 31/12-2020   533.274  3.563.969  1.220.305  0  0  0  0  0  0  0  12.107  5.329.655  

                           

POPRAVEK VREDNOSTI                           

Stanje 01/01-2020     2.552.850  880.235  0  0  0  0  0        3.433.085  

Pridobitve                         0  

Odtujitve                         0  

Amortizacija           44.901        59.743                 104.644  

Oslabitev              -5.695                 -5.695  

Stanje 31/12-2020     2.597.751  934.283  0  0  0  0  0        3.532.034  

                            

Neodpisana vrednost 01/01-2020   533.274  1.011.119  222.136  0  0  0  0  0  0  0  0  1.766.529  

Neodpisana vrednost 31/12-2020   533.274  966.218  286.022  0  0  0  0  0  0  0  12.107  1.797.621  

 
 

Dolgoročne finančne naložbe  

 

Dolgoročne finančne naložbe, katerih delež v strukturi sredstev znaša 0,27 %, predstavljajo 

naložbo v družbo Zaposlitveni center Jadro d. o. o., Dalmatinska ulica 1, Maribor. Višina 

osnovnega kapitala te družbe znaša 8.763 EUR in je v 100% lasti podjetja Bodočnost Maribor 

d.o.o. 

 

V letu 2020 je podjetje Zaposlitveni center Jadro d. o. o. izkazalo 24.382,43 EUR čistega 

dobička. 
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Izkaz gibanja dolgoročnih finančnih naložb                                                                      v EUR 

    

Delnice in 
deleži v 

družbah v 
skupini 

Delnice in deleži v 
pridruženih 

družbah in skupaj 
obvladovanih 

družbah 

Delnice in deleži 
v drugih družbah 

Druge 
dolgoročne 

finančne 
naložbe 

Skupaj: 

NABAVNA VREDNOST             

Stanje 01/01-2020   12.344  0  0  0  12.344  

Pridobitve           0  

Zmanjšanja           0  

Prevrednotenje           0  

Stanje 31/12-2020   12.344  0  0  0  12.344  

    12.344  0  0  0  12.344  

SLABITVE             

Stanje 01/01-2020   3.575  0  0  0  3.575  

Povečanje           0  

Zmanjšanje           0  

Prevrednotenje                       6       6  

Stanje 31/12-2020   3.581  0  0  0  3.581  

    3.575  0  0  0  3.575  

Vrednost 01/01-2020   8.769  0  0  0  8.769  

Vrednost 31/12-2020   8.763  0  0  0  8.763  

 
NALOŽBENE NEPREMIČNINE v Srbiji znašajo 203.334 EUR in so zmanjšane zaradi 

amortiziranja. Naložba v naložbene nepremičnine je bila realizirana 26. 11. 2003 in je 

vrednotena po nabavni vrednosti v višini 246.347, popravek vrednosti znaša 43.012 EUR. 

 

Naložbene nepremičnine predstavljajo v strukturi sredstev 6,31 %. 

 

Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin                                          v EUR 

  

Naložbene 

nepremičnine, 
vrednotene 

po modelu 
nabavne 

vrednosti 

Naložbene 

nepremičnine, 
vrednotene 

po modelu 
poštene 

vrednosti 

Stanje 01/01-2020          246.347  

Povečanje     

Zmanjšanje     

Prevrednotenje     

Stanje 31/12-2020          246.347  

     

SLABITVE/AMORTIZACIJA     

Stanje 01/01-2020            40.144   

Povečanje     

Amortizacija               2.868   

Prevrednotenje     

Stanje 31/12-2020             43.012   

      

Vrednost 01/01-2020           206.203   

Vrednost 31/12-2020           203.335   
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Zaloge so pomanjšane za 14,34 % in v strukturi predstavljajo 0,89 % sredstev. Na dan 31. 

12. 2020 je bilo s popisom ugotovljenih 114 EUR popisnih presežkov in 3.022 EUR 

popisnih primanjkljajev. Za negibne zaloge osnovnega materiala je v letu 2020 oblikovan 

popravek vrednosti zalog v višini 775 EUR, pri zalogah gotovih proizvodov oblikovanje 

popravka vrednosti ni upravičeno. 

 
Gibanje zalog                                                                                                                 v EUR 

 

 
31. 12. 2020 

Od tega zaloge na dan 
31. 12. 

31. 12. 2019  

Nabavna 
vrednost 

(+) 

Popravek 
vrednosti zaradi 
slabitve zalog 

(-) 

Knjigovodska 
vrednost 

nabavljene 
pri družbah 

v 
skupini 

zastavljene 
kot jamstvo 

za 
obveznosti 

Surovine in material 24.713 775    31.493 

Drobni inventar       

Nedokončana proizvodnja in 
storitve 

2.926         0 

Proizvodi       914     1.223 

Trgovsko blago       

Predujmi za zaloge       

 

 
Terjatve predstavljajo v strukturi 16,14 % vseh sredstev in so glede na prejšnje leto 

povečane za 2,66 %. Terjatve do kupcev niso zavarovane, saj obstaja sodelovanje z njimi 

že dalj časa. 
 
Na dan 31. 12. 2020 je bilo na kontu rednih terjatev izkazanih 434.657 EUR. Od tega je 

zapadlih terjatev 12.214 EUR. Terjatve do državnih institucij znašajo 83.612 EUR. 

Najpomembnejšo postavko tvorijo terjatve do kupcev, in sicer v deležu 83,91 % vseh terjatev. 

 
Kratkoročne terjatve so prikazane v naslednji preglednici: 

V EUR 

OPIS 

Kratkoročne 
poslovne 
terjatve 

Kratkoročne poslovne terjatve do 
družb: 

Popravek 
vrednosti zaradi 

oslabitve* 
31.12.2020 31.12.2019 

v skupini pridruženih drugih 

= + + + - = + 

Kratkoročne terjatve do 
kupcev 

451.819 3.267  448.552 -15.558 436.261 428.505 

-od tega že zapadle na dan 
31.12. 

12.214   12.214  12.214 0 

Dani kratkoročni predujmi in 
varščine 

0 0    0  

Kratkoročne terjatve iz 
poslovanja za tuj račun 

0   0  0  

Kratkoročne terjatve, 
povezane s finančnimi 
prihodki** 

705 0  705 -705 0  

Kratkoročne terjatve do 
državnih institucij 

83.611   83.611 0 83.611 77.866 

Druge kratkoročne 
poslovne terjatve 

0     0  

SKUPAJ kratkoročne 
poslovne terjatve 

536.135 3.267 0 532.868 -16.263 519.872 506.371 
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Denarna sredstva so v letu 2020 povečana za 52,18 %, v strukturi sredstev predstavljajo 

20,00 %. 

                                                                                                               v EUR 

OPIS 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi 
vrednostni papirji 

                   0                    0 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah     644.141     423.264 

SKUPAJ     644.141     423.264 

 
Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu pri Novi 

Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, na transakcijskem računu pri Addiko bank d.d. Ljubljana, na 

transakcijskem računu pri BKS Bank AG, Bančna podružnica Ljubljana, in sredstva na 

depozitnem računu pri BKS Bank AG, Bančna podružnica Ljubljana. 

 
Osnovni kapital v letu 2020 nominalno ni povečan. V strukturi obveznosti do virov 

sredstev predstavlja 57,91 %. 

 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so v letu 2020 povečane za 29,20 

%, v strukturi virov predstavljajo 18,57% delež. Družba Bodočnost Maribor d.o.o. je v skladu 

z zakonskimi predpisi zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob 

njihovi upokojitvi, za kar je tudi v letu 2020 pripoznala tovrstne rezervacije na osnovi 

aktuarskega izračuna.   

 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne 

nagrade na dan bilance stanja. Izračun je pripravljen z uporabo aktuarske metode Projected 

Unit Credit. 
 
Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša: 
za 10 let 460,00 EUR, 

za 20 let 689,00 EUR,  

za 30 let 919,00 EUR, 

za 40 let 919,00 EUR. 

 

Obveznosti družbe za izplačilo odpravnine ob upokojitvi določa interni pravilnik. Delodajalec 

je delavcu ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini 200 % 

povprečne bruto plače v RS za pretekle tri mesece oziroma 200 % povprečne bruto plače 

delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. 
 
Namen izračuna je oceniti sedanjo pričakovano vrednost bodočih obveznosti podjetja, pri 

čemer  se upoštevajo naslednji   parametri: vrsta obveznosti, način njihovega določanja,  

višina  osnov,  od  katerih  so  odvisne  obveznosti  in  njihovo gibanje v prihodnosti, 

pričakovane verjetnosti smrtnosti, fluktuacije kadra, upokojitve, invalidnosti; pričakovana 

stopnja donosnosti naložb. Gibanje tovrstnih rezervacij je predstavljeno v spodnji tabeli. 
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v EUR 

 Rez. za odpr. Rezervacije za jubil. nagr. SKUPAJ 

Stanje 01. 01. 2020 238.611 54.374 292.985 

Stroški obresti (+)    

Stroški preteklega in tekočega službovanja 
(+/-) 

78.244 9.597 87.841 

Izplačila zaslužkov (-) 18.242 1.608 19.850 

Aktuarski dobički/izgube (preko IPI) (+/-)    

Aktuarski dobički/izgube    

Stanje 31. 12. 2020 298.613 62.363 360.976 

 
Podjetje Bodočnost Maribor d.o.o. ima status invalidskega podjetja, za katera veljajo posebne 

oprostitve in olajšave. Oblikovanje in gibanje dolgoročnih pasivnih časovnih 

razmejitev in rezervacij za reorganizacijo je predstavljeno v naslednji preglednici. 

v EUR 

        OPIS Rezervacije 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

SKUPAJ 

Prejete državne podpore Prejete donacije 

Stanje 01. 01. 2020 88.245 81.629  169.874 

Oblikovanje (+) 126.000 1.094.215  1.220.215 

Druga povečanja (+)     

Koriščenje (-) 67.907 1.085.117  1.153.024 

Odprava (-)     

Druga zmanjšanja (-)     

Stanje 31. 12. 2020 146.338 90.727  237.065 

 

Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti so pomanjšane za 80,72 % glede na 

predhodno leto, v strukturi virov predstavljajo 1,46% delež. Na dan bilance stanja 

dolgoročne finančne obveznosti sestavlja dolgoročno posojilo po pogodbi številka 57709357 

z dne 22. 2. 2012 z Addiko bank d.d. Ljubljana. Znesek kredita na dan bilance stanja znaša 

79.500 EUR. Obrestna mera za kredit je 3,15 % letno nespremenljiva. V letu 2021 zapade 

42.000 EUR, v letu 2022 zapade 37.500 EUR, končni rok vračila je 15. 11. 2022. Kredit je 

zavarovan z 10 bianko podpisanimi menicami in z zastavo nepremičnin k. o. Tabor 659; 1967/0 

in 1968/0. 

v EUR 

OPIS 
Stanje cel. dolga na 

dan 
31. 12. 2020 

Del, ki zapade v plačilo v letu 
2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 79.500 42.000 37.500 217.500 

Finančni najem 20.109 10.747 9.362 20.108 

SKUPAJ dolgoročne fin.in posl. obv. 99.609 52.747 46.682 237.608 

 
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti so v letu 2020 povečane za 39,53 %, v 

strukturi predstavljajo 19,70 % delež virov sredstev. 
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v EUR 

OPIS 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev družbe v skupini 30.841 24.813 

Kratkoročne obveznosti do  dobaviteljev druge družbe  77.865 78.935 

Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov 5.183 17.271 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti druge družbe 331.547 244.908 

Kratkoročni kred. in krat. del dolgoročnih finančnih obveznosti - banke               178.000 78.000 

Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – finančni najem 10.747 10.569 

SKUPAJ 634.183 454.496 

Največji del kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti predstavljajo druge kratkoročne 

poslovne obveznosti, delež znaša 52,28 %. Druge kratkoročne poslovne obveznosti so 

predstavljene v naslednji preglednici. 

 
                                                                                                          v EUR 

OPIS 31.12.2020 31.12.2019 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev              240.271         193.199 

Kratkoročne obveznosti do države 91.058 51.709 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti - druge družbe   

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti - druge družbe                   218            

Skupaj druge kratkoročne poslovne obveznosti             331.547 244.908 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so povečane za 25,16 %, v strukturi virov 

sredstev znaša njihov delež 2,36 % in predstavljajo vrednost še neizkoriščenih nadur ter 

neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2020. 

                                                                                                v EUR 

OPIS 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 76.101 60.801 

SKUPAJ 76.101 60.801 

 
Zabilančno evidenco sestavljajo dane garancije, kot je prikazano v naslednji tabeli.  
 
Hipotekarna vrednost je v preglednici izkazana kot višina obveznosti po dolgoročnem 

kreditu številka 57709357. Obveznost iz meničnega jamstva je prikazana v preglednici, kot je 

izkazana višina finančnega najema in obveznost po kratkoročnem kreditu. 

v EUR

OPIS Dolgorč.fin.obv. Dolg.fin.obv. Iz fin.naj. Kratk.fin.obv. iz fin. naj. Kratk. fin.obveznosti SKUPAJ 

Hipoteka 37.500   42.000 79.500 

Menice  9.362 10.747 136.000 156.109 

SKUPAJ 37.500 9.362 10.747 178.000 235.609 
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Razkritja posameznih postavk izkaza uspeha 

 

PRIHODKI 
 

Redni prihodki iz poslovanja so v letu 2020 povečani za 15,75 %, v strukturi vseh 

prihodkov predstavljajo 99,95% delež. Podjetje je v letu 2020 na tujem trgu ustvarilo za 4.689 

EUR prihodkov. 

 

v EUR 

OPIS 

Poslovni prihodki 
ustvarjeni z 

družbami 
v skupini 

pridruženimi drugimi 2020 2019 

Čisti prihodki od prodaje 33.507  3.898.385 3.931.892 3.523.851 

Sprememba vred. zalog pr. in ned. pr.   2.617 2.617 - 1.514 

Usredstveni lastni pr. in lastne stor. 6.955   6.955  

Drugi poslovni prihodki   1.339.648 1.339.648 1.040.078 

SKUPAJ 40.462  5.240.650 5.281.113 4.562.415 

 
Druge prihodke iz poslovanja sestavljajo olajšave za invalidska podjetja, prihodki, povezani 

s poslovnimi učinki, prihodki za kritje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, kupljenih 

z olajšavami za invalidska podjetja, refundacije plač in podobno.  

  

Glede na prejšnje leto so povečani za 28,80 %, v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 

25,35 % delež. 

 
v EUR 

OPIS  2020 2019 

Prihodki od črpanj rezervacij 3.250  

Prihodki od olajšav za invalidska podjetja 1.069.116 1.024.077 

Prihodki od refundacij plač 218.689  

Prihodki od sofinanciranj projektov s strani države 48.593 16.000 

SKUPAJ 1.339.648 1.040.077 

Finančni prihodki so povečani za 30,76 %, v strukturi prihodkov predstavljajo 0,0003 % delež. 

Finančne prihodke sestavljajo prihodki od denarnih sredstev pri banki. 

                                                                                                                                       
v EUR 

OPIS 2020 2019 

Finančni prih. iz deležev   

Finančnih prih. iz poslov. terjatev 17 13 

SKUPAJ 17 13 

 
 



RAČUNOVODSKO POROČILO  

 
51  

Drugi prihodki so pomanjšani za 83,76 %, v strukturi prihodkov predstavljajo 0,05 % 

delež. Sestavljajo jih neobičajne postavke manjših vrednosti. 

 
v EUR 

OPIS 2020 2019 

Subvencije, dotacije   

Ostali prihodki 2.482 15.288 

SKUPAJ 2.482 15.288 

 
STROŠKI IN ODHODKI 
 
Stroški so v letu 2020 povečani za 12,82 %, v strukturi stroškov in odhodkov predstavljajo 

99,7 % delež. 

 

v EUR 

OPIS 
Proizv. 
str. 

Str. 
prod. 

Str. spl. 
dej. 

SKUPAJ 
2020 

SKUPAJ v letu 2020 
nabavljeno pri: 
druž. v sk. 

pridr.dr. drugih dr. 
SKUPAJ 
2019 

Nab. vred. prod bl. in 
mat. 

        

Stroški materiala 335.588   335.588   335.588 311.909 

Stroški storitev 747.769   747.769 328.629  419.140 713.107 

Stroški dela 3.716.166   3.716.166   3.716.166 3.281.391 

Amortizacija  109.996              109.996           109.996 97.281 

Prevredn. pos. odh. 40.964   40.964   40.964   587 

Rezervacije         

Drugi poslovni odhodki  130.590               130.590             130.590 99.284 

SKUPAJ 5.081.073   5.081.073 261.445  4.819.628 4.503.558 

 

Prejemki članov nadzornega sveta in uprave so predstavljeni v naslednjih preglednicah. 

             
v EUR 

Prejemki članov NS, uprave 2020 

Člani uprave 100.749 

Člani nadzornega sveta 24.161 

Zaposleni na podlagi individualnih pogodb - 

SKUPAJ 124.910 
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Skupni prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2020 (294. člen ZGD-
1, 5. odstavek) 

v EUR 

Prejemki uprave in članov nadzornega sveta v letu 2020 

  IME IN PRIIMEK                                 FIKSNI DEL             POVRAČILO
      SKUPAJ 
 

Milena Sisinger, direktor 92.174   

Jasna Kac, prokurist 8.575   

Tomaž Čučnik, predsednik NS (do 16. 7. 2020) 3.251 293  

Mitja Čander, predsednik NS (od 24. 9. 2020) 2.788   

Gorišek Pavel, član NS 2.217 95  

Marko Štrigl, član NS 4.520 184  

Franc Meža, član NS 2.414 93  

Tamara Črvek, član NS 4.485   

Matjaž Pušnik, član NS 4.485   

SKUPAJ 124.909     665  

 
 
Znesek (strošek), porabljen za revizorja (ZGD-1, 20. točka 1. odst. 69. člena), znaša za leto 

2020 2.450,00 EUR. 

 

Finančni odhodki so v letu 2020 pomanjšani za 42,11 % v strukturi odhodkov predstavljajo 

0,29 % delež. 

 
v EUR 

OPIS 2020 2019 

Finančni odh. iz posojil 11.030 20.155 

Fin.odh.iz dr.fin.obv. 1.552 1.915 

Fin.odh. iz posl.obv. 2.126 3.337 

Fin. odh iz oslabitve   

SKUPAJ 14.708 25.407 

 

Drugi odhodki so v letu 2020 pomanjšani za 56,75 %, v strukturi vseh stroškov in 

odhodkov predstavljajo 0,003 %. Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke manjših 

vrednosti. 

 
v EUR 

OPIS Skupaj 2020 
Od tega iz naslova 

družb v skupini 
pridruženih drugih Skupaj 2019 

Drugi odhodki          170   170               393 

Denarne kazni in odškodnine      

Ostali odhodki      

SKUPAJ 170   170 393 
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Razkritja v zvezi s kapitalom 
 

 
  v EUR 

OPIS 2020 2019 

Osnovni kapital 1.854.989 1.854.989 

Rezerve za last. deleže 10.908 10.908 

Rezerve za last. deleže - odb. post. -10.908 -10.908 

Zakonske rezerve 4.464 0 

Prenesena izguba iz prejšnjih let 0 -78.971 

Druge sest. vseobsegajočega donosa -79.534 -43.000 

Ostanek čistega dobička 84.813 0 

SKUPAJ 1.864.732 1.733.018 

V letu 2020 osnovni kapital ni povečan. Rezerve za lastni delež znašajo 10.908 EUR, kar 

pomeni 0,59 % osnovnega kapitala. V letu 2000 je bil delničar Kompas sklad 2 PID 

zainteresiran za odprodajo 1.580 (takrat še) delnic. Nominalna vrednost teh delnic je znašala 

65.932 EUR. Nadzorni svet družbe je zato na 13. redni seji dne 22. 9. 2000 sprejel sklep 

številka 75, da se odkupijo te delnice po čim nižji vrednosti. Kupnina za celotni paket delnic je 

znašala 10.015 EUR in je bila plačana 29. 9. 2000. Skupni znesek tega lastnega deleža (delnic) 

na dan 31. 12. 2020 znaša 10.908 EUR. Razlika 893 EUR predstavlja revalorizacijo lastnega 

deleža po letu 2000. Prenesena čista izguba 78.971 EUR in sorazmerni delež po aktuarskem 

izračunu, ki se prenese v breme poslovnega izida 3.653 EUR za leto 2020, sta krita z 

ugotovljenim dobičkom poslovnega leta 2020 in tako znaša bilančni dobiček na dan 31. 12. 

2020 84.813 EUR. 
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Kazalniki poslovanja  
 

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA       

  Vrednost (v EUR) Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 
  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 
  2020 2019 2020 2019 LETO 
       

a) stopnja lastniškosti financiranja       

kapital  1.864.732 1.733.018 
0,58 0,59 99 

obveznosti do virov sredstev  3.219.919 2.948.782 
       

b) stopnja dolžniškosti financiranja       

dolgovi  1.355.187 1.215.764 
0,42 0,41 102 

obveznosti do virov sredstev  3.219.919 2.948.782 
       

c) stopnja dolgoročnosti financiranja       

kapital + dolgoročni dolgovi  2.509.635 2.433.485 
0,78 0,83 94 

obveznosti do virov sredstev  3.219.919 2.948.782 
       

č) stopnja kratkoročnosti financiranja       

kratkoročni dolgovi (kratk. PČR)  710.284 515.297 
0,22 0,17 126 

obveznosti do virov sredstev  3.219.919 2.948.782 
       

d) stopnja osnovnosti kapitala       

osnovni kapital  1.854.989 1.854.989 
0,99 1,07 93 

kapital  1.864.732 1.733.018 
       

e) koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja      

dolgovi  1.355.187 1.215.764 
0,73 0,70 104 

kapital  1.864.732 1.733.018 
       

  
      

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA       

  Vrednost (v EUR) Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 
  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 
  2020 2019 2020 2019 LETO 

       

a) stopnja osnovnosti investiranja       

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)  1.815.254 1.770.844 
0,56 0,60 94 

sredstva  3.219.919 2.948.782 
       

b) stopnja obratnosti investiranja       

obratna sredstva (s kratk. AČR)  1.192.567 962.967 
0,37 0,33 113 

sredstva  3.219.919 2.948.782 
       

c) stopnja finančnosti investiranja       

dolg., kratk. fin. naložbe+naložb. Nepremičnine  212.098 214.971 
0,07 0,07 90 

sredstva  3.219.919 2.948.782 
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č) stopnja dolgoročnosti investiranja       

dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek)  2.027.352 1.985.815 
0,63 0,67 93 

sredstva  3.219.919 2.948.782 

 
 

  

      

d) stopnja kratkoročnosti investiranja       

kratk. sredstva + kratk. AČR  1.192.567 962.967 
0,37 0,33 113 

sredstva  3.219.919 2.948.782 
       

e) stopnja odpisanosti osnovnih sredstev       

popravek vrednosti osnovnih sredstev  3.532.034 3.433.085 
0,66 0,66 100 

nabavna vrednost osnovnih sredstev  5.329.655 5.199.614 

       

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA    

  Vrednost (v EUR) Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 
  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 
  2020 2019 2020 2019 LETO 

       

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev       

kapital  1.864.732 1.733.018 
1,03 0,98 105 

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)  1.815.254 1.770.844 
       

b) kapitalska pokritost dolgoročnih 
sredstev 

      

kapital  1.864.732 1.733.018 
0,92 0,87 105 

dolgoročna sredstva  2.027.352 1.985.815 
       

c) dolgoročna pokritost dolgoročnih 
sredstev 

      

kapital + dolg. dolgovi  2.509.635 2.433.485 
1,24 1,23 101 

dolgoročna sredstva  2.027.352 1.985.815 
       

č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog     

kapital + dolg. dolgovi  2.509.635 2.433.485 
1,22 1,21 101 

dolgoročna sredstva +  zaloge  2.055.905 2.019.147 
       

d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)    

likvidna sredstva  644.141 423.264 
1,02 0,93 109 

kratkoročne obveznosti  634.183 454.496 
       

e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)    

likvidna sredstva + kratkoročne terjatve  1.164.014 929.635 
1,84 2,05 90 

kratkoročne obveznosti  634.183 454.496 
       

f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni 
koeficient) 

   

kratkoročna sredstva  1.192.567 962.967 
1,88 2,12 89 

kratkoročne obveznosti  634.183 454.496 
       

g) koeficient komercialno terjatveno-obveznostnega razmerja    

kratk. in dolg. terjatve do kupcev  435.374 416.806 
4,03 3,44 117 

kratk. in dolg. obveznosti do dobaviteljev  107.935 121.019 
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h) kratkoročno terjatveno-obveznostno razmerje     

kratkoročne terjatve  519.873 506.371 
1,14 1,34 85 

kratkoročne obveznosti  456.183 376.496 

       

4. KAZALNIKI OBRAČANJA       

  Vrednost (v EUR) Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 
  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 
  2020 2019 2020 2019 LETO 

       

a) obračanje obratnih srestev       

poslovni odhodki v poslovnem obdobju  5.078.456 4.503.559 
4,71 4,68 101 

povprečno stanje obratnih sredstev  1.077.767 962.967 
       

b) obračanje osnovnih sredstev       

amortizacija v poslovnem obdobju  109.996 97.281 
0,06 0,05 112 

povprečna vrednost stanja OS (neodpisana vr.)  1.793.049 1.770.844 
       

c) obračanje zalog materiala       

porabljen material v obdobju (po nabavni vr.)  162.906 167.255 
5,73 5,21 110 

povprečna zaloga materiala (po nabavni vr.)  28.411 32.109 
       

č) obračanje zalog proizvodov       

prodani proizvodi v poslovnem obdobju  5.037.492 4.502.972 
4715,25 3681,91 128 

povprečna vrednost zaloge proizvodov  1.068 1.223 

       

d) obračanje zalog trgovskega blaga       

prodano blago v obdobju (po nabavni vr.)  0 0 
0 0 0 

povprečna zaloga blaga (po nabavni vr.)  0 0 
       

e) koeficient obračanja terjatev do kupcev       

prejemki od kupcev v poslovnem obdobju  4.812.100 4.265.373 
11,29 10,23 110 

povprečno stanje terjatev do kupcev  426.090 416.806 

       

5. KAZALNIKI  GOSPODARNOSTI       

  Vrednost (v EUR) Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 
  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 
  2020 2019 2020 2019 LETO 

       

a) gospodarnost poslovanja       

poslovni prihodki  5.278.496 4.562.415 
1,04 1,01 103 

poslovni odhodki  5.078.456 4.503.559 
       

b) celotna gospodarnost        

prihodki  5.280.995 4.577.716 
1,04 1,01 103 

odhodki  5.093.334 4.529.359 
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c) stopnja proizvajalne stroškovnosti posl. prih.     

stroški proizvajanja v prodanih količinah  5.037.492 4.502.972 
0,95 0,99 97 

poslovni prihodki  5.278.496 4.562.415 
       

č) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov     

stroški dela  3.716.165 3.281.391 
0,70 0,72 98 

poslovni prihodki  5.278.496 4.562.415 

d) stopnja materialne stroškovnosti posl.prihodkov     

stroški materiala  335.588 311.908 
0,06 0,07 93 

poslovni prihodki  5.278.496 4.562.415 
       

e) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov      

poslovni dobiček  200.040 58.857 
0,04 0,01 294 

poslovni prihodki  5.278.496 4.562.415 
       

f) stopnja dobičkovnosti prihodkov       

dobiček (pred obdavčitvijo)  187.661 48.357 
0,04 0,01 336 

prihodki  5.280.995 4.577.716 
       

g) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov       

čisti dobiček  171.901 48.357 
0,03 0,01 308 

prihodki  5.280.995 4.577.716 

       

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI       

  Vrednost (v EUR) Vrednost kazalnika INDEKS 

  TEKOČE PRETEKLO TEKOČE  PRETEKLO TEKOČE/ 
  LETO LETO LETO LETO PRETEKLO 
  2020 2019 2020 2019 LETO 

       

a) čista dobičkonosnost kapitala       

čisti dobiček v poslovnem obdobju  171.901 48.357 
0,10 0,03 351 

povprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd.)  1.756.468 1.733.018 
       

b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala       

čisti dobiček v poslovnem obdobju  171.901 48.357 
0,09 0,03 355 

povprečna vrednost osnovnega kapitala  1.854.989 1.854.989 
       

c) dividendnost osnovnega kapitala       

vsota dividend za poslovno obdobje  0 0 
0,00 0,00 0 

povprečna vrednost osnovnega kapitala  1.854.989 1.854.989 
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Pomembni dogodki po koncu poslovnega leta 2020  
 

V obdobju od 1. 1. 2021 do izdelave tega računovodskega poročila ni bilo pomembnih 
poslovnih dogodkov, ki bi kakorkoli pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2020. 
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Izjava uprave  
 

Računovodski izkazi – letno poročilo družbe BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in 

zaposlitev invalidov Maribor d.o.o. 

 

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto, končano na dan 31. 12. 2020, in uporabljene 

računovodske usmeritve na straneh od 31 do 58 letnega poročila. Uprava je odgovorna za 

pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega 

stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2020. 

 

Maribor, 28. 5. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorica družbe: 

 
Milena SISINGER, univ. dipl. ekon. 
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Izjava o odgovornosti uprave  
 

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 osnovi predpostavke o 

nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov 

za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti 

oziroma nezakonitosti. 

 

Maribor, 23. 5. 2021 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Direktorica družbe: 

 
Milena SISINGER, univ. dipl. ekon. 



Poročilo neodvisnega revizorja 1/3 

 

 

Revizijsko poročilo  

 
 

 

 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 

 

 

SKUPŠČINI DRUŽBE 
BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 

1, Maribor 

 

 
Mnenje 

Revidirali smo računovodske izkaze družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o., Maribor ki vključujejo 

bilanco stanja na dan 31. decembra 2020 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donos, 

izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, ter pojasnila k računovodskim 

izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev. 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo 

finančni položaj družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o., Maribor na dan 31. decembra 2020 ter njen 

poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 

in Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

 
 

Podlaga za mnenje 

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (v nadaljevanju MSR). Naša 

odgovornost na podlagi teh standardov je opisana v poročilu v delu Revizorjeva odgovornost za revizijo 

računovodskih izkazov. V skladu z Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (v 

nadaljevanju Kodeks IESBA), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske 

strokovnjake z etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, 

potrjujemo, da smo neodvisni od revidirane družbe in da smo izpolnili vse druge etične naloge v skladu 

s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše mnenje. 

 

Druge zadeve 

 

Ugotavljamo, da so javna sredstva, prejeta zaradi zaposlovanja invalidov: 

• ustrezno prikazana na ločenih analitičnih kontih glavnega knjigovodskega razvida in v 

računovodskih izkazih; 

• namensko oblikovana in porabljena; 

• skladna z določili Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

61 



Poročilo neodvisnega revizorja 2/3 

 

 

 

Druge informacije 

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je 

sestavni del letnega poročila družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o., Maribor, vendar ne vključujejo 

računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. 

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene 

oblike zagotovila. 

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije 

in pri tem presoditi, ali so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali 

našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. 

Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, 

moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da: 

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi 

izkazi; 

- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter 

- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobil med revizijo, 

v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovil bistveno napačnih navedb. 

 

 
Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi 

standardi in Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in za tako notranje 

kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči pripravo računovodskih 

izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali napake. 

Pri pripravi računovodskih izkazov je poslovodstvo odgovorno za ocenjevanje sposobnosti družbe, da 

nadaljuje kot delujoča družba, za primerno razkrivanje zadev, ki so povezane z delujočo družbo, in za 

uporabo podlage računovodenja za delujočo družbe, razen če poslovodstvo ne namerava likvidirati 

družbe ali prenehati poslovati ali nima nobene druge realne možnosti, kot da to stori. 

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzorovanje postopka računovodskega poročanja družbe. 

 

 
Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali v računovodskih izkazih kot celoti ni pomembno 

napačnih navedb zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. 

Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v 

skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe 

lahko izhajajo iz prevare ali napake ter se štejejo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič 

ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih 

izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo 

poklicno nezaupljivost. Prav tako:  

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 

zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 

tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za 
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naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je večje od 

tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, 

namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja 

revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o 

učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev ter sprejemljivost 

računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede 

dogodkov ali okoliščin, ki zbujajo dvom o sposobnosti organizacije, da nadaljuje kot delujoča 

družba, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujoče družbe 

kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo 

dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če 

so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih 

dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali 

okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujoče družbe; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z 

razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je 

dosežena poštena predstavitev. 

 

 
Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja ter 

pomembnih revizijskih ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki jih zaznamo 

med našo revizijo. 

 

 
Darko 

Branilovič 

Pooblaščeni 

revizor Direktor 

 

V Mariboru, dne 14. 5. 2021 

 

 
VALUTA, družba za revizijo 

d.o.o. Slovenska ulica 39, 2000 

Maribor 

 
 
 
 
 
 
 

63 



 

 

Organizacijska shema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODSTVO PODJETJA

ODDELEK 
PROIZVODNJE

PROGRAM 

KOVINARSTVA

PROGRAM

MIZARSTVA

PROGRAM

GRAFIKE

ODDELEK SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI

ODDELEK STORITEV

PROGRAM

STORITEV PAKIRANJA

DRUGE STORITVE

KADROVSKO-
SPLOŠNI SEKTOR

POSLOVNI 
SEKRETAR

SEKTOR ZA 
EKONOMIKO IN 

FINANCE

64 



 

 

Osnovni podatki o družbi  
 
 

Ime: BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o.  

Skrajšano ime: BODOČNOST MARIBOR d. o. o. 

Ustanovitev: Dne 19. 03. 1958 kot Zavod za zaposlovanje invalidnih in socialno šibkih 
oseb. Leta 1990 se je delovna organizacija preoblikovala v družbeno 
podjetje. Od leta 1996 do 2001 je podjetje poslovalo kot delniška družba, in 
od 2001 dalje kot družba z omejeno odgovornostjo, vpisana pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru pod vložno številko: 10004600.   

 

Sedež: Dalmatinska ulica 1                     
2000 Maribor 
Slovenija 

 

Telefon: (02) 320-65-00 
E-pošta: info@bodocnost.com 
Spletna stran: https://bodocnost.com/ 
 
Šifra dejavnosti: 82.920 – Pakiranje. 
 

V skladu s 53. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ima   
družba status invalidskega podjetja. 

Matična številka: 5050391000 

Davčna številka: SI44062206 

Osnovni kapital: 1.854.989,19 EUR na dan 31. 12. 2020 

Število zaposlenih: 181 delavcev na dan 31. 12. 2020 
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