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POVZETEK  

Diplomska naloga obravnava sestavo in analizo zaključnega računa ter razkritja v letnem 

poročilu. Oblikovanje računovodskih informacij v zaokroženo celoto od nas zahteva, da za 

obravnavan poslovni sistem izkažemo vse spremembe in vsa stanja gospodarskih kategorij, ki 

so predmet računovodskega spremljanja in preučevanja. Gre za oblikovanje informacij o 

finančnem položaju in uspešnosti gospodarske družbe, ki so koristne za morebitne uporabnike 

le tega. V slovenskem računovodskem standardu 30 – Računovodsko informiranje – je 

zapisano, da morajo biti računovodske informacije uporabnikom razumljive ter bistvene, 

zanesljive in primerljive. Ker računovodski izkazi ne dajejo vseh potrebnih informacij pri 

morebitnem gospodarskem odločanju, jim je treba dodati še pojasnila in razkritja o tveganjih 

in negotovostih, ki vplivajo na gospodarski subjekt.  

Ključne besede: letni računovodski izkazi, računovodske informacije, finančni položaj, 

razkritja 

SUMMARY 

This thesis deals with the structure and analysis of the annual financial statement and 

publications in the annual report. In order to combine the accounting information into a 

complete report, one has to disclose all changes and all states of economic categories, which 

are subject to accounting monitoring and research, for each business system involved. Thus 

information on financial standing and successfulness of a company, which are useful for its 

users, are being formed. According to Slovenian Accounting Standard 30 – Accounting 

Information Reporting – all accounting information has to be understandable to users as well 

as significant, reliable and comparable. Due to the fact that accounting records do not provide 

all the information necessary for eventual economic decisions, further explanatory notes and 

publications on risks and uncertainties which affect the business entity have to be enclosed. 

Key words: annual financial statements, accounting information, financial standing, 

publication 
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1 UVOD 

Letno poročilo zavezancev vsebuje poleg računovodskega poročila tudi poslovno poročilo. 

Računovodsko poročilo je obširno predpisano z Zakonom o gospodarskih družbah (odslej 

ZGD-1) in z računovodskimi standardi. Sestavljajo ga predvsem v računovodstvih. Poslovno 

poročilo pa je v 70. členu ZGD-1 le omenjeno in se pripravlja s sodelovanjem celotnega 

podjetja, zunanjih izvajalcev in poslovodstva. Pri pripravi poslovnega poročila mora 

sodelovati tudi računovodstvo, saj je osnovni namen poslovnega poročila lažje razumevanje 

računovodskih izkazov in predstavitev bodočega poslovanja. Pri takem številu sodelujočih je 

pomembno, da se poslovno poročilo začne pripravljati dovolj zgodaj, z opredelitvijo 

terminskega plana in projektne skupine. Pomembni so tudi strateški cilji podjetja v preteklem 

in prihodnjem letu. Prikazati je treba morebitne slabosti poslovanja in kako bodo odpravljene. 

Diplomska naloga obravnava sestavo in analizo zaključnega računa ter razkritja v letnem 

poročilu. Oblikovanje računovodskih informacij v zaokroženo celoto od nas zahteva, da za 

obravnavani poslovni sistem izkažemo vse spremembe in vsa stanja gospodarskih kategorij, 

ki so predmet računovodskega spremljanja in preučevanja. Gre za oblikovanje informacij o 

finančnem položaju in uspešnosti gospodarske družbe, ki so koristne za njene morebitne 

uporabnike. V Slovenskem računovodskem standardu 30 – Računovodsko informiranje – je 

zapisano, da morajo biti računovodske informacije uporabnikom razumljive ter bistvene, 

zanesljive in primerljive. Ker računovodski izkazi ne dajejo vseh potrebnih informacij pri 

morebitnem gospodarskem odločanju, jim je treba dodati še pojasnila in razkritja o tveganjih 

in negotovostih, ki vplivajo na gospodarski subjekt.  

Namen diplomske naloge je preučiti in analizirati temeljne računovodske izkaze ter razkritja 

gospodarske družbe in jih uporabiti za presojo premoženjskega položaja, financiranja družbe, 

likvidnosti ter podati morebitne izboljšave. Za doseganje ciljev diplomskega dela bom 

preučila zakonodajo o gospodarskih družbah, o izdelavi zaključnega računa, o davčnem 

postopku, o davku iz dohodkov gospodarskih družb in drugo potrebno zakonodajo. Nadalje 

bom preučila literaturo o računovodstvu in sestavi zaključnih računov, pri čemer bom 

uporabila tudi strokovne revije, ki to vprašanje urejajo na izvedbeni ravni. Pregledala in 

analizirala bom tudi razpoložljivo dokumentacijo gospodarske družbe ter zaključni račun in 

poslovno poročilo podjetja.  

V teoretičnem delu bom uporabila metodo deskripcije za opisovanje računovodskega 

poročanja, v empiričnem delu pa bom predstavila obravnavano gospodarsko družbo in njen 

zaključni račun ter uporabila analitično metodo za izračun kazalnikov uspešnosti poslovanja. 

Izračunavala bom stopnje udeležbe, indekse in koeficiente, kot so razmerja med posameznimi 

gospodarskimi kategorijami. Podala bom še zaključke in predloge za morebitne ukrepe. Pri 

analizi gospodarske družbe se bom omejila le na dve leti njenega delovanja s predpostavko, 

da je poslovodstvo spoštovalo načela poštenosti, resničnosti in dobre prakse. Menim, da 

doseganje zastavljenega cilja ni povezano z omejitvami.  
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Uvodu sledi drugo poglavje, ki je sestavljeno iz teoretičnega dela, v katerem so povzete 

definicije različnih avtorjev in zakonodaje. V naslednjih poglavjih so predstavljeni 

računovodsko poročilo, poslovno poročilo, pojasnila k izkazom in druga razkritja 

gospodarske družbe Eximo, d. o. o. 
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2 RAČUNOVODSKO POROČANJE 

V mednarodnih računovodskih standardih je predpisano, da se temeljne računovodske izkaze 

pripravlja na podlagi obračunavanja po izvirnih vrednostih, ne da bi upoštevali bodisi 

spremembo splošne ravni cen bodisi povečanje posebnih cen sredstev podjetja, razen toliko, 

kolikor se utegnejo osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe ponovno ovrednotiti 

(revalorizirati). Nekatera podjetja predstavljajo temeljne računovodske izkaze, zasnovane na 

metodi dnevnih vrednosti, ki odseva učinke sprememb cen sredstev podjetja. 

2.1 Namen računovodskega poročanja  

Namen računovodskega poročanja je predstavitev računovodskih podatkov in računovodskih 

informacij gospodarske družbe, o njenem finančnem položaju in uspehu, ki so koristne pri 

odločanju. V Slovenskem računovodskem standardu SRS 30 – Računovodsko informiranje – 

je zapisano, da mora računovodsko informiranje zagotavljati razumljive, ustrezne, zanesljive 

in primerljive računovodske informacije. Računovodske informacije so razumljive, če jih 

uporabniki, ki dovolj dobro poznajo poslovno in gospodarsko delovanje in računovodstvo ter 

jih dovolj prizadevno proučujejo, razumejo brez težav. Računovodske informacije so 

ustrezne, če pomagajo uporabnikom sprejemati oziroma popravljati ali potrjevati poslovne 

odločitve. Na ustreznost postavk vplivata njihova vrsta in bistvenost, ta pa je odvisna od 

obsega postavk, ocenjenih v posameznih okoliščinah, oziroma opustitve ali napačne 

predstavitve. Bistvenost iste postavke je lahko za različne uporabnike različna. Računovodske 

informacije so zanesljive, če ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč ter 

zavestno predstavljajo tisto, o čemer trdijo, da predstavljajo, ali za kar se upravičeno 

domneva, da predstavljajo; biti morajo popolne. Informacije v letnih računovodskih izkazih so 

bolj zanesljive, če so ti izkazi revidirani. 

Gospodarske družbe poročajo zunanjim in notranjim uporabnikom računovodskih informacij 

predvsem z letnimi poročili. Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega 

poročila. Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi in priloge s pojasnili. 

Računovodski izkazi so zapisi dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, uporabniki 

računovodskih informacij in lastniki pa za odločanje potrebujejo tudi najnovejše in druge 

informacije. Letno poročilo in s tem tudi računovodski izkazi morajo potemtakem 

zadovoljevati splošne potrebe večine uporabnikov, zato tudi ne dajejo vseh informacij, ki bi 

jih uporabniki pri odločanju potrebovali. Zaradi teh razlogov in popolnejšega informiranja je 

treba računovodskim izkazom dodati pojasnila in dodatne razpredelnice, kar bralcem 

zagotavlja dodatne podatke in informacije. To so predvsem razkritja o tveganjih in 

negotovostih, ki vplivajo na gospodarsko družbo ter o sredstvih in obveznostih, ki niso 

izkazani v bilanci stanja. Pomembno pa je tudi poslovno poročilo, v katerem gospodarska 

družba predstavi še neračunovodske in nefinančne informacije (Odar 2010).  
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2.2 Uporabniki informacij iz računovodskih izkazov 

Uporabniki računovodskih izkazov so lastniki kapitala in bodoči vlagatelj,; zaposlenci, 

posojilodajalci, dobavitelji, kupci, država in državni organi ter javnost. Posamezni uporabniki 

pa imajo posebne zahteve po računovodskih informacijah: 

− lastnike kapitala in možne vlagatelje zanima predvsem dolgoročna donosnost kapitala, 

delitev dobička in likvidnost gospodarske družbe, 

− banke in druge posojilodajalce zanima zlasti njena sposobnost za redno odplačevanje 

posojil ter njena dolgoročna donosnost in finančni položaj, 

− dobavitelje zanima njena dolgoročna donosnost, likvidnost in kakovost poslovanja, 

− za delojemalce je zanimiva donosnost poslovanja gospodarske družbe zaradi možnosti 

zaslužkov in socialnih prejemkov, pa tudi dolgoročne možnosti za zaposlovanje in 

kakovost poslovanja, 

− stalne kupce gospodarske družbe zanima predvsem njena dolgoročna donosnost ter s tem 

tudi možnost ohranjanja ustaljenega poslovanja, finančni položaj in kakovost poslovanja, 

− država in državni organi želijo biti seznanjeni z raznimi dejavniki, posebej z zaposlenci, 

ter uživanjem posebnih pravic zaradi monopolnega položaja ali naravne rente, kar je 

povezano z uvajanjem dajatev, 

− javnost želi vedeti, ali gospodarska družba ogroža človekovo okolje in če ga, kako 

ukrepati. 

Med najpomembnejšimi uporabniki računovodskih izkazov so vlagatelji. Za vse uporabnike 

računovodskih izkazov pa so pravočasne in pravilne računovodske informacije izrednega 

pomena, saj na njihovi podlagi sprejemajo odločitve (Odar 2010). 

2.3 Pomen podatkov v računovodskih izkazih za vlagatelje 

Vlagatelji imajo proste finančne prihranke, običajno v likvidni obliki, ki jih želijo menjati za 

dolgoročne finančne naložbe. Vsak posel pa je povezan s tveganjem, v tem primeru, da 

vlagatelji v dogovorjenem roku ne bodo prejeli posojenih sredstev oziroma pričakovanega 

obljubljenega donosa. Ker to tveganje vedno obstaja in ga ni mogoče odpraviti, je pomembno, 

da ga lastniki finančnih naložb čim bolj zmanjšajo, praviloma z razpršitvijo svojih finančnih 

prihrankov v različne vrste finančnih naložb in investitorjev. Za odločanje o trgovanju je 

potrebnih več vrst informacij; gotovo so med njimi tudi informacije o poslovnih izidih in 

finančnem položaju izdajateljev vrednostnih papirjev oziroma podjetij. Te informacije 

najbolje zagotavljajo računovodski izkazi, če seveda kažejo njihovo resnično in pošteno sliko. 

Vlagatelji so torej udeleženci finančnih trgov, ki jih sestavljajo denarni in kapitalski trgi. 

Najpomembnejša funkcija kapitalskih trgov je, da povečujejo obseg varčevanja in ga 

usmerjajo v najbolj donosne naložbe. Na kapitalskih trgih nastopajo kot ponudniki finančnih 

prihrankov varčevalci, finančne institucije ter gospodarske družbe. Kapitalske trge sestavljajo 
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trgi posojil in trgi vrednostnih papirjev. Najpomembnejša značilnost finančnih trgov je 

negotovost, povezana tako s sedanjim kakor tudi s prihodnjim poslovanjem in delovanjem 

gospodarske družbe. Informacije, ki jih zagotavljajo računovodski izkazi, so za odločitve 

investitorjev med pomembnejšimi. Čeprav so zanje pomembnejše informacije o prihodnjem 

poslovanju, pa lahko tudi z informacijami o preteklem poslovanju delno zmanjšajo tveganje 

pri svojih odločitvah. Zaradi posledic finančne in gospodarske krize ter zaradi pričakovanih 

večjih likvidnostnih težav bodo v letnem poročilu gotovo pridobile pomen informacije o 

sestavi sredstev, njihovi ročnosti in udenarljivosti. Seveda pa bodo poleg teh zgodovinskih 

informacij zelo pomembne tiste, iz katerih bo mogoče sklepati o likvidnosti in solventnosti v 

prihajajočem letu. Zaradi zaostrenih razmer na kapitalskih in denarnih trgih bosta izrednega 

pomena predvsem likvidnost in preskrba z denarnimi sredstvi (Odar 2010).  

2.4 Osnovne informacije, ki jih zagotavlja računovodsko poročilo 

Iz računovodskega poročila lahko razberemo informacije, ki se nanašajo na delovanje 

gospodarske družbe. Iz računovodskega poročila, predvsem iz poslovnega poročila, lahko 

razberemo, ali gre za nedelujoče podjetje. V računovodskem poročilu so razkrite uporabljene 

računovodske usmeritve. Če se spremenijo, je to navedeno skupaj z izračunom učinka 

sprememb. Na tej osnovi je mogoče predvidevati tudi učinke uporabljenih računovodskih 

usmeritev v prihodnosti. 

V računovodskem poročilu so vedno prikazani računovodski izkazi za tekoče in preteklo leto, 

torej so dostopni podatki za več let, če jih analiziramo, lahko na podlagi ugotovitev sklepamo 

o prihodnosti in razvojnih težnjah gospodarske družbe. 

V računovodskem poročilu je razkrita cela vrsta drugih podatkov in informacij, na podlagi 

katerih lahko obravnavano gospodarsko družbo primerjamo z drugimi v dejavnosti in na 

podlagi analize teh podatkov sklepamo o možnem prihodnjem položaju podjetja. 

Večina računovodskih izkazov je revidirana. V revizorskem mnenju mora biti navedeno na 

podlagi katerih revizijskih standardov je bila revizija narejena in računovodski okvir, ki je bil 

uporabljen pri sestavljanju računovodskega poročila. V revizijskem mnenju mora biti jasno 

navedeno, ali računovodsko poročilo kaže resničen in pošten prikaz finančnega položaja v 

skladu z ustreznim računovodskim okvirom poročanja in, kadar je to potrebno, ali je 

računovodsko poročilo skladno s predpisi. Revizijsko mnenje je lahko mnenje brez pridržkov, 

mnenje s pridržki ali odklonilno mnenje. 

Zelo pomembno je, da revizor v svojem poročilu opozori na vse tiste podatke, informacije in 

uporabljene računovodske usmeritve, ki bi lahko vplivale na odločanje uporabnikov 

računovodskih izkazov (Odar 2010).  
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2.5 Odgovornost za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov  

Računovodstvo je eden najpomembnejših delov informacijskega sestava vsakega podjetja. 

Zagotavljati mora informacije za: 

− redno notranje poročanje poslovodstvu; 

− izredno notranje poročanje poslovodstvu za odločanje; 

− poročanje zunanjim uporabnikom računovodskih informacij. 

Za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov je odgovorno poslovodstvo. To tudi 

določa vsebino in obliko dodatnih informacij, ki jih računovodstvo pripravi za zadovoljevanje 

svojih potreb. Poročanje na podlagi teh informacij sicer ne spada v poročanje o računovodskih 

izkazih, vendar so objavljeni računovodski izkazi zasnovani tudi na informacijah, ki jih 

uporablja poslovodstvo ter se nanašajo na finančni položaj, uspešnost in spremembe 

finančnega položaja gospodarske družbe. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 54. členu 

določa, da morajo gospodarske družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno 

zaključiti v skladu s tem zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ali 

Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), če zakon ne določa drugače. 

Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig 

je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno 

poročilo. Konsolidirano letno poročilo iz 56. člena ZGD-1 pa je treba sestaviti v štirih 

mesecih po koncu poslovnega leta. Če se nad gospodarsko družbo ali podjetnikom začne 

postopek likvidacije ali stečaja, je treba zadnji dan pred začetkom tega postopka izdelati 

bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. 

Evropska komisija je 21. maja 2003 sprejela akcijski načrt, s katerim je napovedala ukrepe za 

posodobitev prava gospodarskih družb in okrepitve sodelovanja pri poslovanju v Skupnosti. 

Kratkoročna prednostna naloga za Skupnost je bila, da se potrdi kolektivna odgovornost 

članov poslovodnega odbora, poveča preglednost transakcij s povezanimi strankami in 

zunajbilančnih operacij ter izboljša razkrivanje prakse sodelovanja pri poslovodenju, ki se 

uporablja v posamezni gospodarski družbi. V skladu z akcijskim načrtom naj bi bili člani 

poslovodnih in nadzornih organov družbi vsaj kolektivno odgovorni za pripravo in objavo 

letnih računovodskih izkazov in letnih poročil o poslovanju. Enako naj bi veljalo tudi za člane 

poslovodnih in nadzornih organov podjetij, ki pripravljajo konsolidirane računovodske 

izkaze. Zahteve iz akcijskega načrta vsebuje 50.b člen direktive 2006/64/ES, v slovenski 

pravni red pa jih je vnesel novi 60. a člen ZGD-1. 

60. a člen ZGD-1 ne posega v odgovornost članov organov vodenja in nadzora družbe, ki je 

opredeljena v drugih njegovih členih, ampak le jasno in nedvoumno opredeljuje odgovornost 

članov organov vodenja in nadzora družbe glede zagotavljanja sestavitve in objave letnega 

poročila z vsemi njegovimi sestavnimi deli, tudi z izjavo o poslovodenju gospodarske družbe. 
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Ta odgovornost se kaže tudi v zahtevi, da morajo letno poročilo in njegove sestavne dele 

podpisati vsi člani poslovodstva gospodarske družbe. (Odar 2010)  

2.6 Zavezanci za sestavitev letnega poročila po ZGD-1  

Vse pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitne dejavnosti kot svoje izključne 

dejavnosti, morajo biti organizirane kot gospodarske družbe v eni izmed teh oblik: 

− kot osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha 

družba), 

− kot kapitalske družbe (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in komanditna 

delniška družba). 

Te družbe se štejejo za gospodarske družbe, tudi če v skladu z zakonom v celoti ali delno 

opravljajo dejavnosti, ki niso pridobitne, in so dolžne sestaviti letno poročilo. 

Gospodarska družba sestavi letno poročilo za poslovno leto, ki pa se lahko razlikuje od 

koledarskega. Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb je poslovno leto enako 

koledarskemu. Vendar se davčni zavezanec lahko odloči, da bo njegovo davčno obdobje 

enako njegovemu poslovnemu letu, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati 12 mesecev 

(Odar 2010).  

2.7 Razvrstitev gospodarskih družb 

Razvrščanje družb na mikro, majhne, srednje in velike je pomembna za poročanje oziroma za 

sestavljanje in javno objavljanje računovodskih izkazov ter za zakonsko predpisano obveznost 

revidiranja računovodskih izkazov. Razvrščajo se z uporabo meril (povprečno število 

delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu, vrednost aktive ob 

koncu poslovnega leta), ki so določena v 55. členu ZGD-1B (2008). 

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 

− čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu ne presegajo 2.000.000 evrov, 

− vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 2.000.000 evrov. 

Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

− povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

− čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu ne presegajo 8.800.000 evrov, 

− vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 4.400.000 evrov. 

Srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

− povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250, 
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− čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu ne presegajo 35.000.000 evrov, 

− vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 17.500.000 evrov. 

Velika družba je družba, ki presega merila za ostale družbe. V vsakem primeru so velike 

družbe:  

− banke,  

− zavarovalnice,  

− borze vrednostnih papirjev,  

− družbe, ki so po 56. členu ZGD-1 dolžne sestaviti konsolidirano poročilo. 

ZGD-1 določa, da se njegove določbe, ki se nanašajo na majhne družbe, uporabljajo tudi za 

mikro družbe, razen če zakon določa drugače.  

Iz šestega odstavka 55. člena ZGD-1 pa sledi, da se družbe razvrščajo ali prerazvrščajo na 

mikro, majhne, srednje in velike na podlagi dveh zaporednih poslovnih let na bilančni 

presečni dan bilance stanja. (Odar 2010)  

2.8 Letno poročilo 

ZGD-1 v 60. členu določa, da je letno poročilo družb sestavljeno iz računovodskega poročila, 

ki ga sestavljajo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja 

kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila.  

Letno poročilo majhnih kapitalskih družb z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu in katerih računovodski izkazi niso podvrženi reviziji, je sestavljeno iz: 

bilance stanja, izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom (Odar 2010). 
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3 POSLOVNO POROČILO 

Letno poročilo zavezancev za revizijo vsebuje poleg računovodskega poročila tudi poslovno 

poročilo.  

ZGD-1 v 70. členu določa, da mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in 

izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih 

tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Pošten prikaz mora biti uravnotežena in 

celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki 

ustreza obsegu in vsestranskosti njenega poslovanja. Analiza mora v obsegu, ki je potreben za 

razumevanje, vsebovati ključne računovodske, finančne in, če je to potrebno, druge kazalce, 

kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in 

delavci. V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi vsi pomembnejši poslovni dogodki, 

ki so nastopili po koncu poslovnega leta, pričakovani razvoj družbe, aktivnosti družbe na 

področju raziskav in razvoja ter obstoj podružnic družbe. 

3.1 Predstavitev družbe 

V nadaljevanju bom predstavila obravnavano družbo – EXIMO, trgovina, turizem, 

proizvodnja, d. o. o. 

Firma:  EXIMO, trgovina, turizem, proizvodnja, d. o. o. 

Skrajšana firma: EXIMO, d. o. o. 

Sedež:  Ajševica 53, 5000 Nova Gorica, Slovenija 

Vložna številka:  065/10091400 

Registracija:  Okrožno sodišče v Novi Gorici, Sodni register (zadnjega 
vpisa) 2004/00358 

Osnovni kapital:  241.058 EUR 

Matična številka:  5332222 

Transakcijski račun:  Nova KBM, d. d., 04750-0000671582,  

Abanka Vipa, d. d., 05100-8012297070;  

Hypo Alpe-Adria-bank, d. d., 33000-0002363978 

Poslovno leto:  koledarsko leto 

Direktor:  Darjo Mozetič 

Struktura lastništva:  

Osnovni kapital družbe znaša:  241.058 EUR 

Lastništvo:  

David Kobal,  vstop 31. 12. 2001, vložek 72.317 EUR ali 30 % 

Darjo Mozetič,  vstop 22. 11. 1989, vložek 96.423 EUR ali 40 % 

Loris Požar,  vstop 7. 10. 2003, vložek 72.317 EUR ali 30 % 

Glavna dejavnost:  dejavnost igralnic; šifra dejavnosti 92.001 

Organizacijska oblika družbe:  družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 

Sedež družbe:  Družba ima sedež na naslovu Ajševica 53, 5000 Nova Gorica 
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Glede na kriterije velikosti po ZGD-1 se družba Eximo, d. o. o., uvršča med majhne družbe z 

omejeno odgovornostjo. 

3.1.1 Splošni podatki gospodarske družbe 

Družba Eximo je avgusta leta 2007 zaključila z investicijo v povečanje kapacitet igralnega 

salona, restavracije ter dozidave hotelskega dela z 19 sobami in zunanje ureditve z bazenom. 

Višina celotne investicije je znašala 6.650.000 EUR. Od tega je investicija v objekt brez 

opreme znašala 4.450.000 EUR, vrednost opreme za gostinski, igralniški in hotelski del pa 

2.200.000 EUR, s tem da igralni avtomati niso vključeni v to opremo, saj so bili financirani 

direktno iz poslovanja podjetja. Za potrebe financiranja tako velikega zneska je družba najela 

finančni lizing, in sicer najprej pri Gorica Leasingu, kasneje pa se je odločila za zamenjavo 

dajalca lizinga, in sicer za Hypo leasing zaradi ugodnejših pogojev financiranja (Eximo 

2010). 

V oktobru leta 2008 je podjetje Eximo izvedlo še dodatno povečanje obsega igralnih naprav s 

156 avtomatov na 189 avtomatov. Višina investicije je znašala 400.000 EUR in se financira iz 

tekočega poslovanja podjetja. V istem letu je bila opravljena tudi cenitev zemljišč za parcele 

št. 432/118 in št. 432/209 zaradi ugotavljanja tržne vrednost. 

V letu 2009 pa se je vodstvo podjetja Eximo odločilo celostno ponudbo lokacije razširiti še na 

ponudbo estetske kirurgije in SPA-ja. Štiri kletne sobe so zato preuredili v ambulantne 

prostore ter prostore za savno in klasično masažo. Celotna investicija je znašala okrog 65.000 

EUR. 

3.1.2 Obisk igralnega salona 

Za leto 2009 so načrtovali nekoliko višjo rast glede na leto 2008. Ta je bila sicer res nekoliko 

večja, ni pa bila zadovoljiva. Kljub naporom in prizadevanjem skozi same marketinške 

prijeme jim ni uspelo pridobiti večjega števila predvsem kvalitetnejših gostov. Na sliki 1 je 

prikazano število obiskovalcev v obdobju med letoma 2005 in 2009 (Eximo 2010). 
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Slika 1: Število obiskovalcev v letih 2005–2009 

Vir: Eximo 2010. 

Na sliki 2 pa je prikazana poraba novih gostov v EUR na mesec. V tabeli 1 je prikazano 

število obiskov po mesecih v obdobju med 2005 in 2009. 

 

Slika 2: Poraba novih gostov v EUR na mesec 

Vir: Eximo 2010. 

Igralni salon Casino Jolly je v letu 2008 zabeležil 62.781 obiskov, od tega je bilo 5.841 novih 

gostov. V letu 2009 se je obisk sicer minimalno zmanjšal, in sicer na 61.209 obiskovalcev, od 

tega 4.491 novih. 
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Tabela 1: Število obiskov po mesecih v letih 2005–2009 

 Obisk po mesecih Novi gosti 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Januar 3.024 4.229 3.895 5.431 5.566 310 381 357 590 432 

Februar 2.559 3.871 3.963 5.297 5.152 229 278 455 591 459 

Marec 2.879 4.018 4.388 6.021 6.995 323 294 508 525 551 

April 3.109 3.920 3.657 5.678 7.737 368 393 394 542 500 

Maj 3.080 3.619 3.039 5.061 6.048 314 302 351 446 400 

Junij 3.419 3.504 3.273 4.648 5.121 323 321 297 341 410 

Julij 3.852 3.453 3.403 4.532 4.164 283 284 365 340 224 

Avgust 4.431 4.324 4.531 5.492 4.487 372 475 477 523 415 

September 4.105 3.376 5.297 4.574 3.653 319 275 772 437 254 

Oktober 5.195 3.906 5.021 5.454 4.364 495 258 675 441 272 

November 4.581 3.711 4.979 5.050 3.793 398 275 531 387 245 

December 4.040 4.044 5.843 5.543 4.129 330 444 590 577 329 

Povprečje  3.690 3.831 4.274 5.232 5.101 339 332 481 478 374 

Vir: Eximo 2010. 

Pri načrtovanem povečanju števila novih gostov za leto 2009 je evidentno, da tega 

gospodarska družba ni uspela uresničiti. Iz zgornje tabele je razvidno, da se je število obiskov 

v prvi polovici leta povečalo za približno 15 %. Druga polovica leta pa je bila pod 

pričakovanji in se je pokazala kot obdobje z negativno rastjo obiskov. Obisk je v tem obdobju 

padel za približno 20 %. 

3.1.3 Realizacija igralnega salona 

Realizacija igralnega salona se je tako kot obisk gostov zmanjšala. Kot prikazuje slika 3.3. se 

je povprečje realizacije zmanjšalo za 17 %. 

 

Slika 3: Realizacija igralnega salona v letih 2005–2009 

Vir: Eximo 2010. 
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Ugotavljamo, da se je poraba na gosta v zadnjih letih zmanjšala. Leta 2005 je poraba na gosta 

znašala 77,00 EUR, leta 2006 je znašala 65,00 EUR, leta 2008 je padla na 51,00 EUR, padec 

pa je viden tudi v letu 2009, in sicer na 48,00 EUR. Povprečna poraba gosta je predstavljena v 

tabeli 2. 

Tabela 2: Povprečna poraba gosta po mesecih (v EUR) 

  Povprečna poraba na gosta 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Januar 77 72 61 56 52 

Februar 83 81 55 43 51 

Marec 80 78 60 47 51 

April 75 72 66 49 40 

Maj 84 59 72 57 50 

Junij 71 60 67 44 53 

Julij 64 63 57 52 42 

Avgust 77 58 51 49 51 

September 74 67 51 50 41 

Oktober 76 53 51 53 46 

November 76 58 55 47 52 

December 91 62 58 64 49 

Povprečje  77 65 58 51 48 

Vir: Eximo 2010. 

Predvidevajo, da so vzroki za upad porabe na gosta naslednji: 

− recesija italijanskega trga in kupne moči gostov. Italijanski gostje predstavljajo 79,19 % 

deleža segmenta gostov igralnega salona za leto 2009, 

− število igralnih avtomatov na goriškem območju se je povečalo za ca. 1800 enot, 

− protikadilski zakon, 

− v letu 2009 je od meseca maja naprej na zmanjšanje realizacije oziroma porabo na gosta 

najbolj vplivalo odprtje nove lokacije igralnega salona Fortuna v Rožni Dolini. Lokacija 

tega salona predstavlja dobesedno zapornico med obema mejnima prehodoma z Italijo in 

cestno povezavo proti Novi Gorici. 

Vsi navedeni vzroki so močno vplivali na dnevne in mesečne realizacije, zato se Casino Jolly 

trudi z novimi marketinškimi prijemi na širšem italijanskem trgu, predvsem v Venetu, 

Lombardiji, Liguriji, Toskani, Trentu ter širše po zahodni Evropi ter vzhodnih trgih in 

Bližnjem vzhodu. 

Tudi realizacija igralnega salona je v primerjavi z istim obdobjem lani padla za 30 %. To je 

obdobje druge polovice leta 2009, ko se je realizacija občutno zmanjšala. V tabeli 3 je 

prikazana realizacija igralnega salona po mesecih v obdobju med letoma 2005 in 2009. 
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Tabela 3: Realizacija igralnega salona po mesecih v letih 2005 do 2009 v EUR 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Januar 232.301,00 304.414,00 238.363,00 304.246,00 290.752,88 

Februar 211.883,00 312.234,00 216.916,00 227.784,00 261.867,62 

Marec 230.875,00 313.696,00 262.836,00 281.016,00 354.869,97 

April 233.149,00 281.219,00 241.799,00 278.971,00 308.649,84 

Maj 259.341,00 212.904,00 219.301,00 286.646,00 299.875,17 

Junij 242.731,00 208.903,00 219.342,00 206.648,00 273.668,35 

Julij 246.575,00 218.651,00 195.387,00 236.358,00 173.379,04 

Avgust 340.974,00 251.589,00 229.232,00 269.985,00 228.219,55 

September 303.846,00 225.712,00 269.131,00 227.693,00 148.753,66 

Oktober 397.248,00 207.905,00 257.327,00 291.182,00 201.447,47 

November 349.356,00 214.260,00 272.282,00 238.816,00 198.170,52 

December 366.000,00 250.411,00 340.589,00 354.601,00 200.602,22 

Povprečje  284.523,25 250.158,17 246.858,75 266.995,50 245.021,36 

Vir: Eximo 2010. 

Zmanjšanje števila obiskovalcev in posledično tudi realizacije predvsem v drugi polovici 

lanskega leta pripisujejo v največji meri odprtju nove lokacije igralnega salona Fortuna. Ta s 

svojo strateško lego vpliva tako na igralne salone kot tudi na igralnice v celotni goriški regiji. 

Tako velik upad je za gospodarsko družbo eksistenčnega pomena, saj je glede na velike 

finančne obremenitve pri odplačevanju kreditov ob vsem tem, kar so leta 2007 dogradili, 

poslovanje postalo zelo oteženo, če ne že skoraj nemogoče. 

Dajatve od iger na srečo 

V letu 2009 je igralni salon obračunal 529.246,09 EUR davka od iger na srečo in 588.051,22 

EUR koncesijske dajatve, kar znaša skupaj 1.117.297,31 EUR. 

3.1.4 Realizacija gostinskega dela za leto 2009 v EUR 

Recesija in upad gostov se ravno tako pozna na prihodkih restavracije, bara in hotela, saj je 

promet upadel za več kot 50 %. Mesečna realizacija restavracije, bara in hotela je za leto 2009 

prikazana v tabeli 4 in tabeli 5.  
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Tabela 4: Realizacija restavracije in bara za leto 2009 

  Promet skupaj Naročilnice Gotovina  Kartice 

Januar 34.680,77 20.312,19 13.738,65 629,93 

Februar 27.882,49 18.368,97 9.011,12 502,4 

Marec 25.041,67 14.035,20 10.058,47 948 

April 23.360,48 12.994,90 9.248,88 1.116,70 

Maj 32.904,83 18.690,83 13.306,30 907,7 

Junij 23.145,78 13.703,00 8.510,03 932,75 

Julij 17.240,95 6.335,46 10.543,59 361,9 

Avgust 16.954,35 4.221,42 11.826,73 906,2 

September 9.572,45 3.049,09 6.195,56 327,8 

Oktober 14.528,00 6.156,85 7.889,05 482,1 

November 11.873,88 3.765,60 7.816,73 291,55 

December 13.603,55 3.685,19 9.176,26 742,1 

Skupaj 250.789,20 125.318,70 117.321,37 8.149,13 

Vir: Eximo 2010. 

Tabela 5: Realizacija hotela za leto 2009  

  Promet skupaj Vaučerji Gotovina Kartice Debit 

Januar 9.112,73 2.273,00 3.470,77 3.368,96 0,00 

Februar 7.211,23 2.376,00 2.422,75 2.328,48 84,00 

Marec 6.559,97 3.014,10 2.207,73 1.283,74 54,40 

April 10.372,30 5.422,98 2.171,13 2.652,19 126,00 

Maj 10.472,97 4.356,00 2.797,23 3.233,72 86,02 

Junij 13.513,00 7.235,00 1.585,15 2.850,55 1.842,30 

Julij 13.239,11 4.281,00 3.828,77 2.049,53 3.079,81 

Avgust 17.369,12 0,00 6.977,14 6.765,11 3.626,87 

September 9.167,31 0,00 3.919,75 1.878,50 3.369,06 

Oktober 9.814,43 0,00 3.836,18 2.797,65 3.180,60 

November 6.751,02 0,00 3.403,83 1.408,71 1.938,48 

December 9.037,85 0,00 2.979,17 4.610,53 1.448,15 

Skupaj 122.621,04 28.958,08 39.599,60 35.227,67 18.835,69 

Vir: Eximo 2010. 

3.1.5 Delež ustvarjenega prihodka po posameznih segmentih podjetja za leto 2009 

Poglavitni del prihodkov je prihodek iz igralništva, kar je osnovna dejavnost gospodarske 

družbe. Prihodki spremljajočih dejavnosti pa se zaradi recesije in varčevanja gostov nižajo. V 

primerjavi z letom 2008 so se prihodki gostinstva in hotela zmanjšali za 30 % glede na 

celotno poslovanje. V tabeli 6 je prikazan delež ustvarjenega prihodka po posameznih 

segmentih gospodarske družbe.  
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Tabela 6:  Delež ustvarjenega prihodka po posameznih segmentih podjetja  

  Celotni prihodek Casino Gostinstvo  Hotel 

Januar 334.546,38 86,91 % 10,37 % 2,72 % 

Februar 296.961,34 88,18 % 9,39 % 2,43 % 

Marec 386.471,61 91,82 % 6,48 % 1,70 % 

April 342.382,62 90,15 % 6,82 % 3,03 % 

Maj 343.252,97 87,36 % 9,59 % 3,05 % 

Junij 310.327,13 88,19 % 7,46 % 4,35 % 

Julij 203.859,10 85,05 % 8,46 % 6,49 % 

Avgust 262.543,02 86,93 % 6,46 % 6,62 % 

September 167.493,42 88,81 % 5,72 % 5,47 % 

Oktober 225.789,90 89,22 % 6,43 % 4,35 % 

November 216.795,42 91,41 % 5,48 % 3,11 % 

December 223.243,62 89,86 % 6,09 % 4,05 % 

Skupaj 3.313.666,53 88,73 % 7,57 % 3,70 % 

Vir: Eximo 2010. 

3.2 Poslovni cilji v letu 2010 

V letu 2010 želijo uresničiti predvsem naslednje cilje: 

− Agresivnejši marketinški pristop predvsem na italijanskem trgu. 

− Trženje oddaljenih destinacij. V ta namen smo se začeli dejavno vključevati in 

povezovati z ruskim tržiščem, prav tako tudi z zahodnoevropskim tržiščem (Anglija) in 

Bližnjim vzhodom (Združeni arabski emirati). 

− Z dokapitalizacijo povečati število sob in dodatno športno rekreacijsko ponudbo (tenis, 

jahanje, vadbišče za golf). 

3.3 Zaposleni 

Konec leta 2009 je bilo v družbi 26 redno zaposlenih delavcev, 11 delavcev pa preko 

študentskega servisa. Poleg tega imajo še zunanje izvajalce (pralnica, vzdrževanje alarmnih 

naprav, računalniške opreme, klimatskih naprav …). V tabeli 7 je prikazano število 

zaposlenih po segmentu in spolu. V tabeli 3.8 pa stopnja izobrazbe zaposlenih po segmentu. 

Tabela 7: Število zaposlenih  

Casino Gostinsko hotelski del 

Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 

10 5 15 5 6 11 

Vir: Eximo 2010. 
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Tabela 8: Stopnja izobrazbe zaposlenih  

Casino Gostinsko hotelski del 

IV. in manj V. VI. in več IV. in manj V. VI. in več 

0 13 2 7 4 0 

Vir: Eximo 2010. 

Število zaposlenih se med poslovnim letom spreminja, saj se gospodarska družba prilagaja 

potrebam trga in zahtevam strank.  

Marketing 

Marketinška strategija je usmerjena v privabljanje in pridobivanje novih igralniških gostov, 

hkrati pa gospodarska družba razvija kulinarično, hotelsko in športno ponudbo. 

Prav zaradi večplastnosti ponudbe bodo v prihodnje poleg že zgrajenega zunanjega bazena in 

igrišča za mali nogomet, dogradili še tenis igrišče, balinišče ter na vzhodni strani objekta golf 

s tremi luknjami. 

S trženjem oddaljenih destinacij bi radi privabili predvsem premožnejše goste, ker se 

zavedajo, da si drastičnega povečanja števila srednjih in manj naklonjenih gostov ne morejo 

privoščiti, saj trenutno ne razpolagajo z zadostnim številom spalnih kapacitet. 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO 

Poročila so namenjena notranjim in zunanjim uporabnikom. Notranje informacije 

gospodarske družbe varujejo kot poslovno skrivnost. Zato so uporabniki omejeni na 

informacije, ki so namenjene zunanjim uporabnikom. Računovodsko poročilo sestavljajo 

računovodski izkazi in priloge s pojasnili. Računovodski izkazi so zapisi dogodkov, ki so se 

zgodili v preteklosti. 

4.1 Bilanca stanja 

Bilanca stanja nam nudi veliko podatkov, to je temeljni računovodski izkaz stanja sredstev in 

obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. V tabeli 9 je predstavljena bilanca stanja 

na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008. 

Tabela 9: Bilanca stanja  

Znesek 
Postavka 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

  Sredstva  6.375.910 7.061.383 

A. Dolgoročna sredstva 6.185.943 6.753.933 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 79.158 89.093 

II. Opredmetena osnovna sredstva  6.088.007 6.641.687 

1. Zemljišča  720.865 720.865 

2. Zgradbe  3.752.386 3.871.129 

3. Druge naprave in oprema, drobni inventar … 1.612.284 2.047.221 

4. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.472 2.472 

IV. Dolgoročne finančne naložbe  2.086 6.461 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.086 2.086 

2. Dolgoročna posojila  0 4.375 

V. Dolgoročne poslovne terjatve  16.692 16.692 

B. Kratkoročna sredstva  169.336 291.362 

II. Zaloge  23.105 20.435 

1. Material 21.962 19.362 

2. Trgovsko blago 1.143 1.073 

III. Kratkoročne finančne naložbe-posojilo  4.375 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  43.079 32.004 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 12.432 7.970 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 30.647 24.034 

V. Denarna sredstva 98.777 238.923 

C. Kratkoročne AČR 20.631 16.088 
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Tabela 9 – nadaljevanje 

Znesek 
Postavka 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

  Obveznosti do virov sredstev  6.375.910 7.061.383 

A. Kapital  9.777 654.852 

I. Vpoklicani kapital 241.058 241.058 

1. Osnovni kapital 241.058 241.058 

II. Kapitalske rezerve 0 0 

III. Rezerve iz dobička 0 24.106 

IV. Presežek iz prevrednotenja 489.531 489.531 

VI. Prenesena čista izguba  99.843 0 

VIII. Čista izguba poslovnega leta 620.969 99.843 

C. Dolgoročne obveznosti  4.274.311 4.623.503 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 4.151.928 4.501.120 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 50.180 116.660 

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  4.101.748 4.384.460 

III. Odložene obveznosti za davek 122.383 122.383 

Č. Kratkoročne obveznosti  2.082.673 1.773.463 

II. Kratkoročne finančne obveznosti  862.333 715.711 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 266.782 381.581 

2. Druge kratkoročne finančne obveznosti  595.551 334.130 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  1.220.340 1.057.752 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.046.528 864.938 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 173.812 192.814 

D. Kratkoročne PČR 9.149 9.565 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

4.2 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz. V njem gospodarske družbe izkazujejo 

poslovni izid za poslovno leto in za medletna obdobja; biti mora resničen in pošteno izkazan. 

Vsebuje informacije za potrebe notranjega in zunanjega računovodskega poročanja. Sestavlja 

se za splošne in posebne namene. Od vrste in narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenitev 

postavk v njem. Služi ugotavljanju poslovnega izida in predstavitvi dohodkovnega položaja, 

predstavljen pa mora biti tako jasno in pregledno, da lahko z vpogledom dobimo predstavo o 

dejanskih razmerjih med prihodki in med z njimi povezanimi stroški ter ustrezno sliko o 

gospodarski družbi. V tabeli 10 je prikazan izkaz poslovnega izida gospodarske družbe. 
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Tabela 10: Izkaz poslovnega izida 

Znesek 
Postavka Tekočega 

leta 
Prejšnjega 

leta 

A. Čisti prihodki od prodaje  2.662.636 2.916.817 

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 2.662.636 2.916.817 

E. Drugi poslovni prihodki 900 385 

F. Kosmati donos od poslovanja  2.663.536 2.917.202 

G. Poslovni odhodki  3.103.060 3.270.014 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 1.160.099 1.339.634 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 11.892 16.741 

2. Stroški porabljenega materiala 297.064 311.602 

3. Stroški storitev  851.143 1.011.291 

II. Stroški dela  543.174 560.192 

1. Stroški plač 424.948 419.598 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 37.608 37.531 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 28.496 30.985 

4. Drugi stroški dela 52.122 72.078 

III. Odpisi vrednosti  804.078 717.167 

1. Amortizacija  757.750 714.520 

2. Prevred. posl. odhodki pri neopred. sred. in opred. osn. sredstvih 46.328 780 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 1.867 

IV. Drugi poslovni odhodki  595.709 653.021 

2. Drugi stroški 595.709 653.021 

I. Izguba iz poslovanja  439.524 352.812 

J. Finančni prihodki  111 12.340 

I. Finančni prihodki iz deležev  0 21 

II. Finančni prihodki iz danih posojil  0 5.132 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  111 7.187 

K. Finančni odhodki  220.079 489.214 

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  211.215 485.781 

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 23.347 44.704 

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 187.868 441.077 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 8.864 3.433 

1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 7.342 3.380 

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.522 53 

L. Drugi prihodki  20.966 7.081 

I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s 
poslovnimi učinki  

0 1.750 

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  20.966 5.331 

M. Drugi odhodki 6.548 7.293 

  Celotna izguba 645.074 829.898 

Š. Čista izguba obračunskega obdobja  645.074 829.898 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 
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Bilančni dobiček/izguba 

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, ki ga morajo gospodarske družbe 

izdelati v skladu s 60. členom ZGD-1. Gospodarske družbe morajo v skladu s Slovenskim 

računovodskim standardom SRS 27 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poročanje – 

resnično in pošteno prikazati spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna 

obdobja, za katera se izkaz gibanja kapitala sestavlja. V tabeli 11 je prikazano gibanje kapitala 

gospodarske družbe. 

Tabela 11: Bilančni dobiček/izguba 

Znesek 
Postavka 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

A. Čisti dobiček poslovnega leta  0 0 

B. Čista izguba poslovnega leta  645.075 829.897 

C. Preneseni čisti dobiček 0 730.054 

Č. Prenesena čista izguba 99.843 0 

D. Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 

E. Zmanjšanje rezerv iz dobička  24.106 0 

F. Povečanje rezerv iz dobička  0 0 

G. Bilančni dobiček  0 0 

H. Bilančna izguba  720.812 99.843 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

4.3 Izkaz denarnih tokov 

V Slovenskem računovodskem standardu SRS 26 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje 

poročanje – je zapisano, da je izkaz finančnega izida temeljni računovodski izkaz, v katerem 

so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 

za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 

Izkaz finančnega izida vsebuje pomembne informacije za odločanje pri financiranju in 

naložbenju. Na podlagi teh informacij je mogoče ugotoviti razloge za povečanje ali 

zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju. Denarna sredstva se lahko povečajo na 

podlagi novega financiranja (povečanja obveznosti do virov sredstev) ali raznaložbenja 

(zmanjšanja nedenarnih sredstev), zmanjšajo pa zaradi naložbenja (povečanja nedenarnih 

sredstev) ali zaradi definanciranja (zmanjšanja obveznosti do virov sredstev). V tabeli 12 je 

prikazan izkaz denarnih tokov. 
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Tabela 12: Izkaz denarnih tokov 

  2009 2008 
A. Denarni tokovi pri poslovanju     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 370.218 367.897 

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

2.684.614 2.931.470 

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

-2.314.396 -2.563.573 

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

143.884 1.026.189 

  Začetne manj končne poslovne terjatve -11.075 1.086.546 
  Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -4.543 14.001 
  Začetne manj končne zaloge -2.670 -3.176 
  končni manj začetni poslovni dolgovi 162.588 -72.596 
  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -416 1.414 
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri poslovanju 

(a+b) 
514.102 1.394.086 

B. Denarni tokovi pri naložbenju     

a) Prejemki pri naložbenju 0 5.153 

  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbe 

0 5.153 

b) Izdatki pri naložbenju -240.463 -571.995 

  Izdatki za pridobivanje neopredmetenih sredstev -510 0 
  Izdatki za pridobivanje opredmetenih osnovnih sredstev -239.953 -570.128 
  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 0 
  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 -1.867 
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri naložbenju 

(a+b) 
-240.463 -566.842 

C.  Denarni tokovi pri financiranju     

a) Prejemki pri financiranju 163.397 -234.024 

  Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 
  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -234.024 
  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 163.397   
b) Izdatki pri financiranju -577.181 -485.781 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -211.214 -485.781 
  Izdatki za doplačila dolgoročnih obveznosti -277.335   
  Izdatki za odplačila kratkoročnih obveznosti -88.632   
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju 

(a+b) 
-413.784 -719.805 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 98.778 238.922 

  x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov A c, B c in C c) -140.145 107.439 

  y) Začetno stanje denarnih sredstev 238.923 131.483 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 
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4.4 Izkaz gibanja kapitala za leti 2009 in 2008 

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom SRS 27 – Oblike izkaza gibanja kapitala 

za zunanje poročanje – morajo resnično in pošteno prikazati spremembe sestavin kapitala za 

poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se izkaz gibanja kapitala sestavlja. V tabeli 13 je 

prikazano gibanje kapitala gospodarske družbe za leto 2009, v tabeli 14 pa izkaz gibanja 

kapitala za leto 2008. 

Tabela 13: Izkaz gibanja kapitala za leto 2009 
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A. Stanje 1. 1. 2009 241.058 24.106 489.531   -99.843 654.852 

B. Premiki v kapital         -645.075 -645.075 

d) Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta 

        -645.075 -645.075 

e) Vnos zneska prevrednotenj 
kapitala 

          0 

C. Premiki v kapitalu   -24.106   -99.843 123.949 0 

a) Razporeditev čistega dobička kot 
sestavine kapitala po sklepu 
uprave 

      -99.843 99.843 0 

c) Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala 

  -24.106    24.106 0 

D. Stanje 31. 12. 2009 241.058 0 489.531 -99.843 -620.969 9.777 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 
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Tabela 14: Izkaz gibanja kapitala za leto 2008 

2008 
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A. Stanje 1. 1. 2008 241.058 24.106 489.531 730.054   1.484.749 

B. Premiki v kapital         -829.897 -829.897 

d) Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta 

        -829.897 -829.897 

e) Vnos zneska prevrednotenj 
kapitala 

          0 

C. Premiki v kapitalu           0 

a) Razporeditev čistega dobička 
kot sestavine kapitala po sklepu 
uprave  

          0 

c) Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala 

      -
730.054 

730.054 0 

D. Stanje 31. 12. 2008 241.058 24.106 489.531 0 -99.843 654.852 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Prikaz poslovnega izida na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin 

Na osnovi SRS 8 – Kapital – morajo družbe posebej razkriti poslovni izid, izračunan na 

osnovi rasti cen življenjskih potrebščin.  

Tabela 15: Prikaz poslovnega izida na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin  

 
Izkaz poslovnega 

izida 
Rast življenjskih 

potrebščin 

Stopnja rasti cen v letu 2009    1,8 % 

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala evidenčno   11.787  

Čisti poslovni izid 2009 -645.075  -656.862  

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Upravljanje s tveganji 

Družba je v letu 2009 pregledala in analizirala morebitna tveganja, ki bi jim bila lahko 

izpostavljena. Tveganju zaradi valutnega tečaja ni bila izpostavljena, ker posluje v evrih. 

Tveganje zaradi obrestne mere se je izražalo v spreminjanju obrestne mere pri dolgoročnem 

finančnem najemu za celotno investicijo v igralniški center. Obrestna mera je vezana na 

trimesečni euribor, ki je na dan sklenitve znašal 4,379000 % in se v skladu s politiko dajalca 
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lizinga lahko spreminja. Padec obrestnih mer je ugodno vplival tudi na znižanje obveznosti iz 

dolgoročnih finančnih obveznosti. Družba je obveznosti pogodbe iz finančnega najema 

zavarovala z menicami podjetja in menicami poroka oz. lastnika podjetja. 

Za primer drugih tveganj (materialna škoda, nepredvidljivi dogodki, naravne nesreče ipd.) 

ima družba sklenjena tudi nezgodna zavarovanja oseb in premoženja. 

4.5 Kazalniki uspešnosti poslovanja 

V SRS 29 (računovodsko preučevanje) je zapisano, da so računovodski kazalniki relativna 

števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki. 

Lahko so koeficienti, stopnje udeležbe ali indeksi. Dobijo se s primerjavo dveh kategorij. Če 

se količnik pomnoži s 100, se govori o odstotnem koeficientu, odstotku udeležbe ali 

odstotnem indeksu. Večina računovodskih kazalnikov ima naravo finančnih kazalnikov; kot 

finančni kazalniki za potrebe finančnega področja nalog pa se pojavljajo tudi številni drugi 

kazalniki, ki nimajo izhodišča v računovodskih podatkih ali pa so prirejeni drugače. Kazalniki 

v nedenarnih merskih enotah niso računovodski kazalniki. Glede na izhodišče v bilanci stanja 

in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu 

presojanja se računovodski kazalniki skupinijo kot kazalniki stanja financiranja (vlaganja), 

kazalniki stanja investiranja (naložbenja), kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki 

obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dobičkonosnosti in kazalniki dohodkovnosti. V 

tabeli 16 so prikazani kazalniki stanja financiranja, stanja investiranja, vodoravnega 

finančnega ustroja in gospodarnosti. 
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Tabela 16: Kazalniki uspešnosti poslovanja 

Kazalniki stanja financiranja  2009 2008 

Stopnja lastniškosti financiranja 
= kapital/obveznosti do virov sredstev 

0,0072 0,0927 

Stopnja dolgoročnosti financiranja 
= (kapital + dolgoročni dolgovi + dolg, PČR)/obveznosti do virov sredstev 

0,6859 0,7475 

Kazalniki stanja investiranja (naložbenja)   

Stopnja osnovnosti investiranja 
= OS/sredstva 

0,9674 0,9532 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 
= vsota OS. dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih posl. 
terjatev/sredstva 

0,9711 0,9565 

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja   

Koeficient kapitalske pokritosti OS 
= kapital/OS 

0,0075 0,0973 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 
= likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti 

0,0489 0,1139 

Koeficient pokritosti kratkoročnih obveznosti 
= kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 

0,0818 0,1724 

Kazalnik gospodarnosti   

Koeficient gospodarnosti poslovanja 
= poslovni prihodki/poslovni odhodki 

0,8714 0,1921 

Kazalnik dobičkonosnosti   

Koeficient čiste donosnosti kapitala 
= čisti dobiček v poslovnem letu/povpr. kapital (brez čistega dobička) 

-0,9290 -0,6693 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

4.6 Računovodske usmeritve  

4.6.1 Podlaga za sestavo računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi 

standardi 2006, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. Računovodski izkazi upoštevajo 

tudi določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).  

Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: 

− upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, 

− časovna neomejenost delovanja, 

− upoštevanje resnične in poštene predstavitve premoženja, obveznosti podjetja, njegovega 

finančnega položaja ter poslovnega izida. 

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so 

predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in pomenljivost. Računovodski izkazi so 

sestavljeni v EUR brez centov. Poslovno leto je enako koledarskemu. 
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4.6.2 Spremembe računovodskih usmeritev in ocen ter popravki napak 

Družba je v letu 2008 spremenila računovodsko usmeritev, in sicer prevrednotila je zemljišče 

na podlagi cenitve in uporabila pošteno vrednost namesto nabavne. V letu 2009 ni 

prevrednotila zemljišč. Družba med letom ni spreminjala računovodskih ocen, ki bi bistveno 

vplivale na tekoče in prihodnje obdobje. Družba v poslovnem letu ni odkrila ali popravljala 

napak v računovodskih izkazih, ki bi imele pomemben vpliv na tekoče in preteklo obdobje. 

4.6.3 Pomembnost razkrivanja postavk 

Razkrivajo se vse pomembne postavke. Pomembnost postavke je odvisna od velikosti 

posamezne postavke, ocenjene v posameznih okoliščinah. 

Tečaj in način preračuna v domačo valuto 

Terjatve, obveznosti in denarna sredstva, izražena v tuji valuti, se na bilančni presečni dan 

preračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije. 

4.6.4 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, usredstvene 

stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do 

industrijske lastnine in druge pravice ter dobro ime prevzetega podjetja. 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V 

nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve. Nabavno vrednost 

neopredmetenega sredstva, nastalega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova 

zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče 

pripisati. 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.  

Neopredmetena sredstva se vodijo po modelu nabavne vrednosti, kar pomeni, da družba vodi 

neopredmetena sredstva po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske 

popravke vrednosti in nabavne izgube zaradi oslabitev. 

Družba ima neopredmetena sredstva s končno dobo koristi in uporablja metodo 

enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje se določajo glede na dobo 

koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva. 

Dobro ime in neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti se ne amortizirata, 

ampak se prevrednotita zaradi oslabitve. 
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Družba v letu 2009 ni pripoznala oslabitve neopredmetenih sredstev. 

4.6.5 Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. 

Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih 

je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški 

dovoza in namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. 

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, 

tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove 

zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. 

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del 

opredmetenih osnovnih sredstev skupine, ki ji pripada. Njegova nabavna vrednost je enaka 

pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. 

Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega 

osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je druga večja od 

prve. 

Družba uporablja model nabavne vrednosti za opremo in vodi ta opredmetena osnovna 

sredstva po njegovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti 

in nabrane izgube zaradi oslabitev. 

Družba je 31. 12. 2008 prevrednotila zemljišča, ki se vodijo ločeno od drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev, po modelu prevrednotenja. Za leto 2009 je poslovodstvo družbe ocenilo, 

da prevrednotenje ni potrebno, saj je vrednost zemljišč usklajena s tržno vrednostjo. 

4.6.6 Kasneje nastali stroški v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 

Stroški, ki nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo 

nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 

Pri tem stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega 

sredstva, najprej zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti. 

Popravila in vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali 

ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene 

stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot stroški oziroma kot poslovni odhodki, kadar 

se pojavijo. 
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4.6.7 Amortizacija 

Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in 

neopredmetenih osnovnih sredstev s končnimi dobami koristnosti. 

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko 

je razpoložljivo za uporabo. 

Neopredmeteno osnovno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na 

razpolago za uporabo. 

Amortizacija se obračunava posamično in z metodo enakomernega časovnega amortiziranja. 

Stroški amortizacije s finančnim najemom pridobljenih osnovnih sredstev se obračunajo 

posebej.  

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo: 

− gradbeni objekti  3 %, 

− pomembni deli objekta  6 %, 

− igralni avtomati in igre na avtomatih 20 %, 

− avto 12,5 %, 

− ostala oprema 25 %, 

− računalniška oprema 50 %. 

4.6.8 Finančne naložbe  

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se delijo na dolgoročne in kratkoročne finančne 

naložbe. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij ali v finančne 

dolgove drugih podjetij, države, območja in občine ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v 

posojila).  

Dolgoročna finančna naložba je finančna naložba, ki jo ima podjetje naložbenik v posesti v 

obdobju, daljšem od leta dni in s katero naj bi dolgoročno dosegalo donos in ne trgovalo. 

Vsaka druga finančna naložba je kratkoročna finančna naložba.  

Dolgoročne finančne naložbe, ki zaradi spremenjenega položaja prenehajo biti dolgoročne ali 

zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se prenesejo med kratkoročne finančne 

naložbe.  

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznavanju uvrstijo v: 

− finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,  

− finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,  

− finančne naložbe v posojila,  
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− za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.  

Pripoznano finančno sredstvo, ki je finančna naložba, mora podjetje ob začetnem pripoznanju 

izmeriti po pošteni vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna 

sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je treba začetni pripoznani 

vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega 

sredstva.  

Finančne naložbe v odvisna podjetja, skupaj obvladovana podjetja in pridružena podjetja se 

obračunavajo po nabavni ceni.  

Finančne naložbe v kapital drugih podjetij so naložbe v kapitalske inštrumente. Dividende za 

kapitalski inštrument se pripoznajo v poslovnem izidu, ko podjetje pridobi pravico do plačila.  

Obresti, izračunane po metodi efektivnih obresti, se pripoznajo v poslovnem izidu.  

Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti; zlasti 

prevrednotenje na njihovo pošteno vrednost, prevrednotenje zaradi njihove oslabitve ali 

prevrednotenje zaradi odprave njihove oslabitve. 

4.6.9 Terjatve  

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 

listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa 

ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s 

pogodbo.  

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani 

predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna 

sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev, 

dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog. 

Prejeti vrednostni papirji za poravnavo terjatev niso sestavni del terjatev. Prejeti čeki in takoj 

udenarljivi vrednostni papirji so sestavni del denarnih sredstev, prejete menice in vrednostni 

papirji s kasnejšo zapadlostjo v plačilo pa sestavni del kratkoročnih finančnih naložb.  

Terjatve v posesti za trgovanje so sestavni del kratkoročnih finančnih naložb. Terjatve, za 

katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se šteje 

kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.  

Družba oblikuje popravke vrednosti po dejanskih podatkih. Družba 100-odstotno odpiše 

poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.  
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Posebna vrsta terjatev so terjatve do države za odloženi davek, ki pa jih podjetje zaradi 

nepomembnosti ni oblikovalo.  

4.6.10 Zaloge  

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti 

po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve 

ter neposredni stroški nabave. Zaloge materiala in trgovskega blaga pa po metodi povprečnih 

cen.  

Drobni inventar dan v uporabo družba prenese v stroške v celoti in ga vodi evidenčno.  

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo 

vrednost. Zmanjšanje zalog materiala povečuje stroške materiala, zmanjšanje zalog blaga pa 

ustrezne poslovne odhodke.  

4.6.11 Denarna sredstva  

Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v 

blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih 

vrednostnih papirjev. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, 

ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna sredstva in 

denarna sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na 

ustrezni račun pri banki ali drugi finančni instituciji in se istega dne še ne vpiše kot 

dobroimetje pri njej. Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni 

nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, 

izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 

prejema.  

Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih 

valutah, če se po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri 

tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni finančni 

prihodek oziroma redni finančni odhodek.  

4.6.12 Kapital  

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni 

čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz 

prevrednotenja in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba 

poslovnega leta. Vpoklicani kapital se izkazuje z nominalnimi zneski, ki izhajajo iz statuta 

družbe in so registrirani na sodišču.  
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Na oblikovanje zakonskih rezerv vplivajo predpisi, predvsem Zakon o igrah na srečo in 

Zakon o gospodarskih družbah. Varnostne rezerve morajo znašati najmanj 50 % vrednosti 

osnovnega kapitala iz 58. člena Zakona o igrah na srečo. Koncesionar jih lahko oblikuje 

postopoma v treh letih od začetka poslovanja. Po določbah 64. člena Zakona o gospodarskih 

družbah mora družba oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih 

in kapitalskih rezerv najmanj oz. enaka 10 % osnovnega kapitala.  

Kapital podjetja sestavljajo:  
− osnovni kapital v višini 241.058 EUR,  

− zakonske rezerve v višini 0 EUR, 

− izguba tekočega leta v višini 620.969 EUR,  

− prenesena čista izguba 99.842 EUR,  

− presežek iz prevrednotenja v višini 489.531 EUR.  

4.6.13 Dolgovi  

Dolgovi so:  

− finančni in poslovni,  

− kratkoročni in dolgoročni.  

Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem 

nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v 

primeru dolgoročnih poslovnih dolgov prejem praviloma opredmetenih osnovnih sredstev z 

dolgoročnim odplačevanjem, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali 

storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.  

Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in 

morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost 

dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in 

prenose med kratkoročne dolgove.  

Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za 

njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki.  

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo 

iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi 

donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se 

zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. 

Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot 

letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi.  
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Kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov se obravnavajo obveznosti za odloženi davek, ki pa jih 

podjetje zaradi nepomembnosti ni oblikovalo.  

Družba je v letu 2009 med finančnimi dolgovi evidentirala:  

− kratkoročni del dolgoročnega posojila, prejetega v letu 2008 pri Hypo banki, d. d., 

− kratkoročno posojilo, prejeto v letu 2008 pri podjetju Gold club, d. o. o.,  

− kratkoročni kredit in limit, prejeta v letu 2009 pri Novi KBM, d. d.  

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi ima zavedeno dolgoročno posojilo, prejeto v letu 

2008 pri Hypo banki, d. d., ter dolgoročne finančne najeme pri Hypo leasingu, d. d., in NLB 

leasingu, d. d.  

Dolgoročne finančne obveznosti so po pogodbi za finančni najem nepremičnin in premičnin 

zavarovane z menicami podjetja.  

4.6.14 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveznosti, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih 

dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno ter 

katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti. To so na primer rezervacije za reorganizacijo, 

za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in za 

odpravnine ob upokojitvi.  

Rezervacije se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripoznavajo z vračunavanjem 

ustreznih stroškov oziroma odhodkov, če je verjetno, da bodo v prihodnosti nastajali takšni 

stroški oziroma odhodki in je zanje potrebo rezerviranje pokrivanja.  

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki 

bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. To so tudi državne podpore 

in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih 

stroškov.  

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v zvezi z državnimi podporami in donacijami za 

pridobitev osnovnih sredstev oblikujejo za zneske državnih podpor oziroma donacij, s 

katerimi so bila osnovna sredstva nepovratno oziroma brezplačno pridobljena. Rezervacije in 

dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo.  

Knjigovodska vrednost rezervacij je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za porabljene 

zneske, dokler se ne pojavi potreba po njihovem povečanju ali zmanjšanju.  

Družba v letu 2009 ni oblikovala rezervacij.  
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4.6.15 Kratkoročne časovne razmejitve  

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke) in 

prehodno ne zaračunane prihodke. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej 

vračunane stroške (odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Družba ob koncu leta prikaže 

del neizplačanih dobitkov pri določenih vrstah iger s progresivnimi dobitki kot kratkoročno 

odložene prihodke oz. na kontih kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Kratkoročne 

časovne razmejitve se merijo na podlagi prejetih oziroma izdanih listin v dejansko nastalih 

zneskih.  

4.6.16 Pripoznavanje prihodkov 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo 

izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če 

ti niso uresničeni že ob nastanku.  

Poslovni prihodki  

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi 

učinki. Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi 

prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob 

prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. Prihodki od opravljenih storitev, razen od 

opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po prodajnih cenah 

dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove 

dokončnosti. Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih 

osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad 

njihovo knjigovodsko vrednostjo. Čisti prihodki družbe od opravljanja posebnih iger na srečo 

so zmanjšani za davek od iger na srečo.  

Finančni prihodki  

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in 

kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane 

obresti in deleži v dobičku drugih, pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. Finančni 

prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede 

njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti. Obresti se obračunavajo v sorazmerju 

s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del glavnice in veljavno obrestno mero. 

Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje 

njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržuje več v presežku iz 
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prevrednotenja. Takšno naravo ima tudi presežek njihove prodajne cene nad knjigovodsko 

vrednostjo, zmanjšano za presežek iz prevrednotenja zaradi predhodne okrepitve finančne 

naložbe.  

Drugi prihodki  

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali prihodki, ki 

povečujejo poslovni izid. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.  

4.6.17 Pripoznavanje odhodkov 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 

zanesljivo izmeriti.  

Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov 

in nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. Poslovni odhodki so v 

načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se 

zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za 

stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V 

poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.  

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno 

prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. Prevrednotovalni poslovni odhodki 

se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in 

obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s 

presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve. 

Finančni odhodki  

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki se 

pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Prevrednotenje finančnih 

odhodkov zajema prevrednotovalne finančne odhodke v zvezi z oslabitvijo finančnih naložb.  

Drugi odhodki  

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni odhodki) in ostali odhodki, ki 

zmanjšujejo poslovni izid. Izkazujejo se v dejansko nastalih zneskih.  
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4.6.18 Izkaz denarnih tokov  

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov bilance stanja 31. 12. 2009 

in bilance stanja 31. 12. 2008 in iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2009 ter iz 

dodatnih podatkov za ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk.  
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5 POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

Namen računovodskega informiranja je omogočati uporabnikom računovodskih informacij, 

da kar najbolje presojajo, ocenjujejo, sklepajo in odločajo. Pri računovodskem informiranju se 

informacije prenašajo med odločevalnim in izvajalnim področjem nalog v podjetju pa tudi 

med podjetjem in uporabniki zunaj njega. Tako je računovodsko informiranje temeljnega 

pomena za spoznavanje bistva gospodarskih kategorij in pojavov, povezanih s poslovanjem. 

Ureditev računovodskega informiranja zagotavlja smotrne tokove in načine prejemanja in 

prenašanja računovodskih podatkov in/ali računovodskih informacij uporabnikom. 

Računovodska pojasnila oz. razkritja v najširšem pomenu obsegajo prikaz katerekoli 

informacije o gospodarski družbi, torej vse informacije iz letnih poročil. Razkritja so po 

Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) obvezna za vse pravne osebe. Pravne osebe, katerih 

računovodski izkazi morajo biti zakonsko revidirani, pa morajo poleg obveznih razkritij iz 

ZGD-1 upoštevati tudi standarde in razkriti še veliko več podatkov in informacij. 

Pri oblikovanju računovodskih informacij je treba upoštevati predpostavki o nastanku 

poslovnih dogodkov in neomejenosti delovanja. Biti morajo predvsem razumljive, ustrezne, 

zanesljive in primerljive. Izbira in uporaba računovodskih usmeritev pa morata temeljiti na 

previdnosti, prednosti vsebine pred obliko in pomembnosti. 

5.1 Pojasnila k bilanci stanja  

Za vse gospodarske družbe so v 69. členu ZGD-1 določena obvezna razkritja, pravne osebe, 

katerih računovodski izkazi morajo biti revidirani, pa morajo poleg obveznih razkritji iz ZGD-

1 upoštevati še standarde in razkriti več informacij.  

5.1.1 Dolgoročna sredstva  

Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od leta dni. 

Sestavljajo jih neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena 

osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne 

poslovne terjatve in odložene terjatve za davek. 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  

Neopredmetena dolgoročna sredstva v podjetju so dolgoročno odloženi stroški, materialne 

pravice in druga neopredmetena dolgoročna sredstva. Nabavno vrednost neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev predstavljajo nakupne cene sredstev in vsi stroški, ki jih je mogoče 

neposredno pripisati usposobitvi osnovnih sredstev. V tabeli 17 so prikazane pridobitve, 
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odtujitve, amortizacija in končno stanje neopredmetenih sredstev in aktivnih časovnih 

razmejitev. 

Tabela 17: Tabela gibanj neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 

 
Dolgoročne 
premoženjske 

pravice 

Naložbe 
v druge 
pravice 

Usredstveni 
stroški 

naložb v tuja 
osnovna 
sredstva 

Neopredmetena 
sredstva v 
gradnji oz. 
izdelavi 

Skupaj 

Nabavna vrednost           

Stanje 1. 1. 2009 6.077   106.722   112.799 

Pridobitve 510       510 

Odtujitve           

Prekvalifikacije           

Stanje 31. 12. 2009 6.587   106.722   113.309 

Popravek vrednosti           

Stanje 1. 1. 2009 3.798   19.908   23.709 

Amortizacija tekočega 
leta 2.492   7.954   10.446 

Odtujitve           

Stanje 31. 12. 2009 6.289   27.862   34.151 

Neodpisana vrednost           

Stanje 1. 1. 2009 2.279   86.814   89.093 

Stanje 31. 12. 2009 298   78.860   79.158 

Vir: Eximo 2010. 

Opredmetena osnovna sredstva  

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema. Kot opredmetena osnovna 

sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je 

daljša od enega leta in katerega posamična vrednost ne presega 500 EUR.  

Med opredmetena osnovna sredstva v izgradnji ali izdelavi se štejejo tudi pripadajoči 

nadomestni deli. Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v tabeli 18. 
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Tabela 18: Tabela gibanj opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009  

 Zemljišča Zgradbe Druga oprema 

Opredmetena 
osnovna 
sredstva v 
gradnji ali 

pridobivanju 

Skupaj 

Nabavna vrednost           

Stanje 1. 1. 2009 720.865 4.151.197 3.631.675 2.472 8.506.206 

Pridobitve   59.458 180.494   239.952 

Odtujitve     -370.407   -370.407 

Prevrednotovanje           

Prekvalifikacije           

Stanje 31. 12. 2009 720.865 4.210.655 3.441.762 2.472 8.375.754 

Popravek vrednosti           

Stanje 1. 1. 2009   280.067 1.584.455   1.854.522 

Amortizacija tekočega leta   178.202 569.102   747.304 

Odtujitve     -324.079   -324.079 

Stanje 31. 12. 2009   458.269 1.829.749   2.287.747 

Neodpisana vrednost           

Stanje 1. 1. 2009 720.865 3.871.130 2.047.220 2.472 6.641.687 

Stanje 31. 12. 2009 720.865 3.752.386 1.612.284 2.472 6.088.007 

Vir: Eximo 2010. 

Družba na bilančni presečni dan v registru osnovnih sredstev vodi poslovno stavbo, njene 

pomembne dele, igralniško opremo, računalniško opremo, opremo za opravljanje gostinske 

dejavnosti, opremo hotela ter opremo pisarniških prostorov in drobni inventar z dobo uporabe, 

daljše od enega leta. Vrednost nepremičnin, ki jih je družba pridobila s finančnim najemom, 

znaša 3.692.928,00 EUR. Vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s 

finančnim najemom, znaša 387.986,00 EUR. 

Pomembnejše pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009:  

− vlaganje v zgradbo = 59.458,00 EUR, 

− igralni avtomati in igre = 167.232,00 EUR. 

Obveznosti po pogodbi o finančnem najemu so zavarovane z menicami podjetja. 

Dolgoročne finančne naložbe  

Družba ima na dan 31. 12. 2009 dolgoročno finančno naložbo v podjetju Golf Gorica, d. o. o., 

v višini 2.086,00 EUR.  
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5.1.2 Kratkoročna sredstva  

Kratkoročna sredstva se praviloma preoblikujejo v obdobju krajšem od enega leta. Sestavljajo 

jih zaloge, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve in denarna sredstva. 

Zaloge  

Zaloge so sredstva v obliki stvari. Namenjene so za proizvajanje proizvodov, opravljanje 

storitev ali prodajo. Gospodarska družba ima v zalogah surovin evidentirana živila (hrano in 

pijačo) ter cigarete na zalogah trgovskega blaga. Vrednost je prikazana v tabeli 19. 

Tabela 19: Vrednost zalog  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

310 Zaloge surovin in materiala  21.962 19.362 

660 Blago v lastnem skladišču  1.143  1.073 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Kratkoročne poslovne terjatve  

Kratkoročne poslovne terjatve so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta, pa 

tudi deli dolgoročnih terjatev, ki so že zapadli v terjatev. Gospodarska družba v svojih izkazih 

prikazuje kratkoročne terjatve do kupcev, dane kratkoročne predujme in varščine, kratkoročne 

terjatve, povezane s finančnimi prihodki, in druge kratkoročne terjatve. Pri poslovnih 

terjatvah so potrebna razkritja nezavarovanih in zavarovanih terjatev do kupcev pa tudi 

terjatev do članov uprave (ravnateljstva), članov nadzornega sveta in notranjih lastnikov. 

Kratkoročne terjatve do kupcev  

Podjetja, ki niso zavezana reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in 

podatke, preostala podjetja pa morajo izpolniti tudi zahteve po razkrivanju v skladu s 

standardom SRS 5 – Terjatve. Ta razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve. Naravo in 

stopnjo pomembnosti opredeli podjetje v svojih aktih. V tabeli 20 so prikazane kratkoročne 

terjatve, ki jih ima gospodarska družba do kupcev v državi in tujini. 

Tabela 20: Kratkoročne terjatve do kupcev  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  12.432 7.730 

121 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini    240 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 
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Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve po izdanih računih na odloženo plačilo. Terjatve so 

nezavarovane. Popravka vrednosti terjatev v letu 2009 družba ni oblikovala.  

Dani kratkoročni predujmi in varščine  

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani 

predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna 

sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev, 

dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog. V tabeli 21 so predstavljeni dani kratkoročni 

predujmi gospodarske družbe. 

Tabela 21: Dani kratkoročni predujmi  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

130 Kratkoročni predujmi, dani za osnovna sredstva     

133 Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila     

132 Kratkoročni predujmi za storitve tujina 1.880 1.880 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Predujmi predstavljajo plačila, ki jih je družba namenila za opravljene storitve. 

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki  

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za obresti in kratkoročne terjatve za deleže v 

dobičku oziroma dividende ter druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki. 

Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve. V tabeli 22 so 

prikazane kratkoročne terjatve za obresti. 

Tabela 22: Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

150 Kratkoročne terjatve za obresti 856 856 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Terjatve predstavljajo zneske terjatev za obresti iz naslova danega kratkoročnega kredita 

lastniku.  

Druge kratkoročne terjatve  

Kot je prikazano v tabeli 23 med drugimi kratkoročnimi terjatvami gospodarska družba 

izkazuje terjatve za vstopni DDV, terjatve do države za še nepriznani davek na dodano 

vrednosti, terjatve do ZZZS za refundacijo in terjatve za plačila s plačilnimi karticami.  
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Tabela 23: Druge kratkoročne terjatve 

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

160 Kratkoročne terjatve za vstopni DDV  7.749  4.185 

162 Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih 
institucij 

 729  3.756 

165 Ostale kratkoročne terjatve  19.432  13.358 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Kratkoročna posojila in kratkoročne terjatve za nevplačani kapital  

V tej skupini se izkazujejo kratkoročna posojila, kratkoročni depoziti v bankah in drugih 

finančnih organizacijah, prejete menice in kratkoročne terjatve do financerjev za nevplačani 

vpoklicani kapital. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil. V tabeli 24 je 

prikazano kratkoročno posojilo. 

Tabela 24: Kratkoročna posojila  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

182 Kratkoročna posojila dana drugim 4.375    

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Kratkoročna posojila dana drugim predstavlja kratkoročni del dolgoročnega posojila dana 

enemu izmed lastnikov v letu 2007 in zapade v plačilo v naslednjem letu.  

Denarna sredstva  

Denarna sredstva po računovodskem razumevanju so gotovina, knjižni denar, denar na poti in 

denarni ustrezniki. Gre za širše obravnavanje denarnih sredstev, pri katerem so med denarna 

sredstva vključena tudi tista sredstva, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti 

pretvoriti v denar kot plačilno sredstvo za poravnavanje dolgov ali za izplačilo s kakšnim 

drugim namenom neposredno in brez kakršnihkoli omejitev. V tabeli 25 je prikazana struktura 

denarnih sredstev. 

Tabela 25: Denarna sredstva  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

100 Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev 91.838  205.280 

109 Denar na poti    952 

110 Denarna sredstva na računu, razen deviznih 508   23.270 

112 Devina sredstva na računih 6.431   9.419 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 
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Denarna sredstva predstavljajo denar na računu poslovne banke, denar na poti in sredstva v 

blagajni.  

5.1.3 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  

V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli 

biti zaračunani v obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo 

tudi vrednotnice in DDV od dobljenih predujmov. Tabela 26 prikazuje kratkoročne časovne 

razmejitve. 

Tabela 26: Kratkoročne časovne razmejitve  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

190 Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki  20.631 16.088  

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Kratkoročne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročno odloženi stroški za zavarovalne 

premije in za najemnine, plačane vnaprej. 

Obveznosti do virov sredstev  

Obveznosti do virov sredstev nam daje odgovor na vprašanje lastništva nad sredstvi, s katerim 

razpolaga poslovni sistem. Delimo jih na lastne in tuje vire. Med lastne vire sodi kapital, ki je 

razlika med vsemi sredstvi in tujimi viri sredstev. Med tuje vire pa spadajo posojila, krediti in 

obveznosti. 

5.1.4 Kapital  

V slovenskem računovodskem standardu 8 – Kapital – je zapisano, da je celotni kapital 

gospodarske družbe njena obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha 

delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega 

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). Celotni kapital sestavljajo vpoklicani 

kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali 

prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni 

čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. V tabeli 27 je prikazana 

struktura kapitala. 
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Tabela 27: Kapital 

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

902 Osnovni kapital kapitalski deleži  241.028 241.028 

910 Kapitalske rezerve 0 24.106 

930 Prenesena izguba iz preteklih let 99.843 0  

931 Prenesen čisti dobiček iz preteklih let 0 0  

923 Čista izguba poslovnega leta 620.909  99.843 

950 Presežek iz prevrednotenja zemljišč 489.532  489532 

951 Presežek iz prevrednotenja zgradb 0   0 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Prenesena čista izguba poslovnega leta znaša 620.909,00 EUR. Presežek iz prevrednotenja 

zemljišč je nastal 31. 12. 2008, na podlagi uradne cenitve zemljišča z namenom uskladitve s 

tržno ceno.  

5.1.5 Dolgoročne obveznosti  

Dolgoročne obveznosti so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju podjetja 

do virov sredstev, s katerimi se financira podjetje. Podjetje ohranja tista sredstva financerjev, 

ki so pri njem, in jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za 

gospodarjenje vred. Gledano iz finančnega zornega kota so povezane s financiranjem 

podjetja. 

Dolgoročne finančne obveznosti  

Dolgoročne finančne obveznosti, ki so prikazane v tabeli 28, predstavljajo: 

− obveznosti po pogodbah za finančni najem nepremičnine in opreme. Pogodbe so 

sklenjene pri družbi Hypo leasing, d. o. o., in pri NLB leasing, d. o. o. Pogodbe so 

zavarovane z menicami podjetja. Obrestna mera temelji na trimesečnem euriboru. 

Obrestna mera se spreminja v primeru, ko se trimesečni euribor spremeni za 0,25 

odstotne točke.  

− obveznosti za dolgoročno dobljeno posojilo pri poslovni banki Hypo Alpe Adria Bank, 

d. d. Obrestna mera posojila je vezana na 3-mesečni euribor plus 2,75 % letno, 

dogovorjene marže. Posojilo je zavarovano z menicami podjetja in poroštveno izjavo 

lastnikov ter z zastavno pravico na premičninah in nepremičnini-poslovni objekt parcelah 

št. 432/118 in 432/247 k. o. Stara gora. 
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Tabela 28: Dolgoročne finančne naložbe  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

972 Dolgoročna posojila pri bankah in družbah v državi 50.180  116.660 

979 Druge dolgoročne finančne obveznosti 4.101.748   4.384.460 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Knjigovodska vrednost obveznosti v zvezi s finančnim najemom 

V spodnji tabeli prikazujem obveznosti družbe, nastale v zvezi s finančnim najemom. 

Tabela 29: Obveznosti – finančni najem 

Od 0 do pod 1 leto 714.697,98  

Od 1 do pod 5 let 1.540.664,64  

Nad 5 let 3.338.106,72  

Celotna obveznost 

Skupaj 5.593.469,32  

Vir: Eximo 2010. 

Prihodnje obremenitve v zvezi s finančnim najemom znašajo 1.656.929,84 EUR (stroški 

lizinga). 

Sedanja vrednost obveznosti v zvezi s finančnim najemom po ročnosti (31. 12. 2009) 

Izračunala sem tudi diskontirane zneske finančnega najema družbe. 

Tabela 30: Diskontirane vrednosti finančnega najema 

Od 0 do pod 1 leto  196.214,45 

Od 1 do pod 5 let  1.398.326,14 

Nad 5 let  2.341.998,90 

Diskontirani zneski 

Skupaj  3.936.539,48 

Vir: Eximo 2010. 

Knjigovodska vrednost vseh finančnih obveznosti se približuje njihovim poštenim 

vrednostim. 

5.1.6 Kratkoročne obveznosti  

Kratkoročni obveznosti se delijo na finančne in poslovne. Finančne obveznosti se pojavljajo, 

ker posojilodajalci vnašajo v gospodarsko družbo denarna sredstva ali ker z denarjem 

poplačujejo svoje poslovne dolgove, poslovni dolgovi pa se pojavljajo, ker dobavitelji vnašajo 

v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju storitev. Obstajajo tudi kratkoročni 

dolgovi, prevzeti od drugih oseb. 
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Kratkoročne finančne obveznosti  

Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb 

in izdani kratkoročni vrednostni papirji, razen čekov, ki se štejejo kot odbitna postavka pri 

denarnih sredstvih. 

Tabela 31: Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

272 Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 266.782  381.581 

Vir: Eximo 2010. 

Med kratkoročnimi posojili, dobljenimi pri bankah, se izkazujejo posojila, prejeta od Nove 

KBM, d. d., koriščenje limita pri Novi KBM, d. d., ter kratkoročni del posojila, dobljenega pri 

poslovni banki Hypo Alpe Adria Bank, d. d., ki zapade v plačilo v roku enega leta.  

Tabela 32: Kratkoročno dobljena posojila pri drugih  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

279 Druge kratkoročne finančne obveznosti 595.551  334.130 

Vir: Eximo 2010. 

Med drugimi kratkoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo obveznosti za posojila, 

dobljena pri podjetjih v državi v višini 100.000,00 EUR, posojila, prejeta pri fizičnih osebah v 

višini 25.575,00 EUR, ter kratkoročni del obveznosti iz naslova finančnega najema v višini 

469.976,00 EUR. Nanaša se na obroke, ki zapadejo v letu 2010 ter neporavnane obroke v letu 

2009.  

Kratkoročne poslovne obveznosti 

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, tudi obračunanega davka na dodano vrednost, ter 

kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. V tabeli 33 so prikazane 

kratkoročne poslovne obveznosti.  
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Tabela 33: Kratkoročne poslovne obveznosti  

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

220 Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 920.733  787.631 

221 Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini 125.794  77.307 

230 Kratkoročno prejeti predujmi  209 209 

251 Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 24.529  24.318 

253 Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 16.081  8.195 

254 Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač 8.386  4.231 

255 Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 6.953  5.679 

260 Kratkoročna obveznost za DDV 8   

262 Obveznosti za prispevke izplačevalca 11.604  6.010 

263 Obveznosti za davek od izplačanih plač 0  0 

Del 265 Obveznost za davek od posebnih iger na srečo 36.108  63.828 

Del 265 Obveznost za koncesijsko dajatev 40.100  70.900 

Del 265 Obveznosti za davčni odtegljaj 8.274  2.154 

266 Druge kratkoročne obveznosti do državnih in dr. institucij 0  0 

280 Kratkoročne obveznosti za obresti 2.270  2.986 

285 Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 19.288  4.304 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Med kratkoročnimi obveznostmi za davčni odtegljaj predstavlja bistveni del obveznost za 

koncesijsko dajatev v višini 40.100,00 EUR in davek od posebnih iger na srečo v višini 

36.108,00 EUR.  

5.1.7 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  

V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej zaračunani ali plačani prihodki in 

vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki. 

Tabela 34: Kratkoročno odloženi prihodki 

  31. 12. 2009 31. 12. 2008 

291 Kratkoročno odloženi prihodki – neizplačani dobitki progresive 9.149  9.565 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Odložene prihodke predstavlja del neizplačanih dobitkov na igralnih avtomatih na dan 

31. 12. 2009.  
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5.2 Pojasnila k izkazu poslovnega izida  

Pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo: 

− informacije o podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida in posebnih računovodskih 

usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih;  

− informacije, ki jih zahtevajo Slovenski računovodski standardi in Zakon o gospodarskih 

družbah ter niso predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida; pa tudi  

− dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida, so pa za 

pošteno predstavitev potrebne. 

5.2.1 Čisti prihodki od prodaje  

Prihodki od poslovanja podjetja so prihodki od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov 

in storitev) in prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala. To so prihodki, ki izhajajo 

praviloma iz opravljanja priglašene dejavnosti. V tabeli 35 so prikazani čisti prihodki od 

prodaje. 

Tabela 35: Čisti prihodki od prodaje  

  2009 2008 

Del 760 Prihodki od prirejanja posebnih iger na srečo 2.410.965  2.625.257 

Del 760 Prihodki iz gostinske dejavnosti  132.456 157.720 

Del 760 Prihodki iz hotelske dejavnosti  95.331 85.831 

De l 786 Drugi poslovni prihodki 1.784   

Del 760 Prihodki od najemnin  23.000 48.000 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Skupni prihodki iz poslovanja za leto 2009 znašajo 2.663.536,00 EUR.  

Stroški blaga, materiala in storitev 

Stroški nam kažejo cenovno porabo prvin poslovnega procesa. V poslovnem procesu namreč 

porabljamo osnovna sredstva, material, storitve in tudi zaposlene. Stroške razvrščamo po 

različnih kriterijih, ki nam kasneje pomagajo pri razumevanju metod vrednotenja proizvodov 

oziroma poslovnih učinkov: 

− glede na kraj nastajanja jih delimo na proizvajalne in neproizvajalne oziroma splošne 

stroške (stroški prodaje, nabave, uprave), 

− glede na odvisnost od obsega poslovanja poznamo stalne ali fiksne stroške, ki se z 

obsegom poslovanja ne spreminjajo in pa spremenljive ali variabilne stroške, ki rastejo z 

rastjo obsega poslovanja in padajo, če se obseg poslovanja manjša, 
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− glede na povezanost z nastankom izdelka jih delimo na neposredne, ki jih lahko 

pripišemo konkretnim proizvodom in pa posredne stroške, ki jih ne moremo vezati 

direktno na proizvod, ampak jih lahko kasneje razdelimo po ključu. 

5.2.2 Stroški materiala in prodanega blaga 

Stroški materiala se delijo na surovine, material, pomožni material, stroške energije, elektrike, 

nadomestnih delov za osnovna sredstva, odpis drobnega inventarja, embalaže in pisarniški 

material. V tabeli 36 je prikazana poraba materiala. 

Tabela 36: Poraba materiala  

  2009 2008 

400 Stroški materiala 142.532  163.840 

401 Stroški pomožnega materiala 3.201  0 

403 Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala 
za vzdrževanje OS 

 17.827 3.185 

402 Stroški energije  105.422 100.342 

404 Odpis drobnega inventarja in embalaže  4.244 13.433 

406 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature  8.847 5.603 

407 Drugi stroški materiala  14.991 25.199 

711 Nabavna vrednost prodanega blag  11.892 16.741 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Skupni stroški materiala znašajo 308.956,00 EUR. Pretežni del stroškov se nanaša na stroške 

porabljenega materiala, energije, drobnega inventarja ter prodanega trgovskega blaga.  

5.2.3 Stroški storitev  

Stroški storitev se delijo na storitve pri proizvajanju proizvodov in opravljanju storitev, 

transportne storitve, storitve, povezane z vzdrževanje osnovnih sredstev, najemnine, razna 

povračila zaposlenim, storitve plačilnega prometa, zavarovanja, intelektualne storitve, sejme, 

oglaševanja, reklame, reprezentanco in druge storitve. V tabeli 37 so prikazani stroški 

porabljenih storitev. 
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Tabela 37: Stroški storitev  

  2009 2008 

410 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju 
storitev 

34.340  23.270  

411 Stroški transportnih storitev 44.374  78.005 

412 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih 
sredstev 100.761   76.083 

413 Najemnine 79.211  105.325 

414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 6.677   4.368 

415 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalne premije 

44.266   56.753 

416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev  51.650  77.979 

417 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 233.938   123.936 

418 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, 
skupaj z dajatvami 

49.875   115.566 

419 Stroški drugih storitev 206.049   350.007 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Največji del stroškov zajemajo stroški za reklamo 233.938,00 EUR, stroški drugih storitev 

206.049,00 EUR, ter stroški najemnin 79.211,00 EUR. 

5.2.4 Stroški dela  

Stroški dela – tu so mišljeni vsi stroški v zvezi z zaposlenimi, razen stroškov službenih 

potovanj in štipendij, ki se vštevajo v skupino stroškov storitev. V tabeli 38 so prikazani 

stroški dela za gospodarsko družbo. 

Tabela 38: Stroški dela 

  2009  2008  

470 Plače zaposlencev 424.948  419.598 

473 Regres za letni dopust, bonitete,povračila (prehrana, 
prevoz, regres) 

52.122   67.295 

474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, 
povračil in drugi stroški 

66.104   68.516 

475 Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestila plač, 
bonitet, povračil 

0   4.783 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

V letu 2009 so znašali stroški dela članov uprave 23.769,00 EUR. Družba ima terjatev za 

kratkoročni kredit do enega člana uprave.  
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5.2.5 Amortizacija  

Amortizacija je znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizljivo sredstvo 

in je tedanji strošek. Amortizirljiva sredstva so sredstva, ki se uporabljajo v obdobju, daljšem 

od poslovnega leta, imajo omejeno dobo koristnosti ter so namenjena uporabi, proizvajanju ali 

dobavljanju proizvodov in storitev, se posojajo drugim za plačilo ali se posedujejo iz drugih 

razlogov. Pomen obračuna amortizacije obravnava Slovenski računovodski standard (SRS) 13 

pa tudi SRS 1 in 2. Strošek davčno priznane amortizacije je podan v 33. členu ZDDPO. V 

tabeli 39 je prikazan strošek amortizacije. 

Tabela 39: Amortizacija 

  2009 2008 

430 Amortizacija neopredmetenih sredstev 10.446   10.992 

431 Amortizacija zgradb 178.702   182.652 

432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov 535.221   488.247 

433 Amortizacija drobnega inventarja 33.881   32.629 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Podrobnejši opisi v zvezi z odpisi vrednosti so v pojasnilih pod točko 5.1 v tabelah 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.  

5.2.6 Prevrednotovalni poslovni odhodki 

V Slovenskem računovodskem standardu 17 – Odhodki – je zapisano, da se prevrednotovanje 

odhodkov lahko pojavlja pri poslovnih odhodkih in pri finančnih odhodkih. Prevrednotenje 

poslovnih odhodkov že na temeljnem kontu odhodkov v zvezi s prodanimi proizvodi in 

opravljenimi storitvami zajema posledice prevrednotenja stroškov amortizacije, stroškov 

materiala in stroškov dela skupaj z deleži v zvezi z opravljenim delom v razširjenem dobičku. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pa se dodatno pojavljajo v zvezi z oslabitvijo 

opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, zalog in poslovnih terjatev. 

Prevrednotenje finančnih odhodkov zajema prevrednotovalne finančne odhodke v zvezi z 

oslabitvijo finančnih naložb. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s 

finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s 

presežkom iz prevrednotenja kapitala. Prevrednotenje odhodkov je sprememba njihove 

knjigovodske vrednosti; kot prevrednotenje se ne šteje sprememba njihove knjigovodske 

vrednosti pri uporabi običajnih metod obračunavanja. Praviloma se opravi na koncu 

poslovnega leta. Pojavi se kot prevrednotenje odhodkov zaradi spremenjenih ocen. V 

razpredelnici so prikazani poslovni odhodki gospodarske družbe. 
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Tabela 40: Prevrednotovalni poslovni odhodki 

  2009 2008 

720 Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z  neopredmetenimi in 
opredmetenimi OS 

46.328  780 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so nastali zaradi izločitve ali odpisov opredmetenih 

osnovnih sredstev iz uporabe.  

5.2.7 Drugi stroški  

V SRS 16 – Stroški po vrstah, mestih in nosilcih – je zapisano, da so drugi neposredni stroški 

kot sestavina lastne cene vsi neposredni stroški stroškovnih nosilcev, ki niso neposredni 

stroški materiala ali neposredni stroški dela; med njimi so lahko poleg izvirnih stroškov tudi 

stroški lastnih polproizvodov oziroma delov. Od odločitve v podjetju je odvisno, ali se bodo 

za notranje potrebe tako obravnavali tudi stroški začasnih stroškovnih nosilcev, ki se nanašajo 

na notranje storitve proizvajalne, nakupne oziroma prodajne službe ali skupnih služb pri 

obračunavanju stroškov na podlagi sestavin dejavnosti; vendar je treba pri primerjavah 

podjetij tako ugotovljene stroške končnih stroškovnih nosilcev predstavljati kot posredne 

stroške ne glede na način njihovega ugotavljanja. V tabeli 41 je razvidna delitev stroškov med 

druge stroške gospodarske družbe. 

Tabela 41: Drugi stroški 

  2009 2008 

480 Koncesijska dajatev 588.051 640.790 

489 Ostali stroški  7.658 12.231 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Koncesijska dajatev predstavlja glavni del drugih odhodkov iz poslovanja.  

5.2.8 Finančni prihodki iz danih posojil  

V SRS 18 – Prihodki – piše, da so finančni prihodki prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v 

zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti 

in deleži v dobičku drugih pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. Razčlenjujejo se na 

finančne prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih, in finančne prihodke, ki so 

odvisni od poslovnega izida drugih. V tabeli 5.20 so prikazani finančni prihodki gospodarske 

družbe. 
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Tabela 42: Finančni prihodki 

  2009 2008 

775 Finančni prihodki iz posojil, danim drugim 0  5.154 

777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 111  7.187 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Finančni prihodki so prejete obresti iz depozitov pri poslovni banki, iz avista sredstev ter iz 

danih posojil družbeniku, finančne prihodke iz poslovnih terjatev predstavljajo tečajne 

razlike.  

5.2.9 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  

SRS 17 – Odhodki – navaja, da so finančni odhodki odhodki za financiranje in odhodki za 

naložbenje. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo 

prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Za potrebe notranjega proučevanja se lahko odhodki 

za financiranje razčlenjujejo na del, ki je povezan z ustvarjanjem poslovnih prihodkov, in del, 

ki je povezan izključno z ustvarjanjem finančnih prihodkov. V tabeli 43 so prikazani finančni 

odhodki gospodarske družbe. 

Tabela 43: Finančni odhodki 

  2009 2008 

741 Odhodki iz posojil, prejetih od bank 23.347 44.704 

743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 187.868 441.077 

743 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev  3.420 3.380 

745 Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 5.422 52 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Stroški obresti vključujejo odhodke za posojila poslovne banke in obresti iz pogodb o 

finančnem najemu, po anuitetnem načrtu.  

5.2.10 Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali prihodki, ki 

povečujejo poslovni izid. V tabeli 5.22 so prikazani ostali prihodki. 

Tabela 44: Drugi finančni prihodki 

  2009 2008 

785 Drugi prihodki – subvencije 11.380  1.750 

786 Drugi prihodki – neposlovni 67  836 

786 Drugi prihodki – prejete odškodnine  9.519 4.495 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 
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Prejete odškodnine predstavljajo zneske iz uveljavljanja zavarovanj.  

5.2.11 Drugi finančni odhodki in ostali odhodki  

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni odhodki) in ostali odhodki, ki 

zmanjšujejo poslovni izid. V tabeli 45 so prikazani finančni odhodki. 

Tabela 45: Drugi finančni odhodki 

  2009 2008 

757 Drugi odhodki – dane donacije 0  600 

759 Drugi odhodki 6.548  6.693 

Vir: Eximo 2009 in 2010. 

Drugi odhodki so odhodki za dane donacije in kazni. 
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6 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 

Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora davčnemu organu obvezno predložiti 

obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) najpozneje do 31. marca tekočega 

leta za preteklo leto, če je njegovo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Če davčni 

zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in 

je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun za preteklo poslovno leto najpozneje v 

treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta. 

Obračun morajo poleg pravnih oseb domačega prava – rezidentov – predložiti tudi pravne 

osebe tujega prava in družbe oziroma združenja oseb po tujem pravu, vključno z družbo 

civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti – za 

dejavnost oziroma posle v poslovni enoti oziroma preko poslovne enote v Sloveniji. 

Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije niso zavezanci za 

davek od dohodkov pravnih oseb in jim torej ni treba predložiti obračuna. V tabeli 46 je 

prikazana preglednica obračuna davka od dohodka za leto 2009. 

Tabela 46: Preglednica obračuna davka od dohodka za leto 2009 

Postavka Vrednost 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 2.684.613,08  

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 3.292.988,34  

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  6.382,20 

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje   

Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki  -601.993,06 

Sprememba davčne osnove pri spremembah računovodskih usmeritev   

Popravki napak pri prevrednotenju   

Davčna osnova I   

Zmanjšanje davčne osnove za olajšave   

Davčna osnova II   

Davčna stopnja   

Davek iz dobička za leto 2009   

Vir: Eximo 2010. 
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7 DRUGA RAZKRITJA  

Kot navaja MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – imajo druga razkritja v računovodskih 

izkazih vedno večji pomen. Nanašajo se na podatke v računovodskih izkazih in tudi na druge 

podatke, ki niso tipični za računovodstvo. Tako so zanimivi tudi podatki o članih uprave, 

njihovi usposobljenosti, vprašanjih, povezanimi z okoljem in podobno. 

Pojasnila k izkazom na splošno vsebujejo informacije o podlagi za sestavitev bilance stanja 

oz. izkaza poslovnega izda in posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih 

pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih. Razkrijejo se podlage za merjenje 

kategorij v bilanci stanja oz. izkazu poslovnega izida. Razložijo se spremembe računovodskih 

usmeritev ter razlogi za spremembe, informacije, ki jih zahtevajo SRS in ZGD in niso 

predpisane v obrazcu bilance stanja ter dodatne informacije, ki so za pošteno predstavitev 

potrebne. 

Podjetje naravo in stopnjo pomembnosti posameznega razkritja opredeli v svojih aktih. V 

zunajbilančih evidencah se prikazujejo poslovni dogodki, ki neposredno ne vplivajo na 

vrednost postavk v bilanci stanja oz. izkazu poslovnega izida, so pa pomembne za 

ocenjevanje uporabljanja tujih virov ali prihodnjih obveznosti. Predvsem so to podatki o 

hipotekah, danih jamstvih, zalogah, ki so last drugih, poroštvih, odobrenih delnicah, izdanih 

menicah, sredstvih, prejetih v zastavo, in podobno. 

7.1 Podatki o skupinah oseb  

Družba je imela v letu 2009 posle s povezanimi osebami. Od podjetja Gold Club, d. o. o., je 

kupila opremo v višini 79.360,00 EUR in podaljšala posojilo v višini 100.000 EUR. Prejela je 

posojilo od lastnika Darja Mozetiča v višini 25.575,00 EUR. 

7.2 Podatki o storitvah revidiranja  

Znesek, ki ga je revizijska družba po pogodbi zaračunala za revidiranje letnega poročila 2009, 
znaša 6.300,00 EUR brez DDV.  

7.3 Pomembni dogodki 

Pomembnih dogodkov po datumu bilance stanja ni bilo. 

Letno poročilo je bilo sprejeto na skupščini podjetja 29. 3. 2010, podpisal ga je direktor 

družbe Darjo Mozetič.  
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE IN UKREPI 

Iz računovodskih izkazov za leto 2009 in leto 2008 je razvidno, da gospodarska družba 

posluje z izgubo. V letu 2008 je čista izguba poslovnega leta znašala 829.897 EUR, v letu 

2009 pa se je znižala in znaša 645.075 EUR. Izgubo predhodnega leta je gospodarska družba 

delno pokrivala z dobičkom, v tekočem letu pa je del izgube pokrila iz kapitalskih rezerv. 

Kljub pokrivanju pa je v bilanci stanja še vedno 720.812 EUR izgube, kar zmanjšuje kapital 

gospodarske družbe.  

Gospodarska družba je po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju insolventna tudi, če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 

izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme 

prenesenega dobička ali rezerv. 

Če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti 

nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Če meni, da 

obstaja najmanj 50-odstotna možnost, da bo družba lahko kratkoročno in dolgoročno 

odplačala svoje obveznosti, mora v poročilu navesti ukrepe finančnega prestrukturiranja, npr. 

izvedba povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki, prodaja poslovno nepotrebnega 

premoženja itd., in roke, v katerih jih bo izvedla. 

Če poslovodstvo ne verjame v možnosti finančnega prestrukturiranja, lahko pristojnemu 

sodišču predlaga začetek stečajnega postopka, ki se na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča 

vpiše v register, v nazivu dolžnika pa se pripiše »v stečaju«. Ko je unovčena in razdeljena vsa 

stečajna masa, mora stečajni upravitelj v enem mesecu po razdelitvi sodišču predložiti končno 

poročilo, na podlagi katerega sodišče sprejme sklep o končanju stečajnega postopka. Ko ta 

sklep postane pravnomočen, se stečajni dolžnik po uradni dolžnosti izbriše iz registra. 

V skladu s 95. členom Zakona o igrah na srečo bi moral koncesionar igralnega salona za 

zagotavljanje varnega poslovanja in izpolnjevanje obveznosti oblikovati obvezne zakonske 

rezerve. Denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe morajo v vsakem trenutku znašati 

50 % vrednosti osnovnega kapitala. Gospodarska družba na dan 31. 12. 2009 ne izpolnjuje 

tega pogoja, kar se v skladu s 118. členom Zakona o igrah na srečo smatra kot prekršek in se 

kaznuje z denarno globo. 

Gospodarska družba mora pripraviti ustrezno finančno sanacijo poslovanja družbe in poiskati 

morebitne nove družbenike. Lahko pa tudi dokapitalizira gospodarsko družbo in s svežim 

kapitalom zadosti tako Zakonu o igrah na srečo kot tudi Zakonu o finančnem poslovanju. 
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