
w w w.cet is .s i

Letno 
poročilo 

2 0 0 9
Revidirano letno poročilo 

o poslovanju družbe 
Cetis, d. d.,

za poslovno leto 2009 
in revidirano konsolidirano 

letno poročilo družbe 
Cetis, d. d.,

za poslovno leto 2009



Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d.
Čopova 24, 3000 Celje

tel.: 03 4278 500
fax:  03 4278 817
e-naslov: info@cetis.si

w w w.cet is .s i



Letno poročilo 2 0 0 9

Revidirano letno poročilo 

o poslovanju družbe Cetis, d. d., 

za poslovno leto 2009 in 

revidirano konsolidirano letno 

poročilo družbe Cetis, d. d., 

za poslovno leto 2009



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9

2

Kazalo

 6 Uvod
 6 1. Pismo glavne direktorice

 8 2. Poročilo nadzornega sveta Cetis, d. d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega 

poročila družbe Cetis, d. d. za leto 2009 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila 

skupine Cetis za leto 2009

 14 3. Predstavitev Skupine Cetis

 14  Osebna izkaznica družbe Cetis, d. d.

 14  Organi upravljanja in vodenja

 14  Dejavnost Skupine Cetis

 15  Sestava Skupine Cetis

 15  Pridružena družba

 16  Prelomnice v razvoju in delovanju družbe Cetis, d. d.

 16 4. Ključni dosežki v letu 2009 v številkah za Skupino Cetis

 17 5. Pregled pomembnejših dogodkov

 17 6. Upravljanje družbe Cetis, d. d. in Skupine Cetis

 22 Poslovno poročilo
 22 Strategija poslovanja Skupine Cetis

 23 Splošna makroekonomska gibanja

 25 Upravljanje premoženja

 25 Finančno poslovanje

 26 Naložbe

 28 Delnice in delničarji

 30 Prodaja

 30 Prodaja komercialnih tiskovin

 31 Prodaja varnostnih tiskovin

 32 Prodaja družb v skupini

 35 Razvoj in raziskave

 37 Proizvodnja

 38 Odnosi z dobavitelji in logistika

 40 Upravljanje kakovosti



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9

3 41 Zaposleni

 46 Odgovornost do družbenega in naravnega okolja

 46 Skrb za naravno okolje

 48 Družbena odgovornost

 50 Računovodsko poročilo družbe Cetis, d. d.
 50 Poročilo neodvisnega revizorja

 51 Izkaz poslovnega izida

 53 Bilanca stanja 

 55 Izkaz finančnega izida 

 57 Izkaz gibanja kapitala

 58 Izjava o odgovornosti poslovodstva

 59 Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in pojasnila k računovodskim izkazom

 67 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

 70 Razkritja postavk v bilanci stanja

 84 Razkritja postavk v izkazu finančnega izida

 90 Računovodsko poročilo Skupine Cetis
 90 Poročilo neodvisnega revizorja

 91 Skupinski izkaz poslovnega izida

 92 Skupinska bilanca stanja

 94 Skupinski izkaz finančnega izida

 96 Skupinski izkaz gibanja kapitala

 98 Izjava o odgovornosti poslovodstva

 99 Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in pojasnila k računovodskim izkazom

 111  Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

 114 Razkritja postavk v izkazu skupinske bilance stanja

 130 Razkritja k izkazu finančnega izida



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9UVOD

4

V Cetisu ustvarjajmo ljudje z vsemi svojimi talenti. 
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Iz preteklosti črpamo pogum, izkušnje in znanje. 
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1. Pismo glavne direktorice

Spoštovani delničarji, dobavitelji, poslovni partnerji in zaposleni,

Skupina Cetis je leto 2009 zaključila z nekaj manjšo realizacijo kot leto poprej. Skupina sicer ostaja zvesta 
svoji viziji biti globalni integrator informacij, kar smo dokazali tudi s pridobljenimi posli v letu 2009 v 
državi Gvineja Bissau ter v Somaliji. Želimo biti najboljši partner podjetjem in državam v svetu na področju 
identifikacije, varnosti, poslovnega komuniciranja in vodilni partner ter svetovalec pri racionalizaciji in 
obvladovanju stroškov na področju embalaže, sistemov za poslovno komuniciranje, dokumentov ter iger 
na srečo.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Cetis v letu 2009 so dosegli dobrih 34 milijonov evrov in so manjši od 
tistih iz leta 2008 za 5,6 odstotkov, kar je bilo v primerjavi z širšimi trendi pričakovano. Na naše poslovanje v 
poslovnem letu 2009 so vplivale neugodne gospodarske razmere, in sicer na vseh trgih. To smo sprejeli kot 
izziv in se poskušali prilagoditi novim tržnim razmeram z boljšo organiziranostjo, dodatnim naporom pri 
vzpostavljanju zaupanja kupcev ter inovativnimi pristopi. Prav tako v letu 2010  pričakujemo še težje pogoje 
poslovanja, zato intenzivno še naprej delamo na omenjeni organizaciji dela, optimizaciji in združevanju 
procesov, zmanjševanju stroškov proizvodnje ter širitvi na globalne trge. 

Med pomembnejšimi posli v letu 2009 zagotovo velja omeniti v začetku leta podpisan posel izdelave 
potnih listov, osebnih izkaznic ter vzpostavitev personalizacijskega centra za Somalijo s sedežem v 
Dubaju ter e-volitve in vozniška dovoljenja za Gvinejo Bissau, vse to na področju prodajnega stebra 
dokumentov. V stebru iger na srečo smo na podlagi razpisa pridobili posel tiska rubel srečk za Državno 
loterijo ene od nekdanjih držav Jugoslavije, razvijamo pa tudi lastne sisteme iger. V stebru sistemov za 
poslovno komuniciranje velja omeniti nadgradnjo kartičnih sistemov na področju sistemske integracije 
za večje slovenske poslovne sisteme ter skupen razvojni projekt z EMV (European Mastercard Visa). Na 
področju embalaže je teklo tehnološko posodabljanje in tudi povečevanje kapacitet kot pogoj za obstoj in 
povečevanje konkurenčne sposobnosti. Med največjimi naložbami v letu 2009 je bil tako nakup tiskarskega 
stroja in stroja za apliciranje hologramov.

Tržne aktivnosti so bile usmerjene h kupcem na domačem trgu preko aktivnosti B2B marketinga, ter na 
tujem trgu z iskanjem prodajnih posrednikov ob intenzivni ponudbeni naravnanosti. Prav tako intenzivno 
sodelujemo v mednarodnih razpisih za državne tiskovine, kjer pa poslov ni tako enostavno pridobiti, saj ni 
vse odvisno le od dobre ponudbe. V drugi polovici leta 2009 smo oživili poslovanje na madžarskem trgu 
ter pridobili že prvi posel. Po drugi strani smo iskanje dobaviteljev materialov usmerili globalno, hkrati pa si 
prizadevamo za njihovo racionalizacijo v smislu zmanjševanja dobavnih rokov za materiale in s tem zaloge 
materialov. Vrednost nabave je ostala na ravni leta 2008. Uvedli smo nov sistem ocenjevanja dobaviteljev 
z večjim poudarkom na ceni in rokih dobave. Izvedli smo tudi že nekaj let načrtovano avtomatizacijo 
skladišča ter tako racionalizirali delo tudi na tem področju.

Kljub negativnim tržnim razmeram, je matična družba Cetis ustvarila nekaj več kot 26 milijonov evrov 
čistih prihodkov od prodaje in presegla tiste iz leta 2008 za slab odstotek in pol. V sklopu vseh naštetih 
aktivnosti za optimalno poslovanje z nižjimi stroški je hčerinska družba Cetis-Zg ustanovila podjetje Cetis 
Direkt s sedežem na naslovu matične družbe, ki se ukvarja z vsemi vrstami izpisovanja in kuvertiranja. Prav 
tako je Cetis-ZG še petič zapored zabeležil pozitivno poslovanje in v letu 2009 ustvaril 19 % prihodkov več 
kot leto prej. Po zamenjavi poslovodstva v letu 2008 in izvedeni organizacijski ter stroškovni optimizaciji 
v odvisni družbi Amba, je slednja kljub splošni makroekonomski recesiji uspela poslovno leto 2009 
zaključiti s pozitivnim rezultatom. V Albaniji smo zaradi ekonomije obsega zaprli predstavništvo, trženje pa 
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7nadaljujemo s prodajnimi agenti. Na kadrovskem področju je v matični družbi 
Cetis, d. d. potekala reorganizacija predvsem na področju proizvodnje, ki je 
dobila novega direktorja. Še naprej pa poteka zmanjševanje števila zaposlenih 
z mehkimi metodami ter nadgrajevanje njihovih kompetenc, torej vlaganje v 
izobraževanje zaposlenih tudi s področja zdravja in varnosti pri delu.

Sorazmerno gospodarskim razmeram smo prilagajali tudi družbeno odgovorno 
ravnanje. Sredstva za ta namen smo v zadnjih letih bistveno zmanjšali. V 
letu 2009 smo pomagali posameznikom, ki jih je kriza najbolj prizadela in 
dobesedno živijo v revščini, hkrati pa še zmeraj v manjši meri podpiramo šport 
in kulturo.

V letu 2010, kot je že omenjeno, pričakujemo še težje gospodarske razmere. 
Svojo pozornost bomo tako še naprej usmerjali v krepitev zaupanja kupcev, 
kakovostne storitve in izdelke ter rast prodaje na domačem in tujih trgih. 
Stalnica pa so strateški cilji družbe, in sicer razvoj celovitih rešitev za posamezne 
industrije ter prepoznavanje in udejanjanje novih priložnosti na področju 
varnosti informacij.

Ob zaključku pregleda poslovnega leta 2009 želim poudariti, da spremenjene 
gospodarske razmere, v nekaterih primerih celo finančni zlomi držav, vplivajo 
na vse nas in nas ne puščajo neprizadetih. Zato v teh časih, ki za nekatere 
pomenijo dobesedno boj za golo preživetje, za nekatere totalen zlom in 
vzpostavitev delovanja na novih temeljih, za druge spet nove izzive, za nas 
pomeni predvsem željo po rasti in potrditev velikega pomena osnovnih vrednot 
od zaupanja, timskega dela, inovativnosti, multidisciplinarnosti, naklonjenosti 
izzivom, do profesionalnega odnosa, ki jim družba Cetis in Skupina Cetis sledita.

Še posebej se želim na tem mestu zahvaliti vsem poslovnim partnerjem za 
zaupanje, vsem zaposlenim za prizadevno delo, razumevanje in inovativne ideje 
ter nenazadnje tudi lastnikom za podporo in zaupanje. Naši cilji v poslovnem 
letu 2010 so usmerjeni še naprej v povečevanje globalne prodaje ter še bolj 
drastično prilagajanje poslovanja optimalni učinkovitosti ter uspešnosti.

In, če lahko zaključim svoje misli, bi ob koncu želela zapisati misel Joela A. 
Barkerja: 

Vizija brez dejanja je samo sen.

Dejanje brez vizije je zapravljanje časa.

Vizija z dejanjem lahko spremeni svet.

In mi verjamemo, da lahko spremenimo svet ob hkratnem pogoju, da 
spremenimo tudi sebe.

Marec 2010    mag. Simona Potočnik, 
glavna direktorica
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8 1. Sestavine letnega poročila

Nadzorni svet družbe Cetis, d. d. je v skladu z veljavno zakonodajo preveril formalne vidike  Revidiranega 
letnega poročila družbe Cetis, d. d. za leto 2009 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine 
Cetis za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: Letno poročilo).

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava Letno poročilo za leto 2009 izdelala v zakonskem roku, prav tako 
pa tudi, da poročilo vsebuje vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje veljavni Zakon o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1). 

Letno poročilo obsega naslednje sestavine: poslovno poročilo in računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz 
bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza drugega vseobsegajočega donosa, izkaza gibanja kapitala, 
izkaza finančnega izida ter razlagalnih računovodskih pojasnil.

Revidiranje Letnega poročila je opravil na 14. skupščini družbe Cetis, d. d. izbrani revizor. Revizijska hiša 
ABC revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,  je 31. 03. 2010 izdelala revizorjevo poročilo za družbo 
Cetis, d. d., 12.04.2010 pa za skupino Cetis. Obe poročili je družba Cetis, d. d. prejela 20. 04. 2010.

Uprava družbe Cetis, d. d. je, v skladu s tretjim odstavkom 272. člena ZGD-1, sestavljeno Letno poročilo 
skupaj z revizijskima poročiloma nadzornemu svetu predložila 30. 04. 2010. 

2. Način in obseg preverjanja vodenja družbe

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo izvrševal predvsem na sejah nadzornega sveta. Ob tem so 
posamezni člani nadzornega sveta uresničevali tudi svojo pravico iz prvega odstavka 282. člena ZGD-1, ki 
omogoča vsakemu članu nadzornega sveta, da preveri vse podlage za Letno poročilo. Informiranje članov 
nadzornega sveta o vseh bistvenih dogodkih, ki bi lahko ali so vplivali na poslovanje družbe v letu 2009 je 
potekalo redno na sejah nadzornega sveta, na lastno željo članov nadzornega sveta ali na iniciativo uprave 
družbe.

Nadzorni svet je v letu 2009 deloval v sestavi:

•  Ljubo Peče, predsednik NS, predstavnik delničarjev,
•  Franc Ješovnik, predstavnik delničarjev,
•  mag. Dušan Mikuš, predstavnik delničarjev,
•  Borut Bizaj, predstavnik delničarjev*,
•  Bernard Gregl, predstavnik delavcev,
•  Marko Melik, predstavnik delavcev.

V poslovnem letu 2009 se je nadzorni svet sestal na petih sejah, na katerih je opravljal svojo nadzorno 
vlogo, in sicer 31. marca, 29. maja, 08. septembra, 17. novembra in 21. decembra.

2. Poročilo nadzornega sveta Cetis, d. d. o rezultatih preveritve 
revidiranega letnega poročila družbe Cetis, d. d. za leto 
2009 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila 
Skupine Cetis za leto 2009 

*Boruta Bizaja je kot člana nadzornega sveta imenovala skupščina delničarjev, na seji dne 07. 07. 2009.
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93. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je tekoče spremljal in sprejemal sklepe o najpomembnejših zadevah družbe. Poleg 
sprotnega spremljanja in nadzora dela uprave ter poslovanja družbe, je nadzorni svet sprejel tudi sledeče 
pomembnejše sklepe, ki so po kronološkem zaporedju podani v nadaljevanju:

•  Sklepi, sprejeti na 57. seji nadzornega sveta družbe Cetis, d. d., dne 31. 03. 2009:
- Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi za Cetis in skupino Cetis za leto 

2008, pri čemer je sprejel odločitev, da jih dokončno obravnava in sprejme, ko bodo revidirani;
- Nadzorni svet se seznani s pisnim poročilom uprave o poslovanju družbe Cetis, d. d. od 01. 01. 

2009 do 28. 02. 2009 ter z ustnim poročilom uprave o poslovanju družbe Cetis, d. d. za marec 2009;
- Za predsednika revizijske komisije se imenuje mag. Dušan Mikuš;
- Sprejme se Poslovnik o delu revizijske komisije;
- Nadzorni svet se seznani s pobudo za oblikovanje nominacijskega odbora, pri čemer sprejme 

odločitev, da predmetnega odbora ne bo ustanovil. 

•  Sklepi, sprejeti na 58. seji nadzornega sveta družbe Cetis, d. d., dne 29. 05. 2009:
- Nadzorni svet se seznani s poročilom uprave o poslovanju družbe Cetis d. d. za obdobje od 

januarja do marca 2009;
- Nadzorni svet sprejme revidirano Letno poročilo družbe Cetis, d. d. in revidirano Konsolidirano 

letno poročilo družbe Cetis, d. d. za poslovno leto 2008;
- Nadzorni svet se seznani s Poročilom revizijske komisije družbe Cetis, d. d. in soglasno sprejme 

sklep, da kot revizorja družbe Cetis, d. d. in skupine Cetis v poslovnem letu 2009 skupščini predlaga 
družbo ABC Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana;

- Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta Cetis, d. d. o rezultatih preveritve revidiranega 
Letnega poročila družbe Cetis, d. d. za leto 2008 in revidiranega Konsolidiranega letnega poročila 
družbe Cetis, d. d. za leto 2008; 

- Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za člane nadzornega sveta izvolijo:
- Ljubo Peče, Cesta v Rošpoh 47, 2351 Kamnica,
- Franc Ješovnik, Ulica Veljka Vlahoviča 31, 2000 Maribor,
- mag. Dušan Mikuš, Sneberska cesta 11f, 1260 Ljubljana,
- Anton Tropenauer, Lešane 51a, 9253 Apače.
- Nadzorni svet za 14. redno skupščino družbe Cetis, d. d., ki bo 07. 07. 2009, ob 10.00 uri, v poslovnih
  prostorih na sedežu družbe, v sejni sobi št. 608, sprejme naslednji dnevni red s predlogi sklepov:

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev 
glasov

Predlog sklepa: 

Ugotovi se sklepčnost skupščine. 
Skupščina izvoli predsednika skupščine, Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov, Mira Zakrajška in Bernarda 
Gregla ter ugotovi prisotnost  notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika.
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10 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis, d. d. za poslovno 
leto 2008 in z revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom družbe Cetis, d. d. za poslovno leto 
2008 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom revidiranega Letnega poročila 
o poslovanju družbe Cetis, d. d. za poslovno leto 2008 in revidiranega Konsolidiranega letnega 
poročila družbe Cetis, d. d. za poslovno leto 2008.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predloga sklepov:
 
3.1. Bilančni dobiček družbe Cetis, d. d., za leto 2008 znaša 455.876,21 EUR in se kot preneseni dobiček prenese 
za uporabo v naslednjih letih.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Cetis, d. d. v poslovnem letu 2008 ter se upravi in 
nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2008.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Cetis, d. d.

4.1. Predlog skupščini o imenovanju novih članov

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta se izvolijo:

-  Ljubo Peče, Cesta v Rošpoh 47, 2351 Kamnica
-  Franc Ješovnik, Ulica Veljka Vlahoviča 31, 2000 Maribor
-  mag. Dušan Mikuš, Sneberska cesta 11f, 1260 Ljubljana
-  Anton Tropenauer, Lešane 51a, 9253 Apače.

Mandat članom prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja štiri leta.

4.2. Informacija skupščini o podaljšanju mandatov članov nadzornega sveta; skupščina se seznani, da je 
dne 26. 04. 2009 prenehal mandat članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev, Bernardu 
Greglu in Marku Meliku. Svet delavcev je za nova člana nadzornega sveta ponovno imenoval Bernarda 
Gregla in Marka Melika, pri čemer je njun novi mandat nastopil 26. 04. 2009 in traja štiri leta.

5. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa: 

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009 skupščina delničarjev imenuje: ABC Revizijo, d.o.o., Dunajska 
cesta 101, Ljubljana.
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11•  Sklepi, sprejeti na 59. seji nadzornega sveta družbe Cetis, d. d., dne 08. 09. 2009:
- Nadzorni svet se seznani s poročilom uprave o poslovanju družbe Cetis, d. d. in Skupine Cetis 

za obdobje od 01. 01. do 30. 06. 2009 in hkrati z Nerevidiranim konsolidiranim poročilom o 
poslovanju družbe Cetis, d. d. in skupine Cetis za prvo polletje 2009.

•  Sklepi, sprejeti na 60. seji nadzornega sveta družbe Cetis, d. d., dne 17. 11. 2009:
- Nadzorni svet se seznani z vmesnim poročilom poslovodstva za obdobje od januarja do septembra 

2009;
- Nadzorni svet se seznani z oceno poslovanja in s poročilom uprave za obdobje od januarja do 

oktobra 2009;
- Nadzorni svet se seznani s predlogoma Poslovnih načrtov za družbo Cetis, d. d. in Skupino Cetis za 

leto 2010. Upravi predlaga in jo zadolži, da predmetna poslovna načrta do naslednje seje zastavi 
bolj ambiciozno in ju prilagodi poslovno-finančnemu stanju v katerem se družba oz. skupina 
trenutno nahajata.

• Sklepi, sprejeti na 61. seji nadzornega sveta družbe Cetis, d. d., dne 21. 12. 2009:
- Potrdita se poslovna načrta družbe in skupine za leto 2010.
- Nadzorni svet se seznani z načinom in razlogi za pridobitev 9.125 lastnih delnic družbe.

O vsaki seji nadzornega sveta je bil izdelan in s sklepom potrjen zapisnik nadzornega sveta.

4.  Poročanje uprave

Izčrpno poročanje uprave v poslovnem letu 2009 je nadzornemu svetu omogočilo ustrezno izvrševanje 
nadzorne funkcije. Poročila uprave so bila običajno pripravljena po posameznih področjih, ki delujejo 
znotraj Cetisa s skupnim in sistematičnim pregledom vseh poslovnih učinkov. 

V svojih poročilih, kakor tudi z ustnimi pojasnili, v kolikor je bilo to potrebno,  je uprava prikazovala vse 
najpomembnejše kategorije, ki vplivajo na poslovanje delniške družbe.

5.  Ocena poslovanja

Nadzorni svet družbe Cetis, d. d. je analiziral gibanje nekaterih pomembnejših finančnih podatkov in 
kazalnikov, ki izkazujejo poslovno uspešnost in pri tem za družbo Cetis, d. d. ugotovil:

•  čistih prihodkov od prodaje je bilo ustvarjenih v višini 26.047.444 EUR kar je za 1,5 % več kot v 
preteklem letu in 15,9 %  manj od načrtovanih;

•  doseženi celotni poslovni izid pred davki je za 65,6 % nižji od doseženega v letu 2008 in za 80,3 % 
manjši od načrtovanega za leto 2009;

•  dosežena čista izguba v višini 664.192 EUR predstavlja zmanjšanje poslovnega izida za 59,3 % glede 
na leto 2008;

•  donosnost kapitala Cetis, d. d., izračunana kot razmerje med celotnim poslovnim izidom leta 2009 
in povprečnim stanjem kapitala, v katerem ni upoštevan čisti poslovni izid leta 2009, znaša -2,2 %;

•  donosnost kapitala Cetis, d. d., izračunana kot razmerje med čistim poslovnim izidom leta 2009 
in povprečnim stanjem kapitala, v katerem ni upoštevan čisti poslovni izid leta 2009, za leto 2009 
znaša -2,3 %, kar je za 0,91 odstotne točke manj kot v letu 2008;
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12 •  stroški iz poslovanja so znašali 28.185.248 EUR, kar je za 0,35 % manj kakor v enakem obdobju 
preteklega leta. V strukturi stroškov iz poslovanja  predstavljajo 60,6 % stroški blaga, materiala in 
storitev,  26,8 %  stroški dela, 11,1 % odpisi vrednosti ter 1,5 % drugi odhodki;

•  družba Cetis, d. d. izkazuje v izkazu poslovnega izida za leto 2009 finančne prihodke v višini  
1.235.839 EUR in finančne odhodke v višini 525.684 EUR. Presežek finančnih prihodkov nad  
finančnimi odhodki v višini 710.155 EUR je 39,6 % nižji kot leta 2008;

•  družba Cetis, d. d. za leto 2009 ne izkazuje bilančnega dobička, izguba tekočega leta se je v 
računovodskih izkazih pokrila iz kapitalskih rezerv v znesku 162.533 EUR ter prenesenega čistega 
dobička v znesku 501.659 EUR;

•  čisti dobiček na delnico za leto 2009 znaša -3,32 EUR;
•  knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2009 je 137,63 EUR (na dan 31.12.2008 = 143,27 EUR), 

kar je za  3,9 % manj kot v letu 2008;
•  v družbi Cetis, d. d. je bilo na dan 31.12.2009 zaposlenih 344 delavcev kar je za 9,5 odstotkov manj 

kot konec leta 2008.

Nadzorni svet družbe Cetis, d. d. je analiziral gibanje nekaterih pomembnejših finančnih podatkov in 
kazalnikov, ki izkazujejo poslovno uspešnost in pri tem za Skupino Cetis ugotovil:

•  čistih prihodkov od prodaje je bilo ustvarjenih v višini 34.381.966 EUR kar je za 4,4 % manj kot v 
preteklem letu in 16,8 %  manj od načrtovanih;

•  doseženi celotni poslovni izid pred davki je za 87,6 % nižji od doseženega v letu 2008 in za 94,3 % 
manjši od načrtovanega za leto 2009;

•  doseženi čisti dobiček v višini 109.986 EUR predstavlja povečanje poslovnega izida za 27,4 % glede 
na leto 2008;

•  donosnost kapitala Skupine Cetis, izračunana kot razmerje med celotnim poslovnim izidom leta 
2009 in povprečnim stanjem kapitala, v katerem ni upoštevan čisti poslovni izid leta 2009, znaša 
0,03 %;

•  donosnost kapitala Skupine Cetis, izračunana kot razmerje med čistim poslovnim izidom leta 2009 
in povprečnim stanjem kapitala, v katerem ni upoštevan čisti poslovni izid leta 2009, za leto 2009 
znaša 0,39 %, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v letu 2008;

•  stroški iz poslovanja so znašali 36.697.368 EUR, kar je za 4,28 % manj kakor v enakem obdobju 
preteklega leta. V strukturi stroškov iz poslovanja  predstavljajo 63,6 % stroški blaga, materiala in 
storitev,  24,7 %  stroški dela, 9,5 % odpisi vrednosti ter 2,2 % drugi odhodki;

•  Skupina Cetis izkazuje v izkazu poslovnega izida za leto 2009 finančne prihodke v višini  1.372.155 
EUR in finančne odhodke v višini 601.168 EUR. Presežek finančnih prihodkov nad  finančnimi 
odhodki v višini 770.987 EUR je za 37,3 %  manjši kot v letu 2008;

•  Skupina Cetis za leto 2009 ne izkazuje bilančnega dobička, dobiček tekočega leta je bil razporejen 
za pokrivanje izgub iz preteklih let;

•  čisti dobiček v skupini na delnico matične družbe za leto 2009 znaša 0,58 EUR;
•  v Skupini Cetis je bilo na dan 31.12.2009 zaposlenih 400 delavcev kar je za 8,3 odstotkov manj kot 

konec leta 2008.

Nadzorni svet na temelju navedenih podatkov ugotavlja, da je družba Cetis, d. d. s skupino v letu 2009 
poslovala pod planiranimi rezultati, vendar pa je z upoštevanjem nepredvidljivosti na trgu ter s povečanimi 
aktivnostmi ustvarila sprejemljivo podlago za poslovanje v letu 2010 in kasneje.
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136.  Poročilo neodvisnega revizorja

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom neodvisnega revizorja in ugotovil, da je izdano pritrdilno mnenje.

Nadzorni svet na revizorjevo poročilo nima pripomb. Ugotavlja, da ima revizorsko poročilo vsebine, 
predpisane v drugem odstavku 57. člena ZGD-1.

Nadzorni svet ugotavlja, da je revizor ugotovil, da so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz 
finančnega stanja gospodarske družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d., na dan 31.12.2009 
ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja. Revizor je potrdil, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi 
računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da je revizor ugotovil, da so skupinski računovodski izkazi resničen in 
pošten prikaz finančnega stanja Skupine gospodarskih družb Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, 
d. d., na dan 31.12.2009 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Revizor je potrdil, da je poslovno poročilo skupine 
skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

7.  Pripombe nadzornega sveta k Letnemu poročilu za leto 2009

Nadzorni svet nima pripomb k Letnemu poročilu za leto 2009, ki bi ga zadrževale pri sprejemu njegove 
odločitve glede potrditve Letnega poročila.

8.  Potrditev Letnega poročila za leto 2009

Nadzorni svet je na svoji 63. seji, ki je potekala dne 12.05.2010, preveril Letno poročilo in ugotovil, da :

 -  je Letno poročilo sestavljeno pravočasno,
 -  je Letno poročilo sestavljeno v skladu z ZGD-1, mednarodnimi računovodskimi standardi in statutom 

družbe,
-  Letno poročilo zajema vse bistvene podatke, pomembne za odločanje o njegovem sprejetju,
-  je računovodske izkaze in dokumente, na katerih temeljijo računovodski izkazi ter poslovno poročilo 

pregledal pooblaščeni revizor in podal k poslovanju družbe pritrdilno mnenje.

Nadzorni svet  je v letu 2009 spremljal in preverjal poslovanje družbe na osnovi ustnih in pisnih informacij 
uprave, končno mnenje pa je pridobil na podlagi zgoraj navedenega Letnega poročila. Nadzorni svet je 
mnenja, da predloženo Letno poročilo družbe izkazuje pravilno in resnično finančno stanje družbe ter zato 
revidirano Letno poročilo tudi potrdi. 

Nadzorni svet je Letno poročilo za poslovno leto 2009 potrdil v odprtem roku, t.j. pred iztekom enega 
meseca, šteto od dneva predložitve Letnih poročil za leto 2009 nadzornemu svetu.

Celje, 12. 05. 2010
Predsednik nadzornega sveta družbe Cetis, d. d.

Ljubo Peče, univ.dipl.prav., l.r.

Predmetno Poročilo je bilo s sklepom sprejeto na 63. seji nadzornega sveta družbe Cetis, d. d., dne 12. 05. 2010.
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3. Predstavitev Skupine Cetis 

Osebna izkaznica 
družbe Cetis, d. d.

Ime družbe: Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d. 

Sedež: Čopova 24, 3001 Celje, Slovenija

Matična številka: 5042208

Davčna številka: 24635812

ID za DDV: SI24635812

Osnovni kapital: 10.015.022,53 EUR

Vpisan v register podjetij Okrožnega sodišča Celje pod št. 063/10147600.

Transakcijski računi: Nova LB d.d.: SI 56 0223 4001 1655 374

Banka Celje d.d.: SI 56 0600 0002 6390 798

Abanka Vipa d.d.: SI 56 05100-8000027831

Probanka d.d.: SI 56 2510 0970 4894 196

Unicredit d.d.: SI 56 2900 0000 3262 161 

Telefon h.c.: +386 3 4278 500

Fax: +386 3 4278 817

Elektronska pošta: info@cetis.si

Spletni naslov družbe: www.cetis.si

Organi upravljanja 
in vodenja

Uprava: mag. Simona Potočnik, glavna direktorica

Nadzorni svet: Ljubo Peče, predsednik NS, predstavnik delničarjev

Franc Ješovnik, predstavnik delničarjev

mag. Dušan Mikuš, predstavnik delničarjev

Borut Bizaj, predstavnik delničarjev
1 Bernard Gregl, predstavnik delavcev

Marko Melik, predstavnik delavcev

1 Bernard Gregl je 4. 1. 2010 nepreklicno odstopil z mesta predstavnika delavcev v nadzornem svetu družne Cetis, d. d., zato je Svet delavcev na to mesto imenoval Brigito Banovič za obdobje od                     
22. februarja 2010 do 26. aprila 2013.

Dejavnost Skupine Cetis Skupina Cetis zagotavlja celovite rešitve na področju tiskanih medijev v 
kombinaciji z drugimi mediji. Nudi pester program varnostnih, variabilnih 
in komercialnih tiskovin. Te dejavnosti dopolnjuje paleta storitev, kot so 
poosebljanje, dokumentacijske storitve in druge. Delovanje skupine je 
usmerjeno na trge izven Slovenije, in sicer na države nekdanje Jugoslavije, 
Afriko, Bližnji Vzhod, Azijo, Južno Ameriko in Vzhodno Evropo. 
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2 Cetis-ZG Printanje in kuvertiranje, Cetis Print in Cetis Direkt so odvisne družbe Cetis-ZG, podjetja za trgovino in storitve.
3 Cetis Tirana je v začetku leta 2009 začela z aktivnostmi za prenehanje delovanja in ni bila več aktivna.
4  “DUF” Euroinvestment je pridružena družba Cetis-ZG.

Sestava Skupine Cetis

Cetis-ZG, 

podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., 

Industrijska ulica 11, 

10431 Sveta Nedelja, 

Hrvaška, 

elektronski naslov: cetis@cetis.hr, 

spletna stran: www.cetis.hr ,

t: +385 1 333 5000, 

f: +385 1 333 5001, 

direktor: Matej Polutnik.

Cetis Print d.o.o., 

Breza 8, 

11030 Beograd, 

Srbija, 

elektronski naslov: cetisprint@cetisprint.rs, 

spletna stran: www.cetisprint.rs, 

t/f: +381 11 2511 913, 

direktor: Milan Maksić.

3 Cetis-Tirana Sh.p.k., 

Twin Towers, Tower 1, 

Blvd. Deshmoret e Kombit, Kati IV, 

Tirana, 

Albanija, 

elektronski naslov: cetistirana@albnet.net, 

t: +355 4 280 424, 

f: +355 4 280 425, 

direktor: Marko Tumpej.

Amba CO.,                            

proizvodnja in trgovina, d.o.o.,  

Čopova 24, 

3000 Celje, 

Slovenija, 

elektronski naslov: tajnistvo@amba.si, 

spletna stran: www.amba-tc.si, 

t: +386 1 587 4300, 

f: +386 1 586 4305, 

direktor: Roman Žnidarič.

2 Cetis-ZG,

printanje in kuvertiranje d.o.o., 

Industrijska 11,

10431 Sveta Nedelja,  

Hrvaška, 

elektronski naslov: cetis@cetis.hr, 

spletna stran: www.cetis.hr , 

t: +385 1 333 5000, 

f: +385 1 333 5001, 

direktorica: Luana Vozila.

Cetis Direkt, d.o.o.,  

Čopova 24,

3000 Celje, 

Slovenija,

elektronski naslov: srecko.pilko@cetis.si, 

spletna stran: www.cetis.si, 

direktor: Srečko Pilko.

Cetis MKD d.o.o. Skopje, 

Ul. Romanija br. b. b.

Skopje, 

Makedonija.

Pridružena družba 4 “DUF” Euroinvestment d. d.,

Muftije Muhameda Efendije Kurta 1,

Tuzla,

Bosna in Hercegovina.
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Tiskana beseda in slika v Celju ima več kot 200-letno tradicijo. Prva tiskarna v Celju je začela delovati leta 
1788. V tem času so nastali tudi zametki današnje družbe Cetis. Zadnja njena predhodnica je bila Tiskarna 
Družbe sv. Mohorja, iz katere je leta 1949 nastalo državno podjetje Celjska tiskarna. To se je deset let 
kasneje za kratek čas združilo z regionalnim časnikom Celjski tednik pod novim imenom Celjski tisk, leta 
1965 pa se je znova osamosvojilo. 

Pred več kot četrt stoletja je Cetis pričel z uresničevanjem zastavljenih ciljev s poudarkom na proizvodnji 
neskončnih obrazcev za mehanografsko obdelavo podatkov. Ob združitvi z Aerom 1971. leta se je v 
Cetisu povečala proizvodna in tehnološka rast vseh tiskarskih tehnik, pospešeno pa izdelava neskončnih 
obrazcev in samolepilnih etiket. V letu 1990 so se delavci takratnega Aerovega tozda Grafika odločili za 
osamosvojitev in že naslednje leto je začel delovati kot družba z omejeno odgovornostjo po imenom Cetis. 

Šest let kasneje je bilo končano tudi lastninsko preoblikovanje družbe. Cetis je postal delniška družba, ki je 
bila 13. februarja 1996 vpisana v sodni register. Leta 2001 je družba posodobila celostno grafično podobo 
in tako je nastala sodobna, tržno usmerjena in tehnološko napredna družba. Na skupščini leta 2003 so 
delničarji zaradi razširjene dejavnosti in razvejane ponudbe potrdili še preimenovanje Cetisa, grafično 
podjetje, d. d., v Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d. Leta 2007 je družba razpršenost svoje 
ponudbe združila v štiri prodajne stebre ter prilagodila poslovno umeritev s poudarkom na združevanju 
črne umetnosti z informacijsko tehnologijo. Tako je slogan kultura poslovnega komuniciranja zamenjala z 
globalni integrator informacij.

V tisoč EUR

2008 2009 INDEKS

Finančni podatki

Čisti prihodki od prodaje 35.967 34.382 95,6

Čisti poslovni izid iz poslovanja -1.168 -763 134,6

Poslovni izid pred davki 63 8 12,7

Poslovni izid iz obračunskega obdobja 86 110 127,9

Kosmati dobiček 10.399 9.739 93,7

Kapital 28.495 27.488 96,5

Bilančna vsota 54.483 49.361 90,6

Naložbene aktivnosti  

Naložbe v dolgoročne finančne naložbe 13.443 12.359 91,9

Število zaposlenih 436 400 91,7

Kazalniki

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 28 28 100

Stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov 0,19 % 0,29 %

Stopnja čiste dobičkonosnost kapitala 0,26 % 0,39 %

Delnica (Cetis, d. d.)

Tržna cena delnice na dan 31. 12 (v EUR) 66,0 24,5 37

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) 0,43 0,55 127,9

Število družb v skupini na dan 31. 12. 2009 3 6

Prelomnice v razvoju in delovanju družbe Cetis, d. d.

4. Ključni dosežki v letu 2009 v številkah za Skupino Cetis
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- Podpis pogodbe s Somalijo za dobavo potnih listov, osebnih izkaznic ter vzpostavitev 

 personalizacijskega centra za izdajanje državnih dokumentov. 

- Podpis pogodbe z Gvinejo Bissau za izvedbo e-volitev ter izdelavo vozniških dovoljenj.

- Izdelava potrdil o lastništvu vozila in registracijskih nalepk za Bosno in Hercegovino.

- Ustanovitev podjetja Cetis Direkt, ki se ukvarja z vsemi vrstami izpisovanja in kuvertiranja.

Družba Cetis, d. d., uveljavlja pregleden sistem vodenja in upravljanja z upoštevanjem najboljših praks in 
najvišjih poslovnih načel. Priporočila notranjih kontrol in revizorjev dajejo dobro podlago za učinkovito in 
kakovostno odločanje.

Vodenje in upravljanje v družbi Cetis temelji na celovitem skupku odnosov med vodstvom in nadzornim 
svetom družbe, delničarji in ostalimi interesnimi skupinami ter na mehanizmih kontrole in nadzora. 
Poslovanje poteka v skladu z zakonskimi določili, Pravili Ljubljanske borze ter internimi predpisi. 

Družbo Cetis, d. d., vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet. Upravljanje v odvisnih in 
pridruženih družbah poteka skladno z določbami njihovih statutov oziroma aktov o ustanovitvi.

1. Spoštovanje Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, podaja družba Cetis, d. d., Celje 
izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z 
dne, 27. 12. 2005 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Kodeks) za obdobje od 01.01.2009 do 
sprejetja tega letnega poročila. Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih 
straneh Ljubljanske borze d.d. na naslovu www.ljse.si. Družba je delovala usklajeno z določbami Kodeksa, 
ki je bil v veljavi že pred spremembami, v letu 2009 pa je spoštovala tudi priporočila Kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb s spremembami, ki veljajo od 5. 2. 2007 dalje, s spodaj navedenimi izjemami. Ne-
katera priporočila Kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih 
posebej ne izpostavlja. Obveznosti, ki so naložene družbi, oziroma njenim organom za določene primere, 
bo družba izpolnila, če bo prišlo do takega primera. 

5. Pregled pomembnejših dogodkov

6. Upravljanje družbe Cetis, d. d. in Skupine Cetis  
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delniških družb

1.2.6. in 1.2.7.
Družba do vseh delničarjev nastopa enako in jih 
posebej ne spodbuja k uporabi njihovih pravic.

3.1.5.
Nadzorni svet posluje brez poslovnika, vendar 
skladno z zakonsko ureditvijo.

3.4.6. in 3.4.7.
Zavarovanje odškodninske odgovornosti članov 
nadzornega sveta ni vzpostavljeno.

3.6.-3.9.
Glede na velikost družbe in njeno organizacijo 
nadzorni svet nima oblikovanih posebnih komisij, 
razen revizijsko komisijo.

4.3.

Statut ne določa vrste poslov, za katere mora 
uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.
7.1.4.
Revizor do sedaj ni bil prisoten na skupščini 
delniške družbe.

8.2.

Delničarji družbe so večinoma slovenske pravne in 
fizične osebe, zato so objave v slovenščini. Družba 
v angleščini objavlja samo letno poročilo.
8.6.

Družba ne izdeluje finančnega koledarja za 
prihodnje poslovne leto, ker trenutno ne more 
časovno dovolj natančno opredeliti rokov 
posameznih objav. Družba sicer delničarje o vseh 
pomembnih dogodkih tekoče obvešča.

8.11.
Družba se v zvezi s tveganji opredeljuje v letnem 
poročilu.

8.15.5.
Družba posebnega akta za trgovanje z delnicami 
družbe ni sprejela, ker ocenjuje, da ni potreben. 

Za to področje se uporablja veljavna zakonodajna 
ureditev.

8.17.1. in 8.17.2.
Družba še nima objavljenega statuta na spletni 
strani, je pa le-ta na razpolago v pravni pisarni 
na sedežu družbe. Družba ima na spletni strani 
objavljeno kontaktno osebo za stike z vlagatelji.

Družba bo priporočila Kodeksa, z zgoraj opisanimi 
odstopanji, spoštovala tudi v prihodnje. Če se 
izkaže, da katere od obveznosti po Kodeksu družba 
ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni 
svet pripravila utemeljeno pojasnilo.

3. Sistem notranjih kontrol in upravljanja 
tveganj v zvezi z računovodskim 
poročanjem

Kakovostno računovodsko poročanje je ključnega 
pomena za učinkovito delovanje sistema vodenja 
in upravljanja družbe Cetis, d. d. Za upravljanje 
tveganj je odgovorna uprava matične družbe, 
ki izvaja sistem njihovega upravljanja in sistem 
notranjih kontrol. Upravljanje s tveganji je 
podrobneje opredeljeno v računovodskem 
delu poročila. Družba je v prvih dveh mesecih 
leta 2009 na področju kontrol in upravljanja 
tveganj zaposlovala tudi direktorja kontrolinga, 
ki je od marca naprej pogodbeni oziroma zunanji 
sodelavec.

4. Podatki iz 3., 4., 6., in 9. točke šestega 
odstavka 70. člena ZGD-1 

Pravila o imenovanju in zamenjavi članov organov 
vodenja ali nadzora so opredeljena v statutu 
družbe, ki je usklajen z ZGD-1 in je na vpogled 
v pravni pisarni družbe. Spremembe statuta 
se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri 
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Ostali predmetni podatki o družbi so prikazani v 
podpoglavju Delnice in delničarji.
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195. Skupščina družbe Cetis, d. d., ter pravice 
delničarjev in njihovo uveljavljanje

Sklicevanje skupščine in druge zadeve, pomembne 
za njeno izvedbo, urejata zakon in statut družbe, 
ki je dostopen na sedežu družbe. Skupščino 
skliče uprava družbe praviloma enkrat na leto. 
Udeležijo se je lahko vsi delničarji, oziroma njihovi 
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo 
napovejo pisno najpozneje tri dni pred skupščino.
Sklic skupščine je objavljen v zakonskem roku, to je 
vsaj 30 dni pred zasedanjem, v Uradnem listu RS in 
na SEOnet. Družba pomembne dogodke objavlja 
v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske 
borze, d.d. SEOnet in na svoji spletni strani www.
cetis.si.

Udeležba na zadnji, 14. skupščini, ki je bila dne, 
07. 07. 2009, je bila 97,36 odstotna. Delničarji so 
obravnavali in sprejemali predloge sklepov o 
uporabi bilančnega dobička, o razrešnici upravi 
in nadzornemu svetu, o imenovanju članov 
nadzornega sveta, o določitvi sejnin članom 
nadzornega sveta, o seznanitvi z Revidiranim 
letnim poročilo o poslovanju družbe Cetis, d. d., za 
poslovno leto 2009 in revidiranim konsolidiranim 
letnim poročilom družbe Cetis, d. d., za poslovno 
leto 2009 ter o spremembi v Statutu družbe in o 
imenovanju revizorja za leto 2009.

6. Organi vodenja in nadzora družbe

Uprava družbe Cetis, d. d.
Enočlanska uprava družbe Cetis, d. d., mag. 
Simona Potočnik, je svoj mandat nastopila 5. 8. 
2005. Upravo imenuje nadzorni svet, po preteku 

petletnega mandata pa ima v skladu s statutom 
možnost ponovnega imenovanja. Uprava vodi 
družbo s sklepanjem poslov v dobro družbe, 
samostojno in na svojo odgovornost. 

Uprava poroča nadzornemu svetu o zadevah 
družbe in poslovnega sistema ter se z njim 
posvetuje o pomembnejših vprašanjih poslovanja 
in upravljanja celotne skupine. V postopek 
odločanja uprava vključuje člane kolegija ter 
svetovalce uprave, s čimer zagotavlja kakovost in 
učinkovitost odločanja. 

Vodenje in upravljanje odvisnih družb
Uprava Cetisa, d. d., zagotavlja učinkovito 
upravljanje celotne skupine ter spodbuja načela 
etičnega poslovanja, ki je skladen z zakonskimi 
podlagami v vseh družbah skupine, s čimer varuje 
ugled družbe, kar predstavlja enega od elementov 
upravljanja družbe s tveganji. Upravljanje odvisnih 
družb poteka na osnovi notranjega in zunanjega 
nadzora ter rednega poročanja.

Vodstva odvisnih in pridruženih družb
V letu 2009 je bilo izpeljano naslednje imenovanje: 
Srečko Pilko je postal direktor na novoustanovljene 
podjetja Cetis Direkt, d.o.o., Celje, Miroslav Njegać 
je postal direktor novoustanovljenega podjetja 
Cetis MKD d.o.o. 
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Zato smo mnogo bogatejši. 
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Skupaj tako ustvarjamo sedanjost tukaj in zdaj. 



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9POSLOVNO POROČILO

22 Cetis zagotavlja varno upravljanje informacij. Nudi celovite rešitve na področju 
poslovnih komunikacij in varnostnih tiskovin s pomočjo tiskanih in elektronskih 
medijev. Namen družbe je zagotavljati rešitve, ki naročnikom omogočajo 
optimalno delovanje ter utrjujejo njihovo uspešnost na trgu, Cetisu pa omogočajo 
stabilno gospodarsko rast. Prav zato si prizadeva združevati grafične storitve in 
storitve informacijske tehnologije ter jih združene obvladovati.

Vizija družbe je biti globalni integrator informacij. Cetis želi biti najboljši partner 
podjetjem in državam v svetu na področju identifikacije, varnosti in poslovnega 
komuniciranja ter vodilni partner in svetovalec pri racionalizaciji in obvladovanju 
stroškov na področju embalaže, sistemov za poslovno komuniciranje, dokumentov 
in iger na srečo. 

•	 Inovativnost.

•	 Multidisciplinarnost.

•	 Timsko delo. 

•	 Naklonjenost izzivom.

•	 Profesionalnost.

Cetis se zaveda pomena sodobnega modela strateškega upravljanja, usmerjenega 
v večanje konkurenčne prednosti. Osrednja pozornost je namenjena politiki 
izdelkov in storitev, ki je podrejena željam naročnikov. Poslovna strategija je 
usmerjena v doseganje vodilnega položaja na področju visoko-kvalitetnih in 
visoko-nakladnih komercialnih in varnostnih tiskovin, ki temelji na štirih prodajnih 
stebrih: embalaža, sistemi za poslovno komuniciranje, igre na srečo in dokumenti. 
Prav tako temelji na skupnih vlaganjih in mednarodnem delovanju. Strukturo 
prihodkov družba prilagaja dodani vrednosti. Ta temelji na obvladovanju stroškov 
za zagotavljanje pričakovane donosnosti. Razvoj je usmerjen v personalizacijo 
in elektronske rešitve ter celovite rešitve z združevanjem Cetisovih prodajnih 
programov. Pomemben je tudi razvoj ključnih kadrov in vodstvenega zaledja za 
načrtovano širitev na nove trge ter interni prenos znanja.

Strategija poslovanja Skupine Cetis 

Poslanstvo

Vizija

Vrednote

Strateške usmeritve

Poslovno poročilo
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Splošna makroekonomska gibanja 

Preteklo leto je zaznamovala ena največjih makroekonomskih kriz v zadnjih desetletjih. Kriza se je iz 
bančnega in finančnega sektorja preselila v realni sektor, kar je povzročilo zmanjšanje obsega proizvodnje 
in finančne težave v številnih podjetjih. 

Slovenski bruto družbeni proizvod je v letu 2009 realno upadel kar za 7,8 %. V celem letu 2009 je najbolj 
upadla investicijska aktivnost (-21,6 %), pri čemer je do upada prišlo v vseh segmentih. Pri gradbenih 
investicijah je padec posledica pričakovanih nižjih investicij v infrastrukturo, pri investicijah v opremo 
in stroje pa je ob padcu povpraševanja prišlo do precej nižje izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti kot 
v preteklih letih, manjša pa je bila tudi potreba po nakupu transportne opreme. Negativno so na nižje 
investicije v obeh segmentih vplivale tudi zaostrene finančne razmere in posledično otežen dostop do 
finančnih sredstev. Ob poslabšanju razmer na trgu dela je lani upadla tudi zasebna potrošnja (-1,4 %), tako 
da se je med agregati potrošnje povečala le državna potrošnja (3,1 %). Prispevek salda menjave s tujino 
je bil sicer pozitiven, kar je bila posledica večjega upada uvoza od izvoza. Podobno kot v ostalih državah 
je sprememba zalog lani pomembno prispevala k znižanju BDP (-3,5 o. t.). Cetis je upad gospodarske 
aktivnosti zaznal predvsem na komercialnih programih, kot so samolepilne in druge etikete, ovojna 
embalaža, nekatere oblike sistemov za poslovno komuniciranje, ipd.

Padec števila zaposlenih v predelovalnih dejavnostih se je v zadnjem četrtletju leta 2009 še poglobil. 
Zaposlenih je bilo 27.399 manj (-12,5 %) kot v zadnjem četrtletju leta 2008. Znova je število zaposlenih 
padlo najmanj v predvsem na domač trg usmerjenih panogah (za 4.874), kjer je največ zaposlenih delo 
izgubilo v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (17,6 % oz. 1.730 delavcev). V zmerno in izrazito 
izvozno usmerjenih panogah, kjer je bilo 22.552 manj zaposlenih, so k padcu največ prispevale tekstilna 
in kovinska industrija ter proizvodnja IKT in električnih naprav (skupaj 13.678). Na gibanje zaposlenosti 
pomembno vplivata ukrepa subvencioniranega delovnega časa in delnega povračila nadomestila plače, 
v katera je bila konec leta 2009 vključena okoli tretjina zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. Večina 
je bila vključena v shemo subvencioniranega delovnega časa, največ v dejavnostih, kjer je bil upad 
proizvodnje lani med največjimi (tekstilna, kovinska, električna, strojna industrija, proizvodnja IKT). Upad 
števila zaposlenih v teh dejavnostih je bil lani podoben (z izjemo tekstilne industrije) kot v povprečju 
predelovalnih dejavnosti (10,1 %). Podobno kot številna proizvodna podjetja, se je tudi Cetis na krizo 
odzval z reorganizacijo, s katero je pričel že konec leta 2008, večina aktivnosti pa je bila izvedena tekom 
leta 2009. Število zaposlenih v matični družbi se je do konca leta 2009  zmanjšalo iz 380 na 331.

Inflacija v Sloveniji je bila v letu 2009 med najvišjimi v evrskem območju. V povprečju evrskega območja 
so se v letu 2009 cene življenjskih potrebščin povišale za 0,9 %, v Sloveniji pa za 2,1 %, kar je bilo kljub 
relativno nizki ravni tretje najvišje povišanje cen med državami evrskega območja. Bolj kot pri nas so se 
cene povišale le v Grčiji in Luksemburgu, medtem ko so najvišje znižanje cen  zabeležili na Irskem, kjer 
so se cene znižale za 2,6 %. Na medletno inflacijo v celotnem evrskem območju, ki se je v prvi polovici 
leta 2009 zniževala in bila v poletnih in jesenskih mesecih lanskega leta negativna, so ob umirjeni 
gospodarski aktivnosti najbolj vplivali učinki osnove, povezani s preteklimi spremembami cen nafte in 
hrane. Gibanje cen neenergetskega industrijskega blaga, ki v pretežni meri sledi gibanju cen osebnih 
avtomobilov ter obleke in obutve, torej dobrin, katerih nakupe je mogoče za nekaj časa odložiti, je bilo v 
letu 2009 kot posledica šibkega povpraševanja umirjeno. V povprečju evrskega območja so se cene tega 
blaga zanemarljivo povišale, v nekaj državah in Sloveniji pa so se celo znižale. Kot posledica vpliva šibkega 
povpraševanja se je v celotnem evrskem območju lani umirila tudi rast cen storitev.

Cetis je v letu 2009 čutil pozitiven cenovni vpliv na nabavnih trgih predvsem kot posledico nižjih cen 
nafte v prvi polovici leta 2009. Slednje imajo posredni vpliv na proizvodnjo papirja (energenti), še bolj 
pa se odražajo pri cenah polipropilenskih in drugih ovojnin, ki so proizvod petrokemične industrije in 
so neposredno odvisni od cen nafte na svetovnih trgih. Kljub vztrajni rasti cen nafte v drugi polovici leta 
2009, se je zaradi nekajmesečnega zamika pri cenah petrokemičnih proizvodov, vpliv višjih cen v Cetisu 
pojavil komaj v zadnjem kvartalu 2009. 



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9POSLOVNO POROČILO

24

V zadnjem četrtletju 2009 je bila Slovenija po poslabšanju cenovne konkurenčnosti gospodarstva 
med članicami evrskega območja v sredini, v povprečju leta 2009 pa v tretjini držav članic z največjim 
poslabšanjem. Realni efektivni tečaj, merjen z relativnimi cenami življenjskih potrebščin, je po trimesečni 
rasti decembra padel, njegova medletna rast pa se je umirila. V povprečju zadnjega četrtletja je bil višji na 
četrtletni (0,6 %) in medletni ravni (2,3 %) predvsem pod vplivom okrepitve evra do ameriškega dolarja in 
britanskega funta.

V letu 2009 se je zelo povečala plačilna nesposobnost pravnih oseb. Po podatkih AJPES-a je imelo 5.252 
pravnih oseb decembra 2009 dospele neporavnane obveznosti več kot pet dni v mesecu v povprečnem 
dnevnem znesku 257 milijonov evrov. V letu 2009 (primerjava decembra 2009 z decembrom 2008) se je 
njihovo število povečalo za 53,8 %, povprečni dnevni znesek njihovih dospelih neporavnanih obveznosti 
pa za 74,3 %. Največ, skoraj polovico, so k povečanju zneska prispevale pravne osebe s področja 
gradbeništva, kjer so se neporavnane obveznosti povečale za skoraj dvakrat. Petino so k skupnemu 
povečanju zneska obveznosti prispevale pravne osebe s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti, 
kjer pa so neporavnane obveznosti močno koncentrirane na relativno majhno število pravnih oseb.  V 
skupnih neporavnanih obveznostih je pomemben še delež trgovine ter strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnostih ter predelovalnih dejavnostih. Podjetja pa ne zamujajo samo pri zgoraj omenjenih 
plačilih, ampak se v zadnjem času povečuje tudi delež podjetij, ki zamujajo pri poravnavanju obveznosti 
do bank. Po podatkih Banke Slovenije o zamudah nefinančnih podjetij pri bankah po dejavnostih je delež 
zamudnikov največji v gostinstvu in gradbeništvu, višji od povprečja pa je še v prometu in skladiščenju, 
kmetijstvu, poslovanju z nepremičninami, trgovini in predelovalnih dejavnostih. 

Cetis obveznosti do finančnih institucij pokriva skladno s pogodbeno dogovorjenimi roki. Razkorak med 
dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti in dnevi vezave kratkoročnih obratnih sredstev, pa 
občasno povzroča zamude pri plačilih dobaviteljem, ki pa se jih Cetis trudi minimizirati ter obveznosti 
pravočasno zapirati v obojestransko zadovoljstvo.    (Vir: Ekonomsko ogledalo, januar in februar 2010)
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V letu 2009 je družba na finančnem področju zaradi poslovnih in finančnih okoliščin, kljub slabšim poslovnim 
rezultatom v primerjavi z letom 2008, uspela ohranjati zdržno finančno strukturo ob manjšem zmanjšanju 
dolgoročnih virov financiranja. Finančni položaj je družba ugotavljala z razčlenjevanjem in analiziranjem 
preteklih, tekočih in težje predvidljivih bodočih finančnih tokov. Družba je upoštevala naslednja znana 
načela in pravila financiranja:

- skladnost velikosti, strukture in gibanja sredstev ter obveznosti do virov sredstev,
- trajnost poslovanja z zagotavljanjem racionalnega financiranja, zmanjševanja finančnega tveganja in
 optimalne plačilne sposobnosti ob ustrezni finančni ekonomiki,
- doseganje pozitivnega finančnega izida kot čistega denarnega toka iz poslovanja,
- možnost povečanja finančne moči s povečanjem premoženja.

Družba je navedeno v največji možni meri zagotavljala kljub nekaj večjim celotnim prihodkom, pri čemer 
je potrebno omeniti neprimerljivost le-teh zaradi same strukture prodaje in sprememb cen. Družba je v 
določeni meri financirala tekoče poslovanje tudi z lastnimi sredstvi in viri, ki jih je pridobila s prilagajanjem 
naložbene politike kot tudi z odprodajo nekaterih naložb glede na tržne razmere. Obseg dolgov je glede 
na preteklo leto nekoliko upadel, spremenila pa se je struktura med bančnimi in drugimi tujimi viri 
financiranja. Tudi zaradi podaljševanja dejanskih plačilnih rokov se je obseg terjatev na eni in obveznosti 
do dobaviteljev na drugi strani povečal.

Poudarek finančne analize je temeljil na finančni in kapitalski strukturi kot tudi na tekočemu ugotavljanju 
in zagotavljanju kreditne sposobnosti družbe. Ob ugotavljanju za poslovanje nepotrebnih sredstev in ob 
dinamičnem načrtovanju denarnih tokov, je družba zagotavljala potrebne vire in jamstva za zagotavljanje 
tekočega poslovanja in nujno potrebnih naložb.

Poslovno leto 2009 je bilo za družbo glede financiranja še zahtevnejše kot preteklo leto in je narekovalo hitra 
prilagajanja novo nastalim razmeram na domačem oziroma na mednarodnem denarnem ter kapitalskem 
trgu. 

V opisanih in širše znanih razmerah je bil družbi v letu 2009 primaren cilj zagotavljanje permanentne 
plačilne sposobnosti. Pri tem je družba v največji meri še vedno upoštevala ekonomiko financiranja ob 
možnem obvladovanju finančnih tveganj. 

Razmerje med kapitalom in dolgovi se v letu 2009 glede na preteklo leto ni spremenilo, tako da je bil odnos 
med njima v strukturi virov financiranja 61,3 : 38,7. Takšno razmerje je posledica že izvedenih in še izvajanih 
ukrepov na področju financiranja, pri čemer je družba skrbela tudi za rokovno usklajenost sredstev in virov, 
saj je najela novo dolgoročno posojilo.

Dolgoročna sredstva so bila konec leta 2009 večinoma financirana s kapitalom in s tujimi dolgoročnimi viri. 
Pri strukturi financiranja, ki je še vedno dokaj uravnotežena, je bilo potrebno izvajati finančne ukrepe, ki so 
imeli za posledico ustrezno finančno korekcijo. Predvsem je družba izvajala tudi tiste notranje ukrepe, ki so 
lahko v kratkem času čim bolj ohranjali raven samofinanciranja. 

Družba je bila v letu 2009 nekoliko manj uspešna pri upravljanju terjatev iz poslovanja kot v letu 2008, 
bila pa je bolj učinkovita pri zalogah, saj so se zmanjšale tako v strukturi kot v absolutnem znesku pa tudi 
primerjalno glede na prihodke. Prav tako je dejstvo, da je bil rezultat financiranja v letu 2009 pozitiven in je 
ugodno vplival na dosežen poslovni izid družbe. 

Družba se zaveda, da mora biti zaradi zmanjšane stopnje samofinanciranja redno poslovanje družbe 
čim prej v območju pozitivnega poslovanja, tako da odplačilo dolgoročnih dolgov ne bi bilo ogroženo 
(družba sicer tekoče redno odplačuje vse svoje dolgoročne dolgove). Prav tako pa mora družba poskrbeti 
za pridobivanje novih oziroma dolgoročnejših virov financiranja. Finančna tveganja oziroma posamezne 
izpostavljenosti pa so opisane v računovodskem poročilu.

Upravljanje premoženja

Finančno  
poslovanje



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9POSLOVNO POROČILO
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2008 2009

Neopredmetena dolgoročna sredstva    511.938    618.725

Gradbeni objekti    250.699 2.007.264

Oprema    502.752 1.784.526

Skupaj 1.265.389 4.410.515

Naložbe v neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva je družba v letu 2009 povečala glede 
na primerljive vrednosti v letu 2008. Tehnološko posodabljanje in tudi povečevanje določenih kapacitet 
je bilo v letu 2009 pogoj za obstoj in povečevanje konkurenčne sposobnosti zlasti na področju etiket in 
ovojnin. Med največjimi naložbami v letu 2009 omenjamo nakup tiskarskega stroja in stroja za apliciranje 
hologramov ter nepremičnine v Tirani. Večji obseg sredstev pa je družba v letu 2009 naložila tudi na 
področju neopredmetenih osnovnih sredstev,  t.j. v programsko opremo, in sicer tako v okviru obstoječih 
kot tudi novih projektov. 

Družba bo tudi v težjih pogojih poslovanja v tekočem in v prihodnjih letih vlagala v trg, pa tudi v sodobne 
tehnologije in znanja. Glavni namen je zagotavljanje večje produktivnosti, odzivnosti, specializacije in 
zanesljivosti poslovnih procesov ter s tem tudi zniževanje stroškov ter pridobivanja poslov na dolgi rok. 

Finančni tokovi pri naložbenju v letih 2008-2009 (nekonsolidiran izkaz)

Prilivi (pobotano)

2008 2009

Opredmetena dolgoročna sredstva    765.142 1.025.934

Finančne naložbe 1.692.985     316.125

Skupaj 2.458.127 1.342.059

Odlivi (pobotano)

2008 2009

Neopredmetena dolgoročna sredstva   511.938    902.888

Opredmetena dolgoročna sredstva   753.451 1.793.413

Finančne naložbe         3.600

Skupaj 1.265.389 2.699.901

Naložbe
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2008 2009

Bruto dodana vrednost v EUR 10.350  9.112

Verižni indeks 86 88

V primerjavi s preteklim letom je bila bruto dodana vrednost v letu 2009 na nižji ravni kot v preteklem letu 
zaradi višjih stroškov materiala in storitev na eni strani in ob delnem večjem ali manjšem nižanju prodajnih 
cen na drugi strani. 

Družba bo glede na potrebe in na opredeljeno strategijo še naprej vlagala v opredmetena in druga 
dolgoročna sredstva, prav tako pa bo izvajala odprodajo poslovno nepotrebnih naložb. 



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9POSLOVNO POROČILO

28 Osnovni kapital družbe Cetis, d. d., je razdeljen na 200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako 
CETG, s katerimi se trguje na trgu delnic – vstopna kotacija Ljubljanske borze. Vse delnice so prosto 
prenosljive. Družba v letu 2009 ni izvajala sprememb v osnovnem kapitalu. Družba objavlja predpisane 
informacije na portalu SEO-NET Ljubljanske borze.

Število delničarjev se v letu 2009 ni bistveno spremenilo. Konec leta 2009 je bilo 1.022 delničarjev. Njihovo 
število se je v primerjavi s koncem leta 2008 zvišalo le za enega delničarja. 

Struktura lastništva delnic je bila na dan 31.12.2009 naslednja

Deset največjih delničarjev ima v lasti 91,7 odstotkov delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki pri 
Centralno klirinško depotni družbi v Ljubljani.

V letu 2009 je družba z menjavo vrednostnih papirjev pridobila 9.125 lastnih delnic, tako da je bila na dan 
31.12.2009 imetnica 9.326 lastnih delnic za namene iz druge alineje 240. člena ZGD-1.

Od organov upravljanja je le glavna direktorica kot edini član uprave imetnica 100 kosov navadnih delnic 
družbe, kar je 0,05 odstotka vseh izdanih delnic. Nihče od imetnikov vrednostnih papirjev nima posebnih 
kontrolnih pravic. Glasovalne pravice imetnikov vrednostnih papirjev družbe niso omejene.

Konec leta 2009 je tržna vrednost delnice znašala 24,50 evrov, kar je predstavljalo, ob upoštevanju 
celotnega števila izdanih kosovnih delnic, 17,8 odstotka knjigovodske vrednosti delnice, ki je konec leta 
2009 znašala 137,63 evrov. 

V letu 2009 družba beleži znižanje tako knjigovodske vrednosti delnice kot tudi njene tržne vrednosti.

Delnice in delničarji

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu v %

Cetis-Graf d.d. 78.493 39,25
Kovinoplastika d.d. 18.649 9,32
Uravnoteženi VS Infond Global 18.233 9,12
Kapitalska družba d.d. 15.609 7,80
Slovenska odškodninska družba 14.948 7,47
VS Probanka Globalni naložbeni sklad 12.049 6,02
Triglav naložbe d.d. 12.043 6,02
Cetis d.d. 9.326 4,66
NFD Holding d.d. 3.500 1,75
Impala d.o.o. 585 0,29
Ostale pravne in fizične osebe 16.565 8,30
Skupaj 200.000 100,00                                               
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2008 2009

Izguba na delnico -2,09 -3,32

Gibanje tržne in knjigovodske vrednosti delnic z oznako CETG v letih 2008 in 2009 v evrih

Izguba na delnico v letih 2008 in 2009 v evrih    

Gibanje tečaja delnice CETG v letu 2009 v evrih

Enotni tečaj delnic z oznako CETG je 1. januarja 2009 znašal 66 evrov, ob polletju 2009 pa 57,90 evrov. 
Konec leta 2009 je znašal 24,50 evrov.

Politika dividend

Uprava družbe ugotavlja, da v zadnjih dveh poslovnih letih družba ni dosegla pozitivnega rezultata in da 
ne razpolaga z nerazdeljenimi dobički, zato izplačevanje dividend do ustreznega izboljšanja poslovanja 
ni možno.  

Uprava načrtuje v prihodnjih letih glede na tržne razmere udejanjati dolgoročne razvojno-investicijske 
zahteve in potrebe družbe ter iskati nove možnosti, s ciljem maksimiranja premoženja družbe in dobička 
na vložen kapital oziroma doseganja pričakovanj ter interesov delničarjev. 

Tržna vrednost
delnice v EUR (31.12.)

Knjigovodska vrednost
delnice v EUR (31.12.)

Razmerje med obema

2008 66,00 143,28 46,1
2009 24,50 137,63 17,8
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Prodaja družbe Cetis, d. d., stoji na štirih prodajnih stebrih: dokumenti, embalaža, igre na srečo in sistemi 
za poslovno komuniciranje s skupnim imenovalcem – biti globalni integrator informacij. Strategije stebrov 
so natančno izdelane in znotraj matične družbe razdeljene na prodajo varnostnih in komercialnih tiskovin.
 
Na področju dokumentov je cilj razvoj strateških partnerskih povezav z nadgradnjo razvoja integriranih 
rešitev, javna-zasebna partnerstva z javnimi institucijami, oblikovanje ponudbe za podporo malim 
državam. Posebna pozornost je posvečena tudi razvoju tehnologije pametnih kartic. Na področju 
embalaže je strategija usmerjena v modernizacijo proizvodnje, vključevanje potrošnikovega pogleda v 
razvojni cikel produktov in storitev ter v nadgradnjo embalaže v specialne ekološke in druge embalaže. 
Igre na srečo kot tretji steber v ponudbi je usmerjen v razvoj globalnega poslovnega modela za prirejanje 
iger na srečo ter razvoj novih ponudb (storitev) v povezavi z ostalimi stebri. Ta model Cetis ponuja trgu z 
namenom pospeševanja prodaje in oglaševanja. Sistemi za poslovno komuniciranje pa imajo prihodnost 
v sistematičnem razvoju rešitev za direktni marketing: koncentracija razvoja novih storitev, ki so vezane 
na steber v matični družbi ter prenos preizkušenih modelov v novo nastajajoče print centre ter v 
standardizacijo ponovljivih dokumentov. 

Prodaja komercialnih tiskovin (KT) zajema prodajo proizvodov in storitev dveh stebrov sistemov za 
poslovno komuniciranje in embalaže. V letu 2009 je KT realizirala prodajo v vrednosti 10.577.000 evrov. 
Prihodki od prodaje stebra embalaže, in sicer samolepilnih etiket, nesamolepilnih etiket, ovojnih etiket 
in termokrčljivih rokavčkov so znašali 5.386.000 evrov ali 51 % celotne prodaje komercialnih tiskovin. 
Prodaja stebra sistemov za poslovno komuniciranje obrazcev, tiskovin za direktno pošto in fotovrečk je 
bila realizirana v vrednosti 5.191.000 evrov, kar znaša 49 % prodaje komercialnih tiskovin.

Steber embalaža

Samolepilne etikete predstavljajo 56 % vrednosti prodaje stebra embalaže. V letu 2009 je bila vrednost 
prodaje za  8 % manjša, po drugi strani pa je bila nominalna vrednost proizvodnje večja. Vzroka sta bila 
predvsem v velikih pritiskih na nižje prodajne cene in prilagajanje tržnim razmeram. Z investicijo v nov 
stroj ob koncu leta 2009 lahko na tem področju Cetis kupcem zagotovi višjo kakovost, hitrejši odzivni čas, 
ponovljivost izvedbe in nove možnosti tiska. To se kaže tudi v intenzivnem nastopu na trgu. Z dodatnimi 
prodajnimi aktivnostmi družba načrtuje povečanje prodaje tega stebra v letu 2010.

Na področju fleksibilne embalaže (ovojne polipropilenske etikete in termokrčljivi rokavčki) je družbi na 
domačem trgu, kljub veliki konkurenci, uspelo zadržati glavnino poslov, a je zaradi manjše prodaje kupcev 
posledično bilo tudi manj naročil fleksibilne embalaže. Na tujih trgih je imel Cetis pri obstoječih kupcih 
nižje odjeme, z novimi kupci pa je opravljal testiranja izdelkov. Slednji posli bodo realizirani v poslovnem 
letu 2010.  

Prodajo nesamolepilnih etiket za pijače (pivske, vinske) je družba v letu 2009 povečala, saj je uspela pridobiti 
nove naročnike. Z zagotavljanjem kvalitetnih proizvodov, ustreznih dobavnih rokov in poprodajnim 
aktivnostmi bo tudi v poslovnem letu 2010 nadaljevala s povečevanjem prodaje.

Sistemi za poslovno komuniciranje

Obrazci predstavljajo vrednostno največjo prodajno skupino v prodaji komercialnih tiskovin. V stebru pa 
imajo 60 % delež. V letu 2009 je prodaja KT uspela v primerjavi s preteklim letom povečati prodajo za 
3 %. Kljub upadanju obrazcev v kopijah, je z uspešno obdelavo in spremenjeno strategijo oblikovanja 
prodajnih cen pridobila nove posle predvsem na področju JV Evrope. S trendom pridobivanja novih 
poslov na tujih trgih bo nadaljevala tudi v poslovnem letu 2010.

Na področju direktne pošte je bila realizacija v letu 2009 za nekaj odstotkov nižja kot leto poprej. Na 
segmentu tiskanja in kuvertiranja računov je prodaja KT zadržala vse naročnike in pridobila novega, 
ki se uvršča med največje. Na področju komercialnih tiskovin za direktno pošto pa je bil vpliv recesije 
izredno velik, saj se je zmanjšalo število tovrstnih marketinških aktivnosti. S spremembo organizacije in 
posodobljeno tehnologijo na področju tiskanja in kuvertiranja v začetku poslovnega leta 2010 ima Cetis 
nove priložnosti za pridobitev dodatnih poslov, zato je prodajna ekipa tudi na tem področju povečala 
svoje aktivnosti.

Prodaja

Prodaja komercialnih tiskovin 
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Prodaja fotovrečk je še vedno v upadanju, zato je bila prodaja v letu 2009 manjša kot leto prej. 

Leto 2009 je na področju prodaje komercialnih tiskovin potekalo v smeri izvajanja ciljnih strategij na 
posameznih tujih tržiščih, sodelovanja z novimi prodajnimi zastopniki na tujih trgih, širitve prodajne 
mreže na Madžarsko in Bolgarijo ter povečevanja planske aktivnosti na domačem trgu. 

Cilji prodaje komercialnih tiskovin za poslovno leto 2010 so povečanje prodaje na domačem trgu pri 
obstoječih kupcih in sistematična ter načrtovana obdelava vseh potencialnih naročnikov  ter aktivna 
obdelava ciljnih tujih trgov v smeri, doseganja planirane prodaje.

V letu 2009 je bila prodaja varnostnih tiskovin (VT) za 19 % večja kot leto poprej. Vrednost prodaje je 
znašala 12,7 milijonov evrov  in je obsegala 54 % skupne prodaje družbe. Vrednost pridobljenih poslov na 
tujih trgih se je glede na leto 2008 podvojila in je dosegla 40 % v skupni strukturi prodaje varnostnih ti-
skovin. Z varnostnimi tiskovinami je družba oskrbela 13 držav v Evropi in Afriki, največji delež pa še vedno 
ustvari v Sloveniji, in sicer 60 %. Sledijo Afrika s 16 % in Bosna z 10 %. 

Prodaja varnostnih tiskovin pokriva dva prodajna stebra družbe dokumente in igre na srečo, to je tri pro-
duktne skupine: javni dokumenti, kartice in igre na srečo. Javni dokumenti predstavljajo 65 % v skupni 
prodaji varnostnih tiskovin, 27 % pripada kartični proizvodnji in 7 % igram na srečo. Glede na leto 2008 
je največjo rast dosegla skupina javni dokumenti, ki se ji je prodaja povečala za 40 %, največ iz prodaje 
potnih listov, vozniških dovoljenj in zaščitenih etiket na tuje.

Dokumenti
V skupini dokumenti je prodaja VT uspešno nadaljevala z izdajo slovenskih biometričnih potnih listin, 
nadgrajenimi s čipom nove generacije za shranjevanje prstnih odtisov. Nadaljevala je tudi s proizvodnjo 
biometričnih potnih listin za dve afriški državi, proizvodnjo vizumov in prometnih dovoljenj za domačo dr-
žavo, uspešno je tudi zaključila razvojni projekt uvedbe novih vozniških dovoljenj v obliki plastične kartice. 
Za Bosno in Hercegovino je dobavila dva milijona varnostnih obrazcev in nekaj več varnostnih nalepk za 
novi projekt prometnega ministrstva.

Obrazci z zaščitami
Družba je izdelovala zdravstvene obrazce za Slovenijo ter dokončala tiskanje lističev za volitve v Albaniji 
in Kosovu ter glasovnice za volitve v EU. Podpisala je pogodbo za tiskanje in dobavo slovenskih vinjet za 
naslednja 3 leta in opremila prvih šest milijonov vinjet.

Kartice
Na področju plastičnih kartic je nadaljevala z izdajo novih kartic zdravstvenega zavarovanja, mednarodnih 
kartic zdravstvenega zavarovanja, poosebljala je bančne kartice in nadaljevala s koncesijskim projektom 
izdaje tahografskih kartic. Za Češko loterijo je Cetis pričel z izdajo darilnih kartic, izdelal je tudi dva milijona 
kartic za hrvaško zdravstveno zavarovanje.

Igre na srečo
Igre na srečo so bile tudi leta 2009 v porastu. S Cetisovimi izdelki so srečo iskali v Sloveniji, Srbiji, na Hrva-
škem,  v Makedoniji, Črni gori in Albaniji.

Poslovanje na afriških tleh je družba nadaljevala z dolgoročnimi projekti, ki jih je pridobila v zadnjih petih 
letih v Gabonu, Burundiju in Nigru ter pridobili dva nova projekta v Somaliji ter Gvineji Bissau. 

Marketinške in prodajne aktivnosti so potekale tudi v srednji in južni Ameriki. Cetis se je pozicioniral kot 
globalna družba za tisk varnostnih tiskovin in sistemske integracije. Skupaj z lokalnimi prodajnimi zasto-
pniki je tako v procesu pridobivanja pomembnih projektov.

Na podlagi uspehov v letu 2009 je načrt prodaje za leto 2010 ambiciozno zastavljen. Odločitev je za širitev 
proizvodnje na izdelčnih skupinah, kjer družba pričakuje porast prodaje, predvsem na karticah in javnih 
dokumentih. Ne samo sledenje novim trendom temveč ustvarjanje lastnih je moto za naslednje leto. 

Prodaja varnostnih tiskovin
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Leto 2009 najbolj dobičkonosno

Za Cetis Zagreb je bilo leto 2009 najbolj dobičkonosno in leto z največ ustvarjenimi prihodki do sedaj. 
Vodstvo podjetja je že lani napovedovalo, da je kriza priložnost za dobre in uspešne, ker slabi pač propadejo 
in je planiralo rast prihodkov za leto 2009, kar se je tudi uresničilo. V letu 2009 so prihodki porasli za 19 %, 
kar je glede na globalno situacijo in recesijo velik uspeh. Na tržišču direktne pošte je Cetis Zagreb postal 
velik igralec na Hrvaškem v trenutku, ko je prevzel posel za T-mobile in B-net. V letu 2009 je bilo narejenih 
60 milijonov izpisov formata A4 za kupce, kar družbo uvršča v vrh na Hrvaškem trgu. 

V letu 2009 dve novi družbi

Cetis Zagreb je v letu 2009 odprl hčerinsko družbo v Celju, katere cilj je prevzeti variabilno pošto za slovenski 
trg, ki ga je do sedaj obdelovala matična družba Cetis, d. d., Celje. Z njeno pomočjo Cetis Zagreb postaja 
steber, ki se na področju nekdanje Jugoslavije ukvarja z variabilno pošto. Potem, ko je družba dosegla cilj, 
da postane prva na hrvaškem trgu, je sedaj novi cilj postati regionalni vodja na področju direktne pošte. 
V ta namen je skupaj z lokalnim partnerjem ustanovila družbo v Makedoniji, kjer se vzpostavlja center 
direktne pošte. Pred kratkim je bila tudi uspešna na javnem razpisu za posel v Davčni upravi Makedonije. 
Ta posel, daje Cetis Zagrebu veter v krila in vero za dobre rezultate že v tem poslovnem letu. Družba je tako 
prisotna v štirih državah in to je glede na njen potencial tudi maksimum. 

V letu 2009 je Cetis Zagreb postal nosilec certifikata ISO 27000. S tem uresničuje svoj cilj usmerjenosti h 
kupcem in njihovi varnosti, torej zavedanju, da so njihovi podatki v Cetisu na varnem in da bo družba z 
njimi ravnala v skladu z zakoni. 

Na nabavnem področju je bilo leto 2009 dokaj stabilno. Tiskovine in kuverte so imele stabilne cene. Trend 
cen papirja, ki je osnova za izdelavo tiskovin in kuvert, je bil v upadanju. V začetku leta 2010 se je ta trend 
sicer obrnil. Ker v letu 2009 družba ni pritiskala na nižje cene dobaviteljev zaradi padca vrednosti papirja, 
pričakuje, da dobavitelji v letu 2010 ne bodo dvigovali cen.

Na področju nabave kuvert je Cetis Zagreb uspel vzpostaviti odličen odnos s proizvajalcem, od katerega je 
v letu 2009 kupil kar tretjino njegove proizvodnje. Postal pa je tudi njegov dobavitelj za papir, kar kaže na 
strateško sodelovanje.

Težavno leto na področju kadrov

Na kadrovskem področju je imela družba obilo težav. Zaradi bolezni in odsotnosti zaradi porodniške je brez 
štirih zaposlenih. Tako na papirju sicer kaže, da se je število zaposlenih povečalo, a dejansko dela eden manj 
kot ob koncu leta 2008. Štiri osebe so namreč že dlje časa odsotne, prišli pa so trije novi sodelavci. Tako je 
imela družba konec leta 2009 25 zaposlenih, dejansko pa jih pa dela 21.

Trgovina

Pomemben delež v ustvarjanju skupnih prihodkov ima tudi trgovski del. Na Hrvaškem trgu Cetis Zagreb 
zastopa Cetis, d. d. in Cetis Graf d.d. V letu 2009 je prodal največ izdelkov matične družbe od svoje 
ustanovitve leta 1991, in sicer kar 30 % več. To je posledica aktivne obdelave trga in posledica podpisa 
pogodbe z družbo za prodajo samolepilnih etiket in termokrčljivih rokavčkov.

Družba posluje v dveh profitnih centrih, ker ima dve zelo različni dejavnosti. Profitni center direktne pošte 
(PC mailing) je proizvodni del družbe in cilj tega profitnega centra je ustvarjati profit. Drugi profitni center 
je trgovina (PC trgovina), katere cilj je plasirati čim več Cetisovih proizvodov, ustvarjanje dobička pa je 
sekundarnega pomena. Trgovina ima sicer še vedno višji prihodek od direktne pošte. To razmerje naj bi se 
po načrtih družbe obrnilo leta 2011.

Prodaja družb v skupini

CETIS ZG
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Načrti za leto 2010

V letu 2010 načrtuje Cetis Zagreb investicijo v barvni variabilni tisk, ki bo zagotavljal prednost pred 
konkurenco pri zadovoljevanju potreb kupcev. Sicer pa želi družba leto 2010 izkoristiti za konsolidacijo in 
stabilizacijo. Velika rast v letu 2009 je pustila organizacijske posledice in posledice v medčloveških odnosih. 
Potrebno se je uravnotežiti in potem ponovno rasti ter se strateško povezovati. Pozitivno je, da Hrvaška 
postaja trg, kjer imata cena in kvaliteta odločilen vpliv, zato se družba nima česa bati.

Dobičke v prihodnosti bodo prinesli poenotenje tehnologije, uporabno znanje in nižji stroški določenih 
poslovnih procesov na eni strani ter ugodna nabava zaradi večjega obsega poslovanja. Ko bodo vse države 
nekdanje Jugoslavije tudi članice Evropske unije, pa je cilj družbe narediti največji center direktne pošte na 
tem območju in izkoristiti prednosti globalizacije. To so tudi cilji za prihodnost in motiv za delo.

Poslovni izid je ob koncu leta 2009 potrdil prizadevanja na vseh področjih delovanja Ambe. Družba je 
prvič v zadnjih petih letih poslovala pozitivno, tako da je realizirala za 95.771 evrov čistega dobička po 
obdavčitvi, kar je dobra popotnica za prihodnost. 

Za celotno svetovno gospodarstvo se je leto 2009 bistveno razlikovalo od prejšnjih let. Finančna kriza in 
posledično gospodarska kriza sta povzročili pomembne premike na vseh segmentih delovanja. Priča smo 
bili številnim spremembam, ki so bile povezane predvsem z dogajanjem na svetovnih trgih, leto pa je 
minilo predvsem v borbi za čim manjši padec obsega naročil, proizvodnje in posledično prihodkov družbe. 
Kljub številnim aktivnostim, usmerjenim k iskanju novih kupcev, se padcu realizacije, tako v prihodkih iz 
poslovanja kot proizvedenim količinam, družba ni uspela ubraniti. 

Prihodki od prodaje so za slabih 23 % nižji od leta poprej, obseg proizvodnje pa je bil manjši za približno 
24 %. Sam upad prihodkov iz prodaje je v veliki meri posledica zmanjšanja naročil, ki so upadla predvsem 
na račun manjšega povpraševanja na trgu, večje mere previdnosti pri vzdrževanju obsega zalog pri kupcih, 
pa tudi prekinitve sodelovanja z nekaterimi od njih, kjer je družba dosegala izrazito slabe cene ali pa ni 
zmogla več sprejemati rizikov povezanih z njihovo slabo likvidnostjo. V letu 2009 se je bistveno spremenila 
struktura prodaje po trgih. Močno je upadla prodaja na dva cenovno izrazito neugodna trga, Hrvaško in 
Češko, medtem, ko je družba utrdila položaj na italijanskem trgu, prav tako zadržala obseg prodaje na 
zahtevnem avstrijskem tržišču, kjer v prihodnje sicer pričakuje rast prodaje. Na slovenskem trgu, kjer Amba 
ustvari približno polovico prodaje,  je le-ta padla za slabih 20 %, v veliki meri zaradi znižanja cen, delno pa 
tudi zaradi manjših naročil. 

V nabavi prihranek, prav tako pri storitvah

Predsednik uprave enega od večjih slovenskih Ambinih kupcev je za leto 2009 dejal, da je to leto nabavnikov. 
Njegov namig je družba upoštevala in tudi v letu 2009 izvajala aktivno nabavno politiko, ki je temeljila na 
zastavljenem cilju, da sta za vse ključne materiale vsaj dva potrjena dobavitelja. Pri tem  je Ambi pomagala 
matična družba, kjer se nabava za Ambo tudi vrši. Družba je izvedla številne razgovore s potencialnimi 
dobavitelji, testiranja in končne potrditve materialov ter dogovorov. Novi dobavitelji so prinesli številne 
prednosti v poslovanje družbe, predvsem zmanjšanje odvisnosti od omejenega števila dobaviteljev, 
boljšo fleksibilnost pri dobavah, ugodnejše pogoje ter seveda tudi nižje cene vhodnih materialov. Končno 
oceno prihrankov, ki jih je Amba v letu 2009 ustvarila na račun aktivnosti v nabavni službi je težko podati. 
Leto 2009 je bilo na področju nabave vsekakor uspešno, kar potrjuje tudi uspešno znižan delež stroškov 
materiala v končnih prihodkih, ki se je v primerjavi  z letom poprej bistveno izboljšal. Stroške materiala 
na letnem nivoju v primerjavi z letom 2008 je družbi uspelo znižati za 32 %, kar je ob 24 % upadu obsega 
proizvodnje dober rezultat.

Družba je bila aktivna tudi na področju zniževanja stroškov storitev. Brez upoštevanja stroškov najemnin ji 
je le-te uspelo znižati za 5 %. Prihranke je ustvarila predvsem z optimizacijo obstoječih storitev in iskanjem 
novih partnerjev. Te aktivnosti so v načrtih tudi v prihodnje. 

AmbA
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Na kadrovskem področju je Amba uspela zajeziti negativne posledice odhoda večjega števila zaposlenih 
v preteklih dveh letih, tako da večjih težav zaradi odhodov ni bilo. Poslovno leto je družba končala s 33 
zaposlenimi. Težave zaradi manjšega števila zaposlenih so nastale poleti, ko nastopijo dopusti ter v zimskih 
mesecih ko se začnejo odsotnosti zaradi bolezni.

Proizvodnja v luči dveh razvojnih investicijskih projektov

V proizvodnji je družba v letu 2009 naletela na težave pri zagotavljanju kakovosti, kar je v veliki meri 
posledica pomanjkanja investicij v preteklih letih. Prav tako je porasel delež odpada materialov, kot 
posledica težnje po zmanjševanju zalog. Zato je družba pripravila načrta zmanjševanja reklamacij in 
odpadov v proizvodnji. Oba predvidevata ukrepe, ki bodo v prihodnje zagotavljali zmanjšanje stroškov 
reklamacij in izmeta na materialih. 

Proizvodnja je izpeljala tudi dva investicijska razvojna projekta. Ta sta razširila nabor produktov, ki jih 
Amba lahko proizvaja, in sicer gre za investicijo v napravo za koronsko tretiranje folij in napravo za lasersko 
perforacijo folij. Oba projekta sta bila uspešno zaključena ter realizirane prve dobave. 

Tudi v letu 2009 je imela družba največ težav na področju zagotavljanja tekoče likvidnosti ter cene 
finančnih virov. Na področju financ je potrebno izpostaviti predvsem uspešno pokritje večine obveznosti 
družbe ter podaljšanje dolgoročnega kredita, kar je uspelo po uspešni realizaciji projekta dezinvestiranja 
nepremičnin na lokaciji, kjer poteka proizvodna dejavnost. Z novimi lastniki nepremičnin se je družba 
dogovorila za daljši najem, kar ji zagotavlja nemoteno poslovanje v prihodnje. S tem je bistveno zmanjšala 
stroške financiranja, ki so družbo bremenili v preteklosti. V letu 2009 so težave predstavljale tudi izterjave 
do kupcev ter strožji plačilni pogoji na nabavni strani. Družba pričakuje, da bo na osnovi novih bonitetnih 
ocen uspela pri dobaviteljih doseči boljše plačilne pogoje, vsaj takšne kot jih ponuja svojim kupcem.

Načrti za prihodnost 

V novo desetletje vstopa Amba z velikimi načrti. Obdržati mora vlogo najpomembnejšega slovenskega 
proizvajalca fleksibilne embalaže. Tudi v letu 2010 bo v ospredju racionalizacija poslovnih procesov ter 
optimizacija poslovanja. Na prodajnem področju bo družba nadaljevala začrtano pot kar pomeni, da bo v 
ospredju kupec, kvaliteta proizvodov ter ustrezne storitve. Prodaja bo usmerjena na stabilnejše zahodne 
trge. Pomembno izhodišče za dosego tega cilja je rast sodelovanja z obstoječimi kupci na avstrijskem 
tržišču ter nadaljevanje preboja na nemški trg. Na slovenskem trgu družba pričakuje stabilno rast prodaje v 
primerjavi z letom 2009, največ pozornosti bo posvetila ohranjanju zaupanja obstoječih kupcev ter iskanju 
novih priložnosti.

 Vodstvo družbe se bo tudi v bodoče trudilo, da bo izvedlo vse potrebno, da bo družba vzdržala pritiske 
trga, okrepila svojo vlogo in se razvijala ter tako izpolnila pričakovanja lastnikov, poslovnih partnerjev in 
zaposlenih.
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Oddelek razvoja in raziskav (R&R) svoje delo temelji na tesnem prepletanju grafičnega razvoja in razvoja 
informacijske tehnologije (IT) razvoja, kar Cetisu omogoča ponudbo najsodobnejših tehnoloških rešitev 
za svoje produktne stebre. S svojimi izkušnjami in znanjem je suveren partner državam in podjetjem na 
področju sistemske integracije in vodenja projektov. Družba kot globalni integrator informacij napore 
R&R-a usmerja v razvoj stabilnih partnerstev v državah tretjega sveta na področju demokratičnih procesov: 
popis prebivalstva, e-volitve, vzpostavitev centralnih registrov, izdelava osebnih dokumentov, poosebljanje 
osebnih dokumentov, upravljanje z identiteto. 

Dosežki v letu 2009

 Integrirane rešitve za države 

•	 Vozniško dovoljenje za Slovenijo.
•	 Sistemska integracija pri projektu biometričnega potnega lista, vizuma in dovoljenja za prebivanje 

za večjo afriško državo, razvoj vseh omenjenih produktov, razvoj IT infrastrukture za personalizacijo 
in zajem podatkov, vodenje projekta izgradnje tovarne, zagon proizvodnje, izobraževanje in prenos 
znanja. 

•	 Izdelava projekta ter potrebne infrastrukture za izdelavo in izdajo državnih dokumentov pravtako za 
eno od afriških držav.

•	 Razvoj študij integriranih rešitev za podporo demokratičnim procesom (popis prebivalstva, izvedba    
e-volitev, vzpostavitev centralnih registrov, izdelava osebnih dokumentov, poosebljanje osebnih 
dokumentov ter upravljanje z identiteto). 

Razvoj paketov in storitev

Za večje slovenske poslovne sisteme od zavarovalnic do trgovskih sistemov je R&R izdelal obrazce, razvil 
storitev variabilnega tiska in sistema digitalizacije podatkov ter njihove hrambe in varnega uničevanja 
dokumentov z osebnimi podatki. 

 Inovativni produkti in storitve ter prenos znanja

•	 Družba je razvila nov način izdelave plošč za laminacijo in intaglio tisk, ki se uporabljajo za izdelavo 
dokumentov. Sistem je nadgradila s hitrejšim postopkom izdelave z daljšo življenjsko dobo plošče.

•	 Novost je tudi v uporabi termokromatskih barv pri izdelavi zaščitnih elementov za varnostne tiskovi-
ne. 

•	 Na polikarbonatu se je razvoj odrazil v novih zaščitah kot so večnamenske barve, transparentno okno, 
hologramski polikarbonat, idr.

•	 R&R je optimiziral izdelavo večslojne zaščite podatkovne strani potnega lista - CSM (Cetis Security 
Multilayer). 

•	 Družba prav tako sodeluje na skupnem projektu s Kemijskim inštitutom Ljubljana z imenom Materiali 
in strukture za optično variabilne zaščitne elemente.

 Razvoj na področju pametnih kartic in integriranih kartičnih sistemov

Družba je nadgradila kartico zdravstvenega zavarovanja Slovenije - ZZZS z novo aplikacijo za personalizacijo 
ter spletno aplikacijo za podporo sistemu. S strateškim partnerjem za EMV (European Mastercard Visa) 
kartične sisteme je Cetis stopil v razvoj integriranih rešitev tudi na tem področju. Pri tem gre za razvoj 
spletnih aplikacij pri podporni infrastrukturi na področju pametnih kartic (Pošta.net). Gre za razvoj in 
implementacijo eliptične kriptografije, to je zadnji kriptografski algoritem, ki omogoča uporabnikom 
transparenten dostop do zadnjih varnostnih in kriptografskih tehnologij. V produktu kartic se to odraža v 
izdelavi transparentnih in pol transparentnih kombinacij kartic.

Integrirani sistemi 

Integrirani sistemi omogočajo lažje delo in nadzor nad delom ali gibanjem ciljne populacije. V ta 
segment so zajete dejavnosti državnih služb ter uporaba podatkov v komercialne in interne namene. 

Razvoj in
Raziskave
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Cetis s svojimi partnerji podpira tudi izdelavo celovitih rešitev na področju prodajnih in podpornih služb,  
procesiranja podatkov, izdelavo in personalizacijo kartic za bančne sisteme. Ta sistem je družba v letu 2009 
implementirala za eno ad afriških držav. 

Vzpostavitev sistema javnih ključev

Del Cetisove dejavnosti pri naročnikih je tudi vzpostavitev infrastrukture javnih ključev (PKI; public key 
infrastructure). V tem sistemu lahko podatke berejo samo za to pooblaščene osebe oziroma institucije z 
zasebnim ključem. CSCA in CVCA sta sistema, ki jamčita za verodostojnost podatka. Omenjeni sistem je 
sestavni del vsake integrirane rešitve za državo, kjer je posredi personalizacija in je del integriranih rešitev.

Načrti za prihodnost

Razvoj se strateško usmerja v razvoj e-rešitev, specializacijo produktov in storitev, personalizacijo in celovite 
rešitve na osnovi združevanja posameznih proizvodnih programov. Prav tako se bo družba usmerjala v 
razvoj strateških partnerstev na področju razvoja globalnih integriranih rešitev. Cilj je tudi vzpostavljanje 
povezav z raziskovalno-razvojnimi inštitucijami, kar že poteka v sistemu Centra za razvoj odličnosti 
nanotehnologije ter s Kemijskim inštitutom. Vpeljujejo se inovativni postopki za obdelavo materialov s 
poudarkom na modelih zaščite, varovanja in digitalizacije. Družba bo še naprej vlagala v razvoj celovite 
ponudbe za podporo demokratičnim procesom v državah tretjega sveta, v razvoj na področju tehnologije 
pametnih kartic ter spletnih aplikacij za delo s pametnimi karticami kot so osebne izkaznice ter kartice 
zdravstvenega zavarovanja.

Informacijska podpora

Oddelek raziskav in razvoja integriranih rešitev – R&R IR deluje na področju raziskav, razvoja in podpore 
inovativnih rešitev na področju informacijske tehnologije, v skladu z zastavljeno vizijo družbe.

V letu 2009 je R&R IR zaključil ali začel naslednje odmevnejše projekte:

• Ekipa je v letu 2009 veliko dela vložila v vpeljavo novih tehnologij na področju strežniške opreme s 
pomočjo virtualizacije strežniške infrastrukture. 

• Izvedena je bila namestitev brezžičnega omrežja v podjetju v skladu z vsemi varnostnimi standardi.
• V letu 2009 so potekale tudi priprave za zagon logističnega informacijskega sistema za namene avto-

matizacije skladiščnega poslovanja v podjetju.
• Vpeljan je bil oddaljen dostop do službene elektronske pošte za vse zaposlene.
• Nadaljeval se je projekt centraliziranega tiskanja, ki že daje pozitivne rezultate predvsem pri nižjih 

stroških tiskanja ter racionalizaciji nabave potrošnega materiala.

V letu 2009 je ekipa integriranih rešitev preko storitvenega središča »ME ServiceDesk«, ki je namenjen 
spremljanju vseh zahtevkov na področju podpore IT uporabnikom znotraj družbe, obdelala preko 1300 
zahtevkov zaposlenih. 

Z državo Slovenijo je oddelek R&R IR sodeloval pri nadgradnji naslednjih storitev na področju ponudbe 
celovitih storitev varnostnih tiskovin:

• prenova in prehod na elektronsko izmenjavo podatkov pri naročilih za slovenske zdravstvene izkazni-
ce druge generacije,

• pričetek izdelave novih vozniških dovoljenj,
• prehod na novo generacijo biometričnih potnih listov (vključen prstni odtis lastnika na čip),
• vzpostavitev sistema za izdelavo, številčenje in kontrolo slovenskih vinjet.  

R&R IR je prestal presoje kakovosti delovanja s strani pristojnih institucij, in sicer izdajatelja kreditnih in plačilnih 
kartic, loterijskih organizacij, centralnih bank, zdravstvenih organizacij ter pooblaščenih revizijskih hiš.
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Poudarki leta 2009 

V letu 2009 se je proizvodnja lotevala nalog predvsem na področju izboljšav procesov izdelave Cetisovih 
produktov za vse prodajne stebre. V ta namen je začel delovati Tim operativne odličnosti, ki ima nalogo 
ponovno popisati vse procese za skupine izdelkov, definirati kontrolne metode, kontrolne karte, stalni 
nadzor in preverjanje normativov ter izdelati in revidirati delovna navodila. Prav tako se ukvarja z izboljšavo 
procesov za dvig produktivnosti in zmanjšanje porabe materiala ter napak.

Cilj družbe iz leta 2008 je bil med drugim manjša poraba materiala za dva odstotka, kar ji je delno uspelo 
uresničiti, a ta cilj ostaja aktiven tudi v letu 2010. 

Kljub neenakomerni zasedenosti kapacitet je družba uspešno izvedla projekt vozniških dovoljenj in 
slovenskih vinjet. Znotraj stebra poslovno komuniciranje je začela delovati na novo ustanovljena družba 
Cetis Direkt, katere namen je z novimi tehnologijami zmanjšati stroške izdelave in vzdrževanja.

V stebru embalaže je bila v letu 2009 uspešno izpeljana investicija v nov tiskarski stroj. Tako je proizvodnja 
pridobila dodatne kapacitete in priložnost za nadaljnji razvoj tega stebra. V proizvodnji embalaže je družba 
tudi začela projekt vizualizacije proizvodnje. Gre za novo postavitev strojev z namenom izboljšanja pretoka 
materiala, uvedbo tabel z natančno definiranimi ključnimi kazalniki. Cilj je doseči stalno informiranje vseh 
zaposlenih o odmikih od zastavljenih ciljev ter uvesti vizualizacijo proizvodnje v celoti. 

Prednost pred ostalimi vidi proizvodnja tudi v svojih zaposlenih. Z uvedbo Matrike znanj tako družba v 
vseh oddelkih meri znanje zaposlenih, na podlagi česar se oblikuje načrt nadaljnjih izobraževanj. 

Proizvodnja je uvedla tudi program podajanja predlogov z imenom Kje te čevelj žuli. Zaposleni imajo 
možnost v nabiralnike anonimno oddajati svoje predloge, graje, pohvale, mnenja o težavah in možnostih 
izboljšav v celotni družbi. Prav tako je prevetrila Pravilnik o predlogih za inovacije. Za leto 2010 na tem 
področju načrtuje njegovo nadgradnjo.

Z željo po izboljšavah na področju vizualizacije proizvodnje, urejenosti delovnega okolja in na splošno 
počutja zaposlenih, je družba vse zaposlene vključila v uvajanje sistema 5 5S za urejeno in čisto okolje. Prvi 
korak je bil narejen ob koncu leta 2009, delo pa se nadaljuje tudi v letu 2010.

Na podlagi analize je družba na področju proizvodnje svoje priložnosti videla predvsem v izboljševanju 
organiziranosti dela in pripravi za delo. V ta namen je več pozornosti namenila spremljanju zastojev, 
procesni kontroli in pripravi delovnih nalogov pred predajo v proizvodnjo. Pozitivni učinki se že kažejo v 
vizualizaciji proizvodnje in večjem poudarku na pripravi dela.

Načrti za leto 2010

V letu 2010 bo Cetis nadaljeval z zastavljenimi nalogami iz prejšnjega leta, prav tako bo nadaljeval 
z reorganizacijo prodajnega stebra embalaže in ostalih stebrov, uvajanjem bolj učinkovitega in 
stimulativnega nagrajevanja zaposlenih ter reorganizacijo oddelka Barv v oddelek Priprave dela. 

Proizvodnja

5 5S metoda se je rodila na Japonskem. Sestavljena je iz petih korakov, ki se v japonščini začnejo s črko S, v prevodu pa pomenijo: sortiranje, organiziranje, 
čiščenje, standardiziranje, vzdrževanje.
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•	 Izvajanje metode 5S (lažje delo, večja produktivnost, boljše počutje zaposlenih, manj napak, povečana 
varnost). 

•	 Izvajanje sistema 6 SMED hitre menjave s ciljem zmanjševanja priprave za 15 % v letu 2010. Priprava 
dokumentacije, katere namen je večji nadzor nad procesom dela, standardizacija, šolanje ljudi na 
različnih delovnih mestih ter izdelava načrtov kontrole in navodil za delo. 

•	 Upravljanje idej. V letu 2009 je bilo prijavljenih 24 idej, cilj v letu 2010 je doseči vsaj 100 idej za 
izboljšave.

Največja pozornosti v letu 2010 pa bo usmerjena k ukrepom in izboljšavam za večje zadovoljstvo Cetisovih 
kupcev ter pridobitev njihovega zaupanja.

Po obdobju gospodarske konjunkture zadnjih nekaj let, so bile gospodarske razmere v lanskem letu 
negotove. Poslovanje večine gospodarskih subjektov se je poslabšalo, okrevanje iz finančno-gospodarske 
krize pa bo daljše, kot so ekonomisti sprva predvidevali. Pravtako se je hitrost poslovanja močno povečala. 
Uspešna podjetja svojim kupcem ponudijo izdelke in storitve v najkrajšem možnem času. Vprašanje, kako 
bi lahko delali še učinkoviteje in ceneje, da bi ostali na vrhu tehnoloških trendov pred konkurenco, je 
zmeraj aktualno.

Upravljanje dobavnih verig pomeni upravljanje materialnega toka in storitev ter obvladovanje stroškov in 
plačil. Pomembno vlogo pri tem imajo pravočasne in natančne informacije. Na vhodni strani je glavna skrb 
naročanje ustreznih materialov s pravočasno dobavo in v zadostnih količinah ter obvladovanje – manjšanje 
zalog ob pravilnem planiranju proizvodnje. Logistika, ki je del dobavne verige, s sodobnimi informacijskimi 
rešitvami pomembno pripomore k doseganju cilja: pravi izdelek v pravem času na pravem mestu z ustrezno 
ceno.

Naročila in prevzemi v zadnjih dveh letih

2008 2009

Skupno število vseh naročil 3774 4374

Skupno število vseh prevzemov   12.432 11.685

Vrednost nabave v evrih 10.417.097 10.478.545

Vrednost nabave ostaja na ravni leta 2008. Kljub nižjim cenam večine vhodnih surovin, kaže ta podatek 
na to, da so v strukturi nabave prevladovali dražji materiali za vrednostne tiskovine. Povečalo se je število 
naročil, kar pomeni še večje drobljenje. Ker pa se je hkrati zmanjšalo število prevzemov, to kaže na večji 
delež nabave osnovnih sredstev, računalniške opreme in programov ter nekaterih storitev, ki se ne 
prevzemajo. Prav tako celotno nabavno poslovanje za Ambo poteka izven Cetisovega informacijskega 
sistema. 

Odnosi z dobavitelji in logistika

6 Kratica SMED izhaja iz angleškega jezika in pomeni »single minute exchange of die«. Namen te metode je doseči prihranek vsake minute časa ob menjavah 
na stroju.
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Iskanje prihrankov pri nabavnih stroških je bila v letu 2009 prioritetna naloga. Cene vhodnih surovin so se v 
drugi polovici leta v povprečju znižale za 15 %, pri nekaterih materialih – PVC, PC materiali, barve in kartoni 
pa tudi več kot 15 %. To znižanje vhodnih cen je bilo doseženo tudi z menjavami dobaviteljev. Sedaj imamo 
za ključne surovine dva do tri potrjene dobavitelje (razen pri vrednostnih tiskovinah) in nabava je potekala 
po najboljših tržnih cenah.

Spremljanje zalog materialov in optimalno naročanje

Enaka pozornost kot cenam surovin je veljala tudi spremljanju gibanja zalog materialov. Na splošno so se 
zaloge zmanjšale, se je pa zato povečalo število naročil in transportni stroški. Iz tega naslova izhaja tudi 
stalna težnja po optimalnem naročanju, t.j. pravilnem planiranju proizvodnje in pravočasno nabavo, kar je 
zelo težko doseči. 

Odnosi z dobavitelji in reklamacije

V letu 2009 je nabava izvedla ocenjevanje dobaviteljev po spremenjeni metodologiji. Večji pomen so 
dobili cena, plačilni pogoji ter reklamacije in njihovo reševanje. Posledično se je spremenila razvrstitev 
dobaviteljev v A (zanesljiv), B (sprejemljiv) in C (pogojni).

A B C

2008 24 48 4

2009 20 52 1

V tabeli so ocenjeni vsi dobavitelji in kooperanti, ki imajo minimalno 6 dobav na leto. Kljub spremembi 
kriterijev, ostaja struktura približno enaka skozi vsa leta, nekaj več je dobaviteljev v razredu B. O rezultatih 
ocenjevanja družba obvešča le »TOP 20« dobaviteljev.

Družba vsako leto spremlja tudi zadovoljstvo dobaviteljev. V analizi sodelujejo le strateško najpomembnejši 
dobavitelji. Skupna ocena zadovoljstva dobaviteljev je povratna informacija za določanje prave nabavne 
strategije pri posameznem dobavitelju in vir informacij za izboljšave. V glavnem so bile ocene za leto 2009 
pozitivne, razen pri zadovoljstvu s spoštovanjem dogovorjenih plačilnih rokov.

Sproženih je bilo manj reklamacij kot v letu poprej, skupaj 67. Reklamacije se rešujejo sproti, tako jih je bilo 
do konca leta 2009 rešenih 94 %. 

Skladiščno-transportna služba

V preteklem letu se je število zaposlenih na tem področju zmanjšalo za štiri, na 27. Pretok surovin v 
proizvodnjo in logistiko je ob koncu leta 2008 nekoliko olajšala prestavitev materialov iz skladišča v 
Bukovžlaku na lokacijo Čopova. S tem je družba prihranila okoli 100.000 evrov na letni ravni. Skozi vse leto 
2009 so potekale priprave na avtomatizacijo skladišča, vključno z označevanjem lokacij s črtnimi kodami 
in prenovo regalnih polic.



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9POSLOVNO POROČILO

40

Stroški prevozov v evrih

Domači trg 155.428. (+6,7 % glede na leto 2008)

Tujina 160.201 (+15 % glede na 2008)

Surovine 55.498 (-26,7 % glede na 2008)

Poštnina 18.063 (-15,5 % glede na 2008)

Skupno so stroški transporta v letu 2009 znašali  420.142 evrov, kar je 98,3 % celoletnih stroškov iz leta 
2008 (427.239 evrov) oziroma 88,3 % stroškov leta 2007 (475.635 evrov). Pri prevozih v tujino je bilo opaziti 
porast prevozov vrednostnih tiskovin (Makedonija, Bosna, Črna Gora, Srbija, …) in volilnega gradiva 
(Albanija, Kosovo), zato so temu primerno višji stroški. Pri surovinah je opazno zmanjšanje stroškov tudi 
zaradi preselitve skladišča v Bukovžlaku. Prav tako so se znižali stroški poštnine, predvsem zaradi opustitve 
zdravstvenega programa (recepti, napotnice).

Varnosti in kakovosti proizvodov in storitev posveča družba v svojih poslovnih procesih zelo veliko 
pozornost. Tako obravnava različne vidike poslovanja v skladu z naslednjimi standardi:

•	 Certificiran  sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2008.
•	 Certificiran sistem varovanja okolja v skladu z ISO 14001:2004.
•	 Vodenje sistema Varstva in zdravja pri delu v skladu z OHSAS 18001.
•	 Certificiran sistem Visa/Mastercard za zagotavljanje fizične in logične varnosti.
•	 Certificiran sistem kakovosti CQM – standard Mastercard za zagotavljanje kakovosti bančnih kartic.
•	 Certificiran sistem varovanja informacij v skladu z ISO 27001:2005.

Uspešne presoje s strani zunanjih neodvisnih institucij in poslovnih partnerjev dokazujejo, da so sistemi 
vodenja v družbi ustrezno vzpostavljeni, vzdrževani in jih družba nenehno izboljšuje. Tako je v letu 2009 
uspešno opravila recertifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti v skladu z novo izdajo standarda ISO 
9001:2008 in kontrolno presojo sistema ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001:2004.

Ustreznost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem se preverja na 
vodstvenih pregledih in v okviru notranjih presoj, ki jih družba izvaja v skladu z letnim planom presoj. 
Notranje presoje omogočajo, da družba v zgodnjih fazah ugotavlja morebitne neskladnosti ter prepoznava 
potencialne možnosti za izboljšave procesov in sistema kot celote. 

Družba za večino proizvodov izvaja verificiranja in testiranja njihove skladnosti in zanesljivosti v lastnem 
laboratoriju. Kriteriji, ki so osnova za izvedbo verificiranj in testiranj, so povzeti po mednarodnih standardih, 
saj je Cetisov osnovni namen zagotavljanje visoke kakovosti in zanesljivosti proizvodov in storitev.

Visokotehnološki proizvodi in storitve zahtevajo visoko kontrolo kakovosti. Tako Cetis upošteva in 
izkorišča vse tehnično tehnološke možnosti za dosego najvišje kakovosti v vseh vidikih izdelave proizvoda 
ali storitve. Osnovni cilj so nenehne izboljšave vseh poslovnih in proizvodnih procesov. 

V letu 2010 družba načrtuje celovito prenovo dokumentacije sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja 
z okoljem, izvedbo recertifikacijske presoje v skladu z ISO 14001 in kontrolne presoje v skladu z ISO 9001, 
ciljno izvajanje notranjih presoj v vseh procesih, vzpostavitev procesne kontrole ter izvajanje preventivnih 
aktivnosti z namenom zmanjšanja različnih oblik nekakovosti.

Stalne spremembe v okolju ter naraščajoče zahteve kupcev in poslovnih partnerjev postavljajo pred 
družbo nove izzive. Uspešno jih bo lahko obvladovala s skupnimi prizadevanji, doslednim delom vsakega 
posameznika in stalnimi izboljšavami v vseh poslovnih procesih, kar bo omogočalo konkurenčnost na 
zahtevnih svetovnih trgih, doseganje zadovoljstva kupcev ter uspešnost celotnega poslovanja. 

Upravljanje kakovosti
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Leto 2009 je na področju kadrovanja zaznamovala večja reorganizacija. Z namenom racionalizacije 
poslovanja se je zmanjšala vodstvena struktura ter funkcionalno združile enote. 

Nova makro organizacija družbe

Hkrati z reorganizacijo je družba prenovila tudi opise delovnih mest ob upoštevanju na novo opredeljenih 
kompetenc za posamezna delovna mesta. Kadrovska služba bo še naprej delovala s ciljem usposabljanja 
zaposlenih, kajti le znanje vsakega posameznika, ki pa mora imeti tudi uporabno vrednost, pomeni uspeh 
za celo podjetje. V drugi polovici poslovnega leta so zaradi sezonsko povečanega obsega dela potekale 
aktivnosti na področju iskanja, usposabljanja in zaposlovanja delavcev na projektu vinjet. 

Načrti za leto 2010

Zaradi slabših rezultatov poslovanja in predvsem racionalizacije ter zmanjševanja stroškov, bo družba 
tudi v letu 2010 nadaljevala s trendom zmanjševanja števila zaposlenih. Več pozornosti bo posvetila 
zmanjševanju bolniških odsotnosti ter usposabljanju zaposlenih na področju skrbi in preventive za svoje 
zdravje.

Število zaposlenih po organizacijskih enotah (OE) 

OE
2008 2009

IND 08/09Št. 
zaposlenih

%
Št. 

zaposlenih
%

Uprava 10 2,63 4 1,16 40,00

Komercialno področje 40 10,53 37 10,76 92,50

Finance, ekonomika in 
pravno-kadrovsko področje

17 4,47 18 5,23 105,88

Razvoj in raziskave 33 8,68 35 10,17 106,06

Proizvodnja 242 63,68 216 62,79 89,26

Skupaj 380 100,00 344 100,00 90,53

Zaposleni

UPRAVA
Glavna direktorica

SIMONA POTOČNIK

Komercialno področje

Direktor

GREGOR MLAKAR

Razvoj in raziskave

Direktor

MILAN KERIČ

Finance, ekonomika
 in pravno-kadrovsko 

področje

Direktor

SREČKO GORENJAK

Proizvodnja

Direktor

DAVORIN DOBOČNIK
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Zaradi primerjave z letom 2008 so enote, ki so se združevale (Prodaja komercialnih in varnostnih tiskovin, 
Cetis nove tehnologije, Poslovne integracije in upravljanje človeških virov ter Razvoj in raziskave grafičnih 
tehnologij) in zaposleni v teh enotah, združeni v novi organizaciji služb, ki je bila sprejeta 1. marca 2009.

Trend zmanjševanja števila zaposlenih predvsem na mehek način (prenehanja zaposlitev za določen čas, 
odhodi na čakanja) se nadaljuje. Ob koncu leta 2009 je bilo 344 zaposlenih, od tega 37 za določen čas. 
Skupaj je v letu 2009 prenehalo delovno razmerje osemdesetim sodelavcem.

Št. zaposlenih

1. Plan za leto 2009 - 31.12.2009  276

2. Stanje 31.12.2008  380

3. Prihodi do 31. 12. 2009   44

4. Odhodi do 31. 12. 2009   80

5. Stanje 31. 12. 2009   344

6. Stopnja fluktuacije   18,87

7. Zmanjšanje do 31. 12. 2009   od 01. 01. 2009 -36

8. Odstopanje od plana 31. 12. 2009 68

Izobrazbena struktura zaposlenih

Izobrazba
2008 2009

Število      % Število       %

II. priučeni delavci 83 21,84 65 18,90

III. kvalificirani delavci 7 1,84 7 2,03

IV. kvalificirani delavci 115 30,26 99 28,78

V. srednja stopnja 98 25,79 96 27,91

VI. višja stopnja 26 6,84 29 8,43

VII. visoka stopnja 45 11,84 42 12,21

VIII. magisterij 6 1,58 6 1,74

Skupaj 380 100 344 100

V letu 2009 je zaključilo šolanje 7 zaposlenih, ki so imeli sklenjeno pogodbo o izobraževanju ob delu, štirje 
na višji stopnji, dva na visoki, en sodelavec pa je zaključil magisterij. Sklenjenih imamo še 18 pogodb o 
izobraževanju ob delu, celotna investicija v študij ob delu pa je v letu 2009 znašala 7.856,26 evrov.

Izobrazbena struktura v Skupini Cetis

Število 

Stopnja izobrazbe 2009 2008

 I. 6 6

II. priučeni 66 84

III. kvalificirani 8 8

IV. kvalificirani 109 125

V. srednja 123 125

VI. višja 31 28

VII. visoka 49 52

VIII. magisterij 8 8

Skupaj 400 436
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V letu 2009 se je število delavcev z nižjimi stopnjami izobrazbe zmanjševalo. Povečalo se je le število 
delavcev z višjo stopnjo izobrazbe.

Povprečna plača v primerjavi s slovenskim povprečjem

2008 2009

Povprečna mesečna bruto plača v Cetisu 1.233,93 1.336,68

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji 1.391,14 1.435,16

Odstopanja od slovenskega povprečja v % -11 -6,86

Povprečna plača v primerjavi s panogo

2008 2009

Povprečna mesečna bruto plača v Cetisu 1.233,93 1.336,68

Povprečna mesečna bruto plača v panogi v Sloveniji 1.211,65 1.246,08

Odstopanja od povprečja v panogi v % 1,81 6,78

Stroški dela v strukturi prihodkov v % 31,73 28,17

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za leto 2009 je znašala 1.435,16 evrov, medtem ko je bila 
povprečna mesečna plača v Cetisu 1.336,68 evrov. Strošek dela je v strukturi prihodkov znašal 28,17 %. 
Glede na panogo je povprečna mesečna plača višja za 6,78 %, in sicer je v dejavnosti 22.2. Tiskarstvo in z 
njim povezane storitve, kjer je povprečna mesečna bruto plača znašala 1.246,08 evrov. 

Stroški izobraževanja in usposabljanja

Vrsta izobraževanja 2008 2009 IND 08/09

Seminarji 73.315,23 43.733,80 59,65

Računalništvo 7.519,50 666,44 8,86

Tuji jeziki 404,35 280,80 69,44

Sejmi in konference 26.581,58 15.622,43 58,77

Izobraževanje za kakovost 4.038,55

Varstvo pri delu 1.298,31

Interna izobraževanja 4.838,10

Študij ob delu 11.600,68 7.856,26 67,72

Štipendije 14.571,99 9.931,73 68,16

Skupaj 133.993,33 88.266,42 65,87

Investicija v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je v letu 2009 znašala 88.266,42 evrov, kar pomeni 
255 evrov na zaposlenega. Nadaljeval se je trend vlaganja v izobraževanje in usposabljanje za manjkajoče 
kompetence na delovnih mestih s poudarkom na internih izobraževanjih in usposabljanjih (4.838,10 evrov) 
ter na izobraževanju za kakovost (4.038,55 evrov).
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Statistični podatki o zaposlenih

2008 2009

Število zaposlenih 380 344

Delež žensk 42,10 % 43,60 %

Delež moških 57,90 % 56,40 %

Povprečna starost žensk 41,91 let 41,07 let

Povprečna starost moških 42,15 let 41,71 let

Povprečna delovna doba žensk 21,92 let 20,67 let

Povprečna delovna doba moških 21,49 let 20,82 let

Delež zaposlenih za nedoločen čas 87,90 % 89,20 %

Delež zaposlenih za določen čas 12,10 % 10,80 %

Stopnja fluktuacije 18,63 % 18,87 %

Delež žensk v vodstveni strukturi 43,59 % 35,42 %

Prihodi 31 44

Odhodi 87 80

Delež žensk v družbi je bil v letu 2009 43,60 %. O tega jih je v vodstveni strukturi 35,42 %. Starostna 
struktura in delovna doba sta se v primerjavi z letom 2008 malo znižali, predvsem zaradi novih zaposlitev 
ter zmanjševanja števila zaposlenih pri starejših sodelavcih. Stopnja fluktuacije je ostala na skoraj isti ravni, 
še vedno pa je dokaj visoka predvsem zaradi zaposlitev za določen čas.

Pregled bolniških odsotnosti po mesecih v odstotkih 

Boleznine v breme 
podjetja  

Povrnjene 
boleznine 

Skupaj 

Januar 4,08 3,66 7,74

Februar 3,14 3,23 6,37

Marec 3,23 3,03 6,26

April 4,62 2,74 7,36

Maj 3,25 2,55 5,80

Junij 3,12 2,28 5,40

Julij 2,44 2,76 5,20

Avgust 2,63 2,63 5,26

September 3,85 1,92 5,77

Oktober 3,58 2,82 6,40

November 3,01 3,24 6,25

December 3,51 3,12 6,63

Povprečno 2009 3,37 2,83 6,20

Povprečno 2008 4,11 2,16 6,27
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V letu 2008 se je odsotnost zaradi bolniške v breme podjetja zmanjšala za 0,74 odstotkov. Povrnjena 
odsotnost nad 30 dni je višja za 0,67 odstotkov, medtem, ko se je odsotnost zaposlenih, ki so na daljši 
bolniški malo zvišala. Bolniške odsotnosti družba spremlja redno. S tistimi, ki so dlje odsotni se opravijo 
razgovori. Kar nekaj bolniških odsotnosti je zaradi poškodb pri delu, pa tudi na poti na delo, čeprav se tudi 
ta trend iz leta v leto zmanjšuje. To kaže na to, da tudi na področju varnosti in zdravja pri delu družba naredi 
precej, predvsem v smislu usposabljanja sodelavcev za varno in zdravo delo.

Poškodbe pri delu v zadnjih dveh letih

2008 2009

Na poti 4 4

Pri delu 11 9

Skupaj 15 13

Poškodbam pri delu se ni mogoče povsem izogniti. Zaradi uvajanja novih tehnoloških procesov, usposabljanja 
in preverjanje delavcev za varno delo se število poškodb v zadnjem obdobju zmanjšuje. Kljub tej ugotovitvi je še 
vedno preveč poškodb pri delu, ki nastanejo zaradi neprevidnosti in nedoslednega upoštevanja osnovnih pravil 
varnosti in zdravja pri delu. Delavec mora biti na delu zbran, spočit, discipliniran, delo mora opravljati tako, da 
ne ogroža svoje varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih delavcev ter da pri delu upošteva predpisane 
varnostne ukrepe (navodila za varno delo), uporablja predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. 
Neposredni vodja pa je odgovoren za nadzor nad izvajanjem omenjenih ukrepov ter sankcioniranja v primeru 
neupoštevanja teh ukrepov.                                                                              (Vir: Letno poročilo VZD IN VPP)
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Za zagotavljanje zdravega delovnega okolja je potrebno skrbeti tudi za zdrav odnos do naravnega okolja. 
V družbi Cetis se tega zavedamo, zato delamo po začrtanih okoljevarstvenih smernicah, ki so opredeljene v 
okoljski politiki. Cetis sicer ni velik onesnaževalec okolja, vendar si kljub temu aktivno prizadeva zmanjševati 
negativne vplive svoje dejavnosti na naravno okolje. V ta namen poteka osveščanje in izobraževanje 
zaposlenih s tega področja ob upoštevanju okoljevarstvenih vidikov pri nabavi in uvajanju novih tehnologij.
 
Izvajanje okoljskih ciljev in programov v letu 2009

•	 Družba je pričela ločeno zbirati odpadno tehnološko vodo in tako zmanjšala emisije srebra v odpadni 
vodi.

•	 Hladilne naprave tipa R22 je Cetis odstranil in zmanjšal nevarnosti emisij nevarnih snovi v zrak.
•	 Količina komunalnih odpadkov se je zmanjšala za 12 %.

Načrti za leto 2010 

•	 Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki povzročajo emisije snovi v vode.
•	 Zmanjšati količino komunalnih in nevarnih odpadkov za 5 %.

Dolgoročni cilj

Cetisov dolgoročni cilj je dosegati trend zmanjševanja količine odpadkov ter dvig okoljevarstvene 
osveščenosti zaposlenih. 

Okoljske investicije v zadnjih letih

Okoljske investicije v zadnjih letih investicije v EUR

Uvedba tehnologije CTP 400.000

Uvedba tehnologije flexo CTP 117.892

Izgradnja skladišča nevarnih odpadkov 330.000

Skupaj 847.892

Količina komunalnih odpadkov v zadnjih dveh letih

2008 2009

Komunalni odpadki v tonah 94,1 82,5

Količino komunalnih odpadkov je družba v letu 2009 zmanjšala za 11,6 ton, to je 12 %.

Odgovornost do družbenega in 
naravnega okolja
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2008 2009 Sprememba v %

Lepila 1.790 2.847 59

Fiksirji 130 675 419

Razvijalci 3.590 3.542 -1

Odpadna voda 7 14.372

Skupaj 20.474 43.293 111

Količina nevarnih odpadkov se je v letu 2009 povečala zaradi velike količine odpadnih barv (odpisi) in 
ločenega zbiranja vode, onesnažene s srebrom. 

Embalaža

Cetis povzroča odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek ter zanemarljiv delež odpadne embalaže iz 
neposrednega uvoza. V letu 2009 je družba na slovenskem trgu povzročila 109,1 ton papirne odpadne 
embalaže. Na tem področju okolja ne obremenjuje, saj v skladu z zakonodajo odpadno embalažo odda 
v predelavo. V primerjavi z letom prej je Cetis proizvedel nekaj več odpadne embalaže na račun večjega 
posla za eno od afriških držav. 

Emisije v ozračje 

Cetis s svojo moderno tehnološko opremljenostjo ter s prizadevanji za uporabo nenevarnih snovi v 
proizvodnji minimalno obremenjuje okolje z emisijami snovi v zrak. Za ogrevanje uporablja zemeljski plin, 
ki spada med okolju prijazne načine ogrevanja. 

Elektrika v kWh Zemeljski plin v Sm3 Voda v m3

2008 6.776.730 211.731 15.782

2009 7.257.990 228.836 18.163

Preventivni in korektivni ukrepi

Velika večina korektivnih ukrepov se izda ustno in so posledica manjših nedoslednosti pri ločevanju 
odpadkov, označevanju posod z odpadki, ipd., medtem, ko se pisni korektivni in preventivni ukrepi izdajajo 
ob ugotovljenih večjih potencialnih neskladnostih oziroma ponavljajočih se manjših. 

Okoljsko komuniciranje 

V skladu s Poslovnikom varovanja okolja vodi družba posebno evidenco okoljskega komuniciranja 
(notranje in zunanje). Zaposlene in poslovne partnerje periodično seznanja z aktivnostmi na tem področju, 
kakor tudi ob izvajanju večjih projektov ali investicijah ter v letnem poročilu. 
Zaposlene o okoljevarstvenih aktivnostih Cetis redno obvešča po ustaljenih poteh kot so oglasne deske, 
elektronska pošta in na sestankih. Prav tako potekajo izobraževanja s področja varovanja okolja in varstva 
pri delu s ciljem dvigovanja organizacijske kulture v smislu večje okoljevarstvene osveščenosti. Vsak 
posameznik v Cetisu je zavezan k uresničevanju okoljevarstvene politike ter  ravnanju in obnašanju v 
skladu z njenimi določili. 

7 Količin odpadne vode družba v letu 2008 ni spremljala, ker to ni bilo potrebno.
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48 Družbena odgovornost
Tako kot večina družb, je tudi Cetis v letu 2009 posloval v oteženih gospodarskih razmerah. Zaradi tega bilo 
njegovo delovanje še bolj podrejeno stroškovni učinkovitosti. V skladu s to usmeritvijo je svoja sredstva, 
namenjena družbeno koristnim dejavnostmi izjemno zmanjšal. Cetis je sicer še zmeraj vpet v različne 
družbeno koristne programe in iniciative vendar v bistveno manjšem obsegu kot prejšnja leta. 

Na področju sponzorstev ostaja zvest športu. Že več let sponzorira Rokometni klub Pivovarna Laško, 
Atletsko društvo Kladivar, Ženski rokometni klub Celje ter druga športna društva in klube. To je bila tudi 
stalnica v letu 2009. Donatorstva v letu 2009 pa so bila namenjena predvsem posameznikom v stiski. 

Cetis podpira tudi športno dejavnost svojih zaposlenih, in sicer so znotraj družbe organizirane posamezne 
športne sekcije, ki jim družba vsako leto pomaga z donatorskimi sredstvi. V letu 2009 se je sicer obseg teh 
sredstev zmanjšal. S skrbjo za zdravje zaposlenih in dvigom zavedanja o pomenu zdravja za kakovostno 
življenje, je Cetis pred nekaj leti uvedel tudi s tem povezan dogodek – Dan za zdravje. Vsako leto pa na 
novoletni zabavi za zaposlene razglasi tudi naj sodelavce ter podeli jubilejna priznanja. 
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Pijemo iz njene čaše, zaradi česar se lahko veselimo 
prihodnosti. 
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Računovodsko poročilo družbe Cetis, d. d.

Poročilo neodvisnega revizorja
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v  EUR

Pojasnila Doseženo v 2009 Doseženo v 2008

1. PRIHODKI 2 26.047.444 25.668.580

2. Nabavna vrednost prodanih količin 3 -1.323.866 -1.985.530

3. Proizvajalni stroški 3 -16.610.399 -16.204.229

4. Nabavna vrednost prodanih  količin in proizvajalni stroški -17.934.266 -18.189.759

    

A. KOSMATI DOBIČEK 8.113.178 7.478.821

5. Drugi prihodki (iz poslovanja) 4 790.280 1.054.091

6. Stroški prodajanja 3 -3.857.703 -3.696.083

7. Stroški splošnih služb 3 -6.115.045 -6.195.312

8. Drugi odhodki (iz poslovanja) 3 -278.234 -202.331

 = Drugi prihodki, odhodki in stroški (5+6+7+8) -9.460.702 -9.039.634

B. POSLOVNI IZID BREZ STROŠKOV FINANCIRANJA -1.347.524 -1.560.813

9. Prihodki iz financiranja 5 1.235.839 2.375.754

10. Stroški financiranja 5 -525.684 -1.199.722

    

C. ČISTI STROŠKI FINANCIRANJA 710.155 1.176.033

D. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO -637.369 -384.780

12. Davek 6 -26.823 -32.248

E. DOBIČEK /IZGUBA PO OBDAVČITVI -664.192 -417.028

 Čisti in prilagojeni dobiček (izguba) na delnico (v EUR) 24 -3,32 -2,09
 

Izkaz poslovnega izida (MSRP)
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Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

v EUR

  2009 2008

 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -664.192 -417.028

 Drugi vseobsegajoči donos v obdobju: 534.680 -1.917.176

 
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih  
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

 
Čista spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
sredstev, razpoložljivih za prodajo

534.680 -1.917.176

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

 Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa

 Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju 534.680 -1.917.176

 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -129.512 -2.334.204

 Od tega:   

 - za večinske lastnike   

 - za manjšinske lastnike   
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   v EUR

 Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008

SREDSTVA    

Nepremičnine, naprave in oprema 8 16.814.841 16.691.900

Neopredmetena sredstva 9 2.152.467 1.619.591

Naložbene nepremičnine 10 429.226 203.129

Naložbe v podjetja v skupini 11 3.615.411 3.615.411

Naložbe v pridružena podjetja 12 2.600 7.560

Naložbe razpoložljive za prodajo 13 11.094.674 12.282.154

Dana posojila 14 44.876 333.995

Dolgoročne poslovne terjatve 15

Odložene terjatve za davek 16 535.307 741.136

Skupaj dolgoročna sredstva 34.689.401 35.494.876

   

Sredstva namenjena za prodajo 17 2.296.668 2.381.259

Zaloge 18 2.591.327 2.852.416

Kratkoročne finančne naložbe po pošteni vrednosti 19

Kratkoročna dana posojila 20 12.736 897.061

Poslovne in druge terjatve 21 5.318.330 4.179.217

Denarna sredstva in drugi ustrezniki 22 2.930 955.896

Skupaj kratkoročna sredstva  10.221.991 11.265.850

    

SKUPAJ SREDSTVA  44.911.391 46.760.726

   

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2009
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v EUR

 Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008

KAPITAL IN OBVEZNOSTI    

    

Izdani kapital  10.015.023 10.015.023

Presežek vplačanega kapitala  17.550.359 17.859.379

Rezerve (zakonske in statutarne)  2.027.420 1.926.717

Zadržani dobiček  455.876

Lastne delnice  -1.025.918 -26.001

Rezerva za pošteno vrednost  -1.041.797 -1.576.477

Skupaj kapital 23 27.525.088 28.654.518

  

Prejeta posojila 25 5.567.754 6.064.130

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 26 3

Rezervacije 27 877.175 1.010.093

Odložene obveznosti za davek 16 5.744 26.135

Skupaj dolgoročne obveznosti 6.450.673 7.100.362

   

Prejeta posojila 25 4.221.784 5.730.199

Poslovne in druge obveznosti 28 6.713.847 5.275.648

Skupaj kratkoročne obveznosti  10.935.631 11.005.846

Skupaj obveznosti  17.386.304 18.106.208

    

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI  44.911.391 46.760.726
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v EUR (brez centov) 

 2009 2008

 A.  Denarni tokovi pri poslovanju 

 a)  Poslovni izid pred obdavčitvijo -637.369 -384.780

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -26.823 -32.247

 -664.192 -417.027

 b)  Prilagoditve za 

 Amortizacijo (+) 2.898.691 3.430.248

 Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezane s postavkami naložbenja in 
financiranja (-) 

-250.664 -251.477

 Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami naložbenja in 
financiranja (+) 

90.589 78.118

 Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-) -257.004 -2.352.772

 Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+) 497.291 1.156.919

2.978.903 2.061.036

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

 odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 

 Začetne manj končne poslovne terjatve -2.058.826 2.601.507

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -5.251 -4.178

 Začetne manj končne terjatve za odloženi davek 

 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  85.108 -2.296.668

 Začetne manj končne zaloge 261.089 455.652

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 2.125.090 -3.056.150

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -119.337 -361.674

 Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek 

287.873 -2.661.511

 c)  Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 2.602.584 -1.017.502

 B.  Denarni tokovi pri naložbenju 

 a)  Prejemki pri naložbenju 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  236.130 764.068

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 63.358

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.025.934 808.548

Izkaz finančnega izida (MSRP)
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v EUR (brez centov)

 2009 2008

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.465.687

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 316.125

1.641.547 4.038.303

 b)  Izdatki pri naložbenju 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -902.888 -511.938

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -1.793.413 -753.451

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -3.600

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 

-2.699.901 -1.265.389

 c)  Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -1.058.354 2.772.914

 C.  Denarni tokovi pri financiranju 

 a)  Prejemki pri financiranju 

 Prejemki od vplačanega kapitala 

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.769.912

1.769.912

 b)  Izdatki pri financiranju 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -492.408 -690.039

 Izdatki za vračila kapitala 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -496.376 -2.380.627

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.508.414

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 

-2.497.198 -3.070.666

 c)  Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -2.497.198 -1.300.754

 Č.  Končno stanje denarnih sredstev 2.930 955.895

 x)  Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -952.966 454.658

 y)  Začetno stanje denarnih sredstev 955.895 501.237
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 Izdani 

kapital 
Kapitalske 

rezerve

Zakonske in 
statutarne 

rezerve
Lastne 

delnice
Zadržani 
dobiček

Rezerva za 
pošteno 

vrednost
Skupaj 
kapital

A1.

Stanje konec prejšnjega poročevalskega 

obdobja na  31.12.2007 10.015.023 17.859.379 1.900.717 -26.001 898.906 340.699 30.988.723

A2.

Začetno stanje poročevalskega

obdobja na  01.01.2008 10.015.023 17.859.379 1.900.717 -26.001 898.906 340.699 30.988.723

B1. Spremembe lastniškega kapitala

B2.

Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega

obdobja na 31.12.2008 -417.028 -1.917.176 -2.334.204

 Vnos čistega poslovnega izida -417.028 -417.028

 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb -1.917.176 -1.917.176

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa  

B3. Spremembe v kapitalu 26.001 -26.001

 

Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 26.001 -26.001

C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 
na  31.12.2008 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 455.877 -1.576.477 28.654.519

1.
Stanje konec prejšnjega poročevalskega 
obdobja na 31.12.2008 10.015.023 17.859.379 1.926.717 -26.001 455.876 -1.576.477 28.654.517

A2.
Začetno stanje poročevalskega obdobja 
na 01.01.2009 10.015.023 17.859.379 1.926.717 -26.001 455.876 -1.576.477 28.654.517

B1. Spremembe lastniškega kapitala -999.918 -999.918

 
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev -999.918 -999.918

B2.
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja na  31.12.2009 -664.192 534.680 -129.512

 Vnos čistega poslovnega izida     -664.192  -664.192

Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 534.680 534.680

 Druge sestavine vseobsegajočega donosa 

B3. Spremembe v kapitalu -309.019 100.703 208.316

 

Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 100.703 -100.703

 
Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala -309.019 309.019

C.
Končno stanje poročevalskega obdobja 
na 31.12.2009 10.015.023 17.550.359 2.027.420 -1.025.918 -1.041.797 27.525.088

Uprava družbe Cetis, d. d. potrjuje računovodske izkaze in njihova pojasnila za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2009.

Izkaz gibanja kapitala (MSRP)
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58 Uprava je odgovorna za pripravo računovodskih izkazov tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko 
poslovanja ob koncu poslovnega leta in izkaz poslovnega izida za to obdobje. 

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske politike ter da so bile 
računovodske ocene izdelane smiselno in po načelu previdnosti. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski 
izkazi sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodski izkazi so 
izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem  poslovanju podjetja.

Uprava je odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 
sredstev podjetja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

Marec 2010                                                                                                            mag. Simona Potočnik 
                               glavna direktorica

Izjava o odgovornosti poslovodstva
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591. Predstavitev družbe

Sedež in pravna oblika podjetja ter država
Cetis, grafične in dokumentacijske storitve d. d., je 
družba s sedežem na Čopovi 24 v Celju. Kot delniška 
družba je bila vpisana v register podjetij Okrožnega 
sodišča Celje dne 13.02.1996 pod št. 95/00923 in 
25.11.2003 pod št. 1/01476/0. Celotni kapital druž-
be na dan 31.12.2009 znaša 27.525 tisoč EUR in je 
razdeljen na 200.000 navadnih kosovnih imenskih 
delnic, vključujoč lastne delnice, ki so v nemateri-
alizirani obliki izdane v Centralni klirinško depotni 
družbi v Ljubljani. Z delnicami z oznako CETG se tr-
guje na vstopni kotaciji Ljubljanske borze.

Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti
Družba zagotavlja celovite rešitve na področju ko-
munikacij s pomočjo tiskanih in drugih vrst medi-
jev. Vizija družbe je z ustreznimi razvojnimi, investi-
cijskimi in tržnimi aktivnostmi ter zaposlovanjem 
najboljših kadrov biti prvi v Sloveniji ter povečati 
tržni delež na trgih izven Slovenije. Družba ponuja 
pester program varnostnih, variabilnih in komerci-
alnih tiskovin, grafično oblikovanje ob spremljajo-
čih storitvah kot so poosebljanje, implementacija 
čipov ali magnetnih trakov, arhiviranje, upravljanje 
z identiteto, storitve svetovanja ter projektnega vo-
denja in druge.

Podatki o obvladujočem podjetju
Cetis, d.d., Celje je obvladujoča družba Skupine 
Cetis, za katero se pripravljajo konsolidirani računo-
vodski izkazi.

2.  Podlaga za pripravo računovodskih izkazov

Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi za leto 2009 so pripravljeni v 
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP), ki jih je razglasil Odbor za med-
narodne računovodske standarde (IASB) in tolma-
čenj Odbora za pojasnjevanje mednarodnega ra-
čunovodskega poročanja (FRIC), kot jih je sprejela 
Evropska unija.
Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila 
22. 03. 2010.

Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi za leto 2009 so pripravljeni ob 
upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih pri-
merih, kjer je upoštevana poštena vrednost:

•	 finančni inštrumenti po pošteni vrednosti 
skozi poslovni izid,

•	 finančni inštrumenti po pošteni vrednosti 
skozi kapital oz. za prodajo razpoložljiva fi-
nančna sredstva.

Metode, uporabljene pri merjenju poštene vredno-
sti, so opisane v nadaljevanju.

Funkcijska in predstavitvena metoda
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v 
funkcijski valuti družbe Cetis, d. d. Vse računovod-
ske informacije, predstavljene v evrih, so zaokrože-
ne na evro.

Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih iz-
kazov v skladu z Mednarodnimi standardi računo-
vodskega poročanja podati ocene, presoje in pred-
postavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih 
usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obve-
znosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati 
lahko od teh ocen odstopajo. Ocene in navedene 
predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Po-
pravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdo-
bje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja 
leta, na katera popravek vpliva.

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kri-
tičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v 
procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki 
najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih iz-
kazih, so opisani v naslednjih točkah:

•	 točka 16 – uporaba davčnih izgub,
•	 točki 26 in 27 – rezervacije in pogojne obve-

znosti,
•	 točka 29 – vrednotenje finančnih inštrumen-

tov.

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 
in pojasnila k računovodskim izkazom
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3.  Pomembne računovodske usmeritve

Spodaj opredeljene računovodske politike je druž-
ba dosledno uporabljala za vsa obdobja, ki so pred-
stavljena v priloženih računovodskih izkazih.

a) Tuje valute

Posli izkazani v tuji valuti se preračunajo v ustrezno 
funkcijsko valuto družbe po menjalnem tečaju na 
dan posla.
Sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti, se ob 
nastanku dogodka in konec obračunskega obdo-
bja preračunajo po referenčnem  tečaju (ECB) Ban-
ke Slovenije v EUR. 
Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji va-
luti na dan bilance stanja, se preračunajo v funkcij-
sko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. 
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 
med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na 
začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih 
obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno 
vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem 
tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in 
obveznosti, izražene v tuji valuti in izmerjene po 
pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto 
po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina 
poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida.

b)  Finančni inštrumenti

Neizpeljani finančni inštrumenti
Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo nalož-
be v kapital in dolžniške vrednostne papirje, po-
slovne in druge terjatve, denarna sredstva in njiho-
ve ustreznike, prejeta in dana posojila, ter poslovne 
in druge obveznosti.
Neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku pri-
poznajo po njihovi pošteni vrednosti, povečani za 
stroške, ki se neposredno nanašajo na posel. Po 
začetnem pripoznanju, se neizpeljani finančni in-
štrumenti izmerijo na način, ki je opredeljen v na-
daljevanju. 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo de-
nar v blagajni in vloge na vpogled. Prekoračitve na 
tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče porav-
nati na poziv in so sestavni del vodenja denarnih 
sredstev, so v izkazu finančnega izida vključene 
med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustre-
znikov.
Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov 
je opisano v točki k) Finančni prihodki in finančni 
odhodki. 

Finančna sredstva na razpolago za prodajo 
Naložbe družbe v kapitalske vrednotnice in določe-
ne dolžniške vrednostne papirje  so razvrščene kot 
finančna sredstva, ki so na razpolago za prodajo. Po 
začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po 

pošteni vrednosti, spremembe poštene vrednosti, 
z izjemo izgub zaradi oslabitve, pa so pripoznane 
neposredno v kapitalu. Ko se pripoznanje naložbe 
odpravi, se s tem povezani dobiček ali izguba pre-
nese v poslovni izid. Pri obračunavanju običajnega 
nakupa ali prodaje finančnega sredstva se pripo-
znava ali odpravi pripoznanje, kot je ustrezno, ob 
upoštevanju datuma plačila.

Naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Inštrument je razvrščen po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid, če je v posesti za trgovanje, ali če je 
določen kot takšen po začetnem pripoznanju. Fi-
nančni inštrumenti so določeni po pošteni vredno-
sti skozi poslovni izid pod pogojem, da je družba 
zmožna voditi te naložbe, kot tudi odločati o naku-
pih in prodajah na podlagi poštene vrednosti. Po 
začetnem pripoznanju, se pripadajoči stroški posla 
pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastan-
ku. Finančni inštrumenti po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid so merjeni po pošteni vrednosti, zne-
sek spremembe poštene vrednosti pa se pripozna 
v poslovnem izidu. 

Ostalo
Ostali neizpeljani finančni instrumenti so merjeni 
po odplačni vrednosti z uporabo metode efektiv-
nih obresti, zmanjšani za znesek izgub zaradi osla-
bitve.

Osnovni kapital
Navadne delnice
Navadne delnice so sestavni del osnovnega kapi-
tala.

Odkup lastnih delnic ali deležev 
Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, se znesek 
plačanega nadomestila vključno s stroški, ki se 
neposredno nanašajo na odkup, brez morebitnih 
davčnih učinkov pripozna kot sprememba v kapi-
talu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot 
lastne delnice in se odštejejo od kapitala. Ob pro-
daji lastnih delnic se prejeti znesek izkaže kot po-
večanje kapitala in dobljeni presežek ali manjko pri 
transakciji se izkaže v kapitalu.

c)  Nepremičnine naprave in oprema 

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po 
svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacij-
ski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Nepremičnine naprave in oprema so 
bila na dan prehoda na MSRP izkazana  na osno-
vi njihove domnevne nabavne vrednosti na dan 
1. 1. 2005. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno 
pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvir-
ju izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, 
neposredne stroške dela, in ostale stroške, ki jih je 
mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva 
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za nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in 
odstranitve sredstva ter obnovitev mesta, na kate-
rem se je to sredstvo nahajalo. Nabavljene računal-
niške programe, ki pomembno prispevajo k funk-
cionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del te 
opreme. Stroški izposojanja v zvezi z nabavo ali iz-
gradnjo zadevnih sredstev se izkažejo v poslovnem 
izidu ob njihovem nastanku.

Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različ-
ne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posame-
zna opredmetena osnovna sredstva.

Dobiček oziroma izguba ob odsvojitvi nepremič-
nin, naprav in opreme se določi kot razlika med 
prihodki iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigo-
vodsko vrednostjo ter izkaže v izkazu poslovnega 
izida med »drugimi poslovnimi prihodki« oziroma 
med »drugimi poslovnimi odhodki«. 

Kasneje nastali stroški v zvezi z nepremičninami, 
napravami in opremo
Stroški zamenjave posameznega dela osnovnega 
sredstva se pripoznajo v knjigovodski vrednosti 
tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče go-
spodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, 
pritekale v družbo, ter če je nabavno vrednost mo-
goče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. 
dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem 
izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomerne-
ga časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 
koristnosti vsakega posameznega sredstva. Zemlji-
šča in sredstva v pridobivanju se ne amortizirajo.

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi 
sredstev in znašajo:

V letih min. V letih max.

Naložbene nepremičnine 7 40

Gradbeni objekti 7 40

Oprema grafične dejavnosti 3 20

Laboratorijska oprema 3 10

Vozila 5 8

Telefoni, telegrafska centrala 3 5

Pohištvo 5 6

Pisalni stroji, računalniška oprema 3 8

Računalniška oprema za protipožarno varnost 3 3

Merilne in kontrolne naprave 4 6

Doba koristnosti se določa in preverja v skladu s 
Pravilnikom o računovodstvu in financah. 
Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale 
vrednosti se na dan poročanja  ponovno pregleda-
jo v skladu z Pravilnikom o računovodstvu in finan-
cah. 

d)  Neopredmetena sredstva

Raziskovanje in razvijanje 
Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega na-
men je pridobiti novo znanstveno in strokovno 
znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu po-
slovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.
Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikova-
nje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov 
in postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga 
lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali posto-
pek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja mo-
žnost bodočih gospodarskih koristi, če družba raz-
polaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja, in 
če ima  namen uporabiti ali prodati sredstvo. Pripo-
znana vrednost porabe zajema stroške materiala, 
neposredne stroške dela, ter ostale stroške, ki jih je 

mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva 
za nameravano uporabo. Stroški izposojanja, ki se 
nanašajo na razvijanje sredstva in ostali stroški se 
izkažejo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. 
Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izka-
zana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortiza-
cijski popravek vrednosti in zatečene izgube zaradi 
oslabitve.

Ostala neopredmetena sredstva
Ostala pridobljena neopredmetena sredstva, ki jih 
je pridobila družba in katerih dobe koristnosti so  
omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanj-
šani za amortizacijski popravek vrednosti in zateče-
ne izgube zaradi oslabitve.

Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi dolgo-
ročnimi sredstvi  so usredstveni le v primerih, ko 
povečujejo bodoče gospodarski koristi, ki izhajajo 
iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali 
stroški so v poslovnem izidu pripoznani kot odhod-
ki, takoj ko do njih pride.
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Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomerne-
ga časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 
koristnosti neopredmetenih sredstev in se začne 
obračunavati, ko je sredstvo na razpolago za upo-
rabo. 
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
leto so naslednje:

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi 
sredstev in znašajo:

V letih min. V letih max.

Neopredmetena 
sredstva 3 10

e)  Naložbene nepremičnine 

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, pose-
dovana, da bi prinašala najemnino ali povečevala 
vrednost dolgoročne naložbe, ali pa oboje. Zato 
naložbeno premoženje povzroča denarne tokove, 
ki so močno neodvisni od drugih sredstev, ki jih 
poseduje podjetje. Kot naložbena nepremičnina se 
določi:

- zemljišče, posedovano za povečevanje vre-
dnosti dolgoročne naložbe, ne za prodajo v 
bližnji prihodnosti v rednem poslovanju,

- zemljišče, za katero družba ni določila priho-
dnje uporabe,

- zgradba v lasti ali finančnem najemu, oddana 
v enkratni ali večkratni poslovni najem,

- prazna zgradba, posedovana za oddajo v en-
kratni ali večkratni poslovni najem ter

- v primerih, ko je glede na opredelitev sredstev 
en del nepremičnine naložbena nepremični-
na in drugo opredmeteno osnovno sredstvo, 
vendar ju ni mogoče ločeno prodati, se opre-
deli celotno sredstvo kot naložbena nepre-
mičnina, če je del, ki je opredmeteno osnov-
no sredstvo, nepomemben, sicer se celotno 
sredstvo izkaže kot opredmeteno osnovno 
sredstvo. Ali je delež pomemben ali ne, določi 
pristojni delavec posameznega področja.

Merjenje pri pripoznavanju

Družba meri naložbene nepremičnine po modelu 
nabavne vrednosti.
Nabavna vrednost kupljene naložbene nepremič-
nine obsega njeno nakupno ceno in vse njej ne-
posredno pripisljive stroške. Neposredno pripisljivi 
stroški vključujejo na primer pripisljive zaslužke za 
pravne storitve, davke od prenosa nepremičnine in 
druge stroške posla.
Nabavno vrednost v lastnem okviru zgrajene ne-
premičnine sestavljajo njeni stroški do datuma do-
končanja gradnje ali razvijanja. Na ta dan postane 
nepremičnina naložbena nepremičnina.

Odtujitve

Naložbena nepremičnina se preneha pripoznavati 
ob odtujitvi ali kadar se za stalno umakne iz upora-
be in iz odtujitve ni mogoče pričakovati nikakršnih 
prihodnjih gospodarskih koristi.
Dobičke ali izgube iz opustitev ali odtujitev nalož-
benih nepremičnin je treba ugotoviti kot razlike 
med čistimi donosi ob odtujitvah in knjigovodsko 
vrednostjo sredstev ter jih pripoznati v poslovnem 
izidu.

Amortizacija

Naložbene nepremičnine se amortizirajo po enaki 
stopnji, kot nepremičnine v lastni rabi. Način dolo-
čanja dobe uporabnosti je enak načinu določanja 
dobe uporabnosti za opredmetena osnovna sred-
stva.

f)  Odvisne družbe in pridružene družbe 
   
Dolgoročne finančne naložbe v kapital odvisnih 
družb in pridruženih družb se vrednotijo po nabav-
ni vrednosti. Udeležba v dobičku se pripozna, ko 
družba pridobi pravico do izplačila.

g)  Zaloge 

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iz-
tržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Stro-
ški zalog se izkazujejo po metodi zaporednih cen 
(FIFO) in vsebujejo nabavno vrednost, stroške izde-
lave in pretvarjanja in druge stroške, ki se pojavljajo 
pri spravljanju zalog na njihovo sedanje mesto in v 
njihovo sedanje stanje. Pri dokončanih proizvodih 
in nedokončani proizvodnji stroški vsebujejo tudi 
ustrezen delež posrednih proizvajalnih stroškov ob 
normalni uporabi proizvajalnih sredstev. 
Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, 
dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za oce-
njene stroške dokončanja in ocenjene stroške pro-
daje.
Najmanj na dan bilance se preverijo iztržljive vre-
dnosti posameznih zalog. Za vse zaloge, ki so 
starejše od enega leta se ocenjuje, da je njihova 
iztržljiva vrednost nič. Za zaloge surovin in materi-
ala se oblikujejo analitični konti odmikov v breme 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov obratnih 
sredstev, za zaloge proizvodov in blaga pa analitič-
ni konti odmikov v breme poslovnih odhodkov.

h)  Oslabitev sredstev 

Finančna sredstva 
Družba na datum poročanja oceni vrednost finanč-
nega sredstva, da presodi, ali obstaja kako objek-
tivno znamenje oslabitve sredstva. Za finančno 
sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo 
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objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi 
enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pri-
čakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega 
sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sred-
stvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izraču-
na kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva 
in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razo-
brestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba 
zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, na-
menjenim za prodajo, se izračuna glede na njegovo 
trenutno pošteno vrednost.
Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena osla-
bitve izvede posamično. Ocena oslabitve preosta-
lih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede 
na njihove skupne značilnosti pri izpostavljenosti 
tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslov-
nem izidu obdobja. Morebitno zatečeno izgubo v 
zvezi s finančnim sredstvom, ki ni bila pripoznana 
neposredno v kapitalu, se prenese na poslovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo iz-
gube zaradi oslabitve mogoče nepristransko pove-
zati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju osla-
bitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni 
vrednosti, in finančnih sredstvih, razpoložljivih  za 
prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se odprava 
izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu. 
Izguba zaradi oslabitve za finančna sredstva, razpo-
ložljiva za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, 
se ne morejo odpraviti preko poslovnega izida.

Nefinančna sredstva

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri pre-
ostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev 
družbe  razen  zalog in odloženih terjatev za davke 
z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabi-
tve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestlji-
va vrednost sredstva. Ocena oslabitve neopredme-
tenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, ki še 
niso na voljo za uporabo, se izvede vsakič na datum 
poročanja.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarja-
joče enote je njena vrednost pri uporabi ali pošte-
na vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer 
tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri 
uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi 
diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z upo-
rabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža 
sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in 
tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namene 
preizkusa oslabitve se sredstva združijo v najmanj-
še skupine sredstev, ki ustvarjajo denarne pritoke 
iz trajne uporabe, veliki meri neodvisnih od tistih iz 
drugih sredstev ali skupin sredstev (»denar ustvar-
jajoče enote«).  
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se 
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vre-

dnost presega njegovo nadomestljivo vrednost. 
Slabitev se izkaže v poslovnem izidu. Izguba, ki se 
pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabi-
tve, se razporedi tako, na sredstva enote (skupine 
enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsa-
kega sredstva v enoti.
V zvezi z drugimi sredstvi pa družba izgube zara-
di oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilan-
ce stanja ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo 
do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. 
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do 
spremembe ocen, na podlagi katerih družba dolo-
či nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi 
oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere 
povečana knjigovodska vrednost sredstva ne pre-
seže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena 
po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sred-
stvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba 
zaradi oslabitve.

i)  Zaslužki zaposlenih

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlenih
Čista obveznost družbe, ki nastane v zvezi z dolgo-
ročnimi zaslužki zaposlenih, je seštevek prihodnjih 
zaslužkov, ki so jih zaposleni pridobili v zameno 
za njihovo delo, ki ga opravijo v tekočem in prej-
šnjih obdobjih. Tako dobljeni znesek zaslužkov se 
diskontira, s čimer se določi njegova sedanja vre-
dnost, in nato zmanjša za pošteno vrednost vseh 
povezanih sredstev. Morebitni aktuarski dobički in 
izgube se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju 
njihovega nastanka.

Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se me-
rijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, 
ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratko-
ročnim zaslužkom opravljeno.
Obveznost se izkaže v višini, za katero se pričaku-
je plačilo v obliki premije, izplačljive v dvanajstih 
mesecih po preteku obdobja opravljanja dela, ali 
programa delitve dobička, če ima družba sedanjo 
pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi 
preteklega opravljanja dela zaposlene osebe in je 
obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

j)  Rezervacije 
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi 
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo 
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 
omogočajo gospodarske koristi. Družba rezervacije 
določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov po določeni obrestni meri pred 
obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne 
vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so 
značilna za obveznost.
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Garancije za izdelke in storitve

Rezervacija za garancije za izdelke in storitve se 
izkaže ob prodaji izdelkov ali storitev, za katere je 
garancija dana. Rezervacija se oblikuje na osnovi 
izvirnih podatkov o garanciji in ob presoji vseh mo-
žnih izidov glede na njihovo verjetnost. 

k)  Prihodki

Prihodki iz prodaje proizvodov

Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po 
pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve 
iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in po-
puste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske po-
puste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse 
pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih 
z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede 
poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stro-
škov ali možnosti vračila proizvodov in ko družba 
preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proi-
zvodih in ko je višino prihodkov mogoče zanesljivo 
izmeriti.
Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih 
določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga 
se prenos praviloma izvede potem, ko je blago pri-
spelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri nekaterih 
mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naloži-
tvi blaga na transportno sredstvo.

Prihodki iz opravljenih storitev

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslov-
nega izida pripoznajo glede na stopnjo dokonča-
nosti posla na datum poročanja. Stopnja dokonča-
nosti se oceni s pregledom opravljenega dela. 

Prihodki od najemnin

Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki 
enakomerno med trajanjem najema. 

l)  Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti 
od naložb (vključno z za prodajo razpoložljivimi fi-
nančnimi sredstvi), prihodke od dividend, prihodke 
od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih 
sredstev namenjenih trgovanju skozi poslovni izid, 
ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki 
iz obresti se pripoznajo v poslovnem izidu ob njiho-
vem nastanku z uporabo metode efektivne obre-
stne mere. Prihodki od dividend se v izkazu po-
slovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena 
delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, 
ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do 
tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, 
dividende od prednostnih delnic, ki so izkazane 

med obveznostmi, negativne tečajne razlike, spre-
membe poštene vrednosti finančnih sredstev po 
pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi 
oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od 
inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izpo-
sojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po 
metodi efektivnih obresti.
Dobički in izgube iz tečajnih razlik se izkažejo v či-
stem znesku.

m)  Davek od dohodka pravnih oseb

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta 
obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od do-
bička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v 
tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se 
izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje 
med kapitalom.
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, 
da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslov-
no leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih 
ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, in 
morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v po-
vezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti 
po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne 
razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in 
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in 
zneskov za potrebe davčnega poročanja. Upošte-
vane so vse začasne razlike. Odloženi davek se iz-
kaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potreb-
no plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi 
zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na 
datum poročanja.
Družba pobota odložene terjatve in obveznosti za 
davek, če ima zakonsko izvršljivo pravico pobota-
ti pripoznane odmerjene terjatve in obveznosti 
za davek in če se nanašajo na davek iz dobička, ki 
pripada isti davčni oblasti v zvezi z isto obdavčljivo 
enoto; ali različnimi obdavčljivimi enotami, ki na-
meravajo bodisi poravnati odmerjene obveznosti 
za davek in terjatve za davek z razliko bodisi hkrati 
povrniti terjatve in poravnati obveznosti.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, 
za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago 
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo 
v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, 
za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljavi-
ti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
Dodatni davek od dobička, ki izhaja iz delitve divi-
dend, se izkaže, ko se pripozna obveznost za plačilo 
dividende. 

n)  Čisti dobiček na delnico 

Družba pri navadnih delnicah izkazuje osnovno 
dobičkonosnost delnice. Osnovna dobičkonosnost 
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delnice se izračuna tako, da delimo dobiček ozi-
roma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s 
tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v 
poslovnem letu. Prilagojeni dobiček na delnico je 
enak čistemu dobičku na delnico, ker družba nima 
prednostnih delnic ali zamenljivih obveznic.

Poročanje po odsekih 
Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se 
ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) 
ali proizvodi in storitvami v posebnem gospo-
darskem okolju (območni odsek) ter je predmet 
tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih 
odsekih. Poročanje družbe po odsekih temelji na 
področnih odsekih.
Cene prenosov med odseki se merijo na čisti po-
slovni podlagi.
Poslovni izidi, sredstva in obveznosti po odsekih 
vsebujejo postavke, ki jih je mogoče pripisati ne-
posredno odseku, kot tudi tiste, ki jih je mogoče 
utemeljeno razporediti na odsek. Nerazporejena 
postavka na strani sredstev so naložbe, na strani 
obveznosti pa kapital.  

4.  Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve družbe in razčle-
nitve je v številnih primerih potrebna določitev po-
štene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih 
sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posame-
znih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma 
poročanja je družba določila po metodah, ki so 
opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna 
pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev 
poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah 
k posameznim postavkam sredstev oziroma obve-
znosti družbe.

a)  Nepremičnine, naprave in oprema 

Poštena vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni 
vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na 
dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v 
premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in 
voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obve-
ščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvi-
sno (arm’s length transaction). Tržna vrednost na-
prav, opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni 
ceni podobnih predmetov.

Neopredmetena sredstva
Poštena vrednost neopredmetenih sredstev se do-
loči kot sedanja vrednost ocenjenih bodočih denar-
nih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz 
njihove uporabe in morebitne prodaje.

b)  Zaloge

Poštena vrednost zalog se določi na podlagi nji-
hove pričakovane prodajne vrednosti pri rednem 

poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške dokon-
čanja in prodaje ter primeren pribitek glede na koli-
čino dela, vloženega v dokončanje posla in prodajo 
zalog.

c)  Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne 
papirje

Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid, finančnih naložb v po-
sesti do zapadlosti v plačilo in za prodajo razpolo-
žljivih finančnih sredstev se določa glede na ponu-
jeno nakupno ceno na datum poročanja. Poštena 
vrednost finančnih naložb v posesti do zapadlosti v 
plačilo se določa samo za potrebe poročanja.

d)  Poslovne in druge terjatve

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se 
izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih 
tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na da-
tum poročanja.

e)  Neizpeljane finančne obveznosti

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna 
na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glav-
nice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri 
na datum poročanja. Pri finančnih najemih se tržna 
obrestna mera določi s primerjavo s podobnimi na-
jemnimi pogodbami. 

5.  Obvladovanje finančnega tveganja

Ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost 
posameznim omenjenim tveganjem, njene cilje, 
usmeritve in postopke za merjenje in obvladova-
nje tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom. Druga 
kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju po-
jasnil k računovodskim izkazom.
Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev 
okvirnega upravljanja družbe s tveganji.
Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane 
z namenom opredeliti in analizirati tveganja, ki 
grozijo družbi, na podlagi česar se določijo ustre-
zne omejitve in kontrole, ter spremljajo tveganja 
in upoštevanje omejitev. Usmeritve in sistemi 
upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako 
sproti posredujejo informacije o spremenjenih tr-
žnih razmerah ter dejavnostih družbe. Z izobraže-
vanjem kot tudi s standardi in postopki upravljanja 
s tveganji si družba prizadeva razviti disciplinirano 
in konstruktivno okolje, v katerem se vsi zaposleni 
zavedajo svoje vloge in svojih obveznosti.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utr-
pela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica 
vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu, ne 
izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje 
nastane predvsem iz naslova terjatev družbe do 
strank in naložbenih vrednostnic.
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Poslovne in druge terjatve
Izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju je 
odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. 
Demografija baze strank družbe, kot tudi plačilno 
tveganje z vidika panoge ali države, v kateri stranka 
posluje, nima tolikšnega vpliva na kreditno tvega-
nje. Približno 3,5 % prihodkov družbe je mogoče 
pripisati prodajnim poslom z eno samo stranko. Z 
geografskega vidika koncentracija kreditnega tve-
ganja ne obstaja. 
Družba oblikuje kreditno politiko, v skladu s katero 
se za vsako novo stranko izvede analiza njene kredi-
tne sposobnosti, preden ji družba ponudi standar-
dne pogoje plačila in dobave. Pregled družbe zaje-
ma zunanje ocene, če obstajajo, v nekaterih prime-
rih pa tudi reference banke. Nabavne omejitve – ki 
se določijo v obliki najvišjega odprtega zneska - se 
vzpostavijo za vsako stranko posebej; te omejitve 
se preverjajo vsake tri mesece. Poslovanje družbe s 
stranko, ki ne izpolnjujejo normne kreditne sposob-
nosti, poteka le na osnovi predplačil.
Blago je večinoma prodano na način, da se zadrži 
lastništvo do njegovega popolnega plačila; tako 
ima družba v primeru neplačila blaga zavarovano 
terjatev. V zvezi s poslovnimi in drugimi terjatvami, 
družba ne zahteva varščine.
Družba oblikuje popravek za vrednost oslabitve, 
ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslova 
poslovnih in drugih terjatev ter naložb. Glavna 
elementa tega popravka sta posebni del izgube, 
ki se nanaša na posamezna pomembna tveganja, 
in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine po-
dobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale a še niso 
opredeljene. Popravek za skupni znesek izgube se 
določi ob upoštevanju podatkov iz preteklosti, ki se 
nanašajo na statistiko plačila podobnih finančnih 
sredstev.
Popravki terjatev do kupcev se oblikujejo na osnovi 
analize izterljivosti vsake posamezne terjatve. Osno-
va za popravek so  terjatve, ki niso plačane v roku 90 
dni po zapadlosti. Od vseh terjatev do kupcev so na 
dan 31.12.2009, zapadle v vrednosti 470.413 EUR, 
nezapadle pa v vrednosti  4.706.732 EUR.

Garancije
V skladu s svojo usmeritvijo, družba nudi neodplač-
ne garancije oziroma poroštva zgolj odvisnim pod-
jetjem, ki so v polni lasti obvladujočega podjetja. 
Znesek v garancij je razviden v zabilančni evidenci.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba ne bo 
zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti ob 
njihovi dospelosti. Najvišjo možno likvidnost druž-
ba zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih 
sredstev za poravnanje svojih obveznosti v roku, in 
sicer v običajnih kot tudi stresnih okoliščinah, brez 
da bi nastale nesprejemljive izgube ali tveganje ško-

dovati ugledu družbe. 
Vrednotenje proizvodov in storitev temelji na dejav-
nostih, ki družbi pomaga pri spremljanju potreb po 
denarnih tokovih in optimiranju donosnosti naložb. 
Družba je imela na dan 31.12.2009 kreditne linije 
po načelu tekočega računa pri slovenskih bankah v 
skupni višini 950.000 EUR in po načelu revolving po-
sojila 2.450.000 EUR, za katere se je obrestna mera 
na navedeni dan gibala med 4,55 % in 7 % letno. 

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v 
tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere in 
lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke družbe 
ali na vrednost finančnih inštrumentov. Cilj obvla-
dovanja tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor 
nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih 
mejah ob hkratni optimizaciji dobička.
Družba trguje s finančnimi inštrumenti in prevzema 
finančne obveznosti, oboje s ciljem obvladovanja 
tržnih tveganj. Vsi ti posli se izvajajo ob upoštevanju 
usmeritev družbe. Da bi zmanjšala nihanje poslov-
nega izida, si družba nenehno prizadeva za upo-
rabo ustreznega obravnavanja za varovanje pred 
tveganji.

Valutno tveganje
Družba ni izpostavljena valutnemu tveganju. Na 
nabavnem področju družba večino poslov sklepa 
v  funkcijski valuti družbe. Obseg poslov, ki niso v 
funkcijski valuti družbe, to so  USD, GBP in CHF pa  je 
zanemarljiv. Na prodajnem in posojilnem področju 
so posli sklenjeni v EUR. 

Tveganje spremembe obrestne mere
Družba je izpostavljena obrestnim tveganjem, saj 
je večina dolgoročnih finančnih obveznosti obre-
stovana po spremenljivi obrestni meri. Družba se 
do sedaj ni posebej varovala pred spremembami 
obrestnih mer. V obdobju nizke ravni obrestne mere 
vezane na Euribor, je to za družbo ugodno.

Upravljanje s kapitalom
Uprava se je odločila za ohranjanje velikega kapi-
talskega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje 
naložbenikov, upnikov in trga ter trajnostni razvoj 
družbe. Nadzorni svet spremlja kapitalski donos, ki 
ga je družba opredelila kot čisti poslovni izid poslo-
vanja, deljen s povprečnim kapitalom brez čistega 
dobička poslovnega leta.
V letu poročanja v družbi je prišlo do manjše spre-
membe v načinu upravljanja s kapitalom, ki ga je 
potrebno prilagajati glede na sedanji in predviden 
obseg poslovanja oziroma na nove okoliščine.
Niti matična družba niti njene odvisne družbe niso 
predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih določili zunanji 
organi.
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Prihodki od prodaje pod ostalo zajemajo prihodke od prodaje materiala, trgovskega blaga in osnovnih sredstev. 

v  EUR

Področna 
razdelitev 

Varnostne tiskovine Komercialne tiskovine Ostalo Skupaj

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Čisti prihodki 
od prodaje

13.812.202 10.644.403 9.576.902 12.104.910 2.658.340 2.919.687 26.047.444 25.669.000

Čisti poslovni 
izid

-714.553 -647.237 -495.446 -736.044 -137.525 -177.533 -1.347.524 -1.560.813

Sredstva po 
področjih

12.522.779 12.795.179 14.241.015 14.550.792 3.434.913 3.509.630 30.198.706 30.855.601

Nerazporejena 
sredstva

      14.712.685 15.905.125

Sredstva 
skupaj

12.522.779 12.795.179 14.241.015 14.550.792 3.434.913 3.509.630 44.911.391 46.760.726

Obveznosti 
skupaj

7.209.740 7.508.270 8.198.981 8.538.471 1.977.583 2.059.467 17.386.304 18.106.208

Investicije 1.717.659 524.731 1.953.337 596.728 471.142 143.930 4.142.138 1.265.389

Amortizacija 1.202.027 1.422.453 1.366.956 1.617.626 329.708 390.169 2.898.691 3.430.248

Poslovanje družbe se je v letu 2009 pretežno odvijalo po Evropi, zato družba ne poroča po območnih odsekih. 

Prihodki

v EUR

Razčlenitev po vrstah prodaje 2009 2008

Prodaja proizvodov na domačem trgu 15.911.731 17.775.669

Prodaja storitev na domačem trgu 550.676 601.806

Prodaja proizvodov na tujem trgu 7.570.518 4.831.316

Prodaja storitev na tujem trgu 447.939 285.561

Prodaja materiala in trgovskega blaga na domačem trgu 867.052 1.277.103

Prodaja materiala in trgovskega blaga na tujem trgu 425.334 815.720

Prihodki od naložbenih nepremičnin 98.765 55.020

Prihodki od ostalih najemnin na domačem trgu 175.430 26.386

Skupaj 26.047.444 25.668.580

Prihodki od prodaje v letu 2009 zajemajo tudi prihodke od prodaje proizvodov in storitev do podjetij v skupini v skupni vrednosti 
1.762.000 EUR. Družba s pridruženimi podjetji ni ustvarila prihodkov.

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9RAČUNOVODSKO POROČILO

68

Odhodki 

v  EUR

Stroški po naravnih vrstah, sprememba vrednosti zalog 2009 2008

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 1.323.866 1.985.530

Stroški porabljenega materiala in storitev 15.768.641 13.509.867

Stroški dela 7.560.556 8.480.289

Amortizacija 2.898.691 3.430.248

Drugi odhodki (iz poslovanja) 524.535 521.196

Sprememba vrednosti zalog gotovih proizvodov, nedokončane proizvodnje in 
polizdelkov

108.959 356.354

Skupaj odhodki (iz poslovanja) 28.185.248 28.283.484

Stroški v letu 2009, zaračunani s strani odvisnih podjetij znašajo 194.790 EUR. Stroški s strani pridruženih podjetij niso nastali.

V obravnavanem poslovnem letu je družba uskladila ocenjene dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev s pričakovano fizično 
izrabo posamezne opreme. Sprememba računovodske ocene je bila pripoznana v zmanjšanju amortizacije trenutnega obdobja v 
znesku 167.994 EUR. 

Stroški dela v EUR

 2009 2008

Stroški bruto plač 5.462.284 6.091.527

Stroški pokojninskih zavarovanj 701.813 778.270

Stroški drugih socialnih zavarovanj 403.194 447.392

Drugi stroški dela 993.264 1.163.100

Skupaj stroški dela 7.560.556 8.480.289

Stroški plač so obračunani v skladu z internimi pravilniki o plačah in drugimi osebnimi prejemki, uredbo o višini stroškov, ki se 
pripoznajo kot davčno priznani odhodki ter individualnimi pogodbami o zaposlitvi. 

Drugi stroški dela so stroški za prehrano, prevoz, regres, odpravnine pri odhodu v pokoj ter jubilejne nagrade.

Hkrati je družba namenila za dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2009 210.176 EUR skupaj z zaposlenci, ki so se prostovoljno 
odpovedali 1,615 % bruto plače za isti namen. V preteklem letu pa je družba za te namene ob istih pogojih izplačala 236.044 EUR. 

Drugi prihodki iz poslovanja v  EUR

Razčlenitev drugih prihodkov 2009 2008

Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 187.306 251.477

Prihodki od odprave rezervacij 124.869 187.937

Odprava prevrednotenj terjatev do kupcev in zalog 145.484 181.625

Prejete odškodnine, subvencije in dotacije 72.406 16.196

Drugi prihodki 260.215 416.856

Skupaj 790.280 1.054.091
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Čisti  prihodki (stroški) financiranja

v EUR

 2009 2008

Prihodki od obresti 69.038 245.951

Prihodki od dividend in drugih deležev 208.942 537.769

Prihodki od prodaje finančnih naložb 957.859 1.584.605

Drugi finančni prihodki 7.429

-od tega sprememba poštene vrednosti finančnih 
 naložb skozi poslovni izid 

7.429

- od tega drugo   

Skupaj prihodki iz financiranja 1.235.839 2.375.754

Odhodki za obresti 386.948 755.121

Negativne tečajne razlike 11.981 10.041

Drugi finančni odhodki 126.755 2.281

Finančni odhodki zaradi slabitve 432.278

Skupaj stroški iz financiranja 525.684 1.199.721

Skupaj čisti prihodki financiranja 710.155 1.176.033

Davki

v  EUR

 2009 2008

Dejansko obračunan davek

Terjatve za odložen davek 26.823 32.248

Skupaj 26.823 32.248

Prikaz efektivnih stopenj davka od dohodka pravnih oseb

v EUR

 2009 2009 2008 2008

Celotni poslovni izid pred davki  -637.369  -384.780

Davčni učinki:     

- davek obračunan z uporabo splošne davčne stopnje 21,0 % -133.847 22,0 % -84.652

- davčno izvzeti prihodki 13,9 % -88.586 74,7 % -287.598

- davčno nepriznani odhodki -12,4 % 79.216 -28,7 % 110.321

- davčne olajšave 1,0 % -6.300 2,3 % -8.815

- davčna izguba -26,6 % 169.502 -74,0 % 284.710

- druge spremembe davčne osnove -1,1 % 6.837 -4,8 % 18.282

Skupaj odhodek za davek -4,2 % 26.823 -8,4 % 32.248

Odloženi davki pripoznani neposredno v kapitalu

v EUR

 2009 2008

Naložbe 260.449 -419.063

Skupaj 260.449 -419.063

Razkritja zneskov za revizorja

Za plačilo vseh storitev revidiranja je družba v letu 2009 porabila 28.769 EUR. Pogodbeni znesek za opravljanje revizije za revidiranje 
računovodskih izkazov za leto 2009 znaša 11.400 EUR. Revizijo računovodskih izkazov je opravljala revizijska hiša ABC revizija d.o.o., 
ostale revizije so opravljale druge revizijske hiše. 
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Nepremičnine, naprave in oprema

V letu 2009 je družba investirala v zemljišča, zgradbe in opremo v višini 3.780.766 EUR. Znesek obveznosti do dobaviteljev za nakup 
opredmetenih osnovnih sredstev je konec leta 2009 znašal 461.804 EUR.

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme

v  EUR

 Zemljišča Zgradbe Oprema
Druga 

oprema
Investicije 

v teku
Dani 

predujmi
Skupaj

Nabavna vrednost        

        

Stanje 01.01.2008 1.220.109 14.730.612 39.767.838 27.603 350.800 64.842 56.161.805

Prenos na naložbene 
nepremičnine

 -470.633     -470.633

Prenos na sredstva 
namenjena za prodajo

    -84.591  -84.591

Pridobitve v poslovnem letu  181.906 768.961    950.867

Pridobitve investicij v teku     753.451  753.451

Prenosi iz investicij v teku     -950.867  -950.867

Odtujitve  223.251 4.874.109   43.405 5.140.766

Prevrednotovanje        

Stanje 31.12.2008 1.220.109 14.218.633 35.662.689 27.603 68.794 21.437 51.219.265

       

Stanje 01.01.2009 1.220.109 14.218.633 35.662.689 27.603 68.794 21.437 51.219.265

Prenos na naložbene 
nepremičnine

 -568.116     -568.116

Prenos na sredstva 
namenjena za prodajo

       

Pridobitve v poslovnem letu  11.024 721.575   26.837 759.437

Pridobitve investicij v teku     3.780.766  3.780.766

Prenosi iz investicij v teku     -732.753  -732.753

Odtujitve   5.862.129 446   5.862.575

Prevrednotovanje        

Stanje 31.12.2009 1.220.109 13.661.541 30.522.136 27.157 3.116.807 48.274 48.596.024

Popravek vrednosti        

Stanje 01.01.2008  7.671.423 28.466.101    36.137.524

Amortizacija  414.131 2.748.793    3.162.923

Prenos na naložbene 
nepremičnine

 267.504     267.504

Odtujitve  56.563 4.449.015    4.505.578

Prevrednotovanje        

Stanje 31.12.2008  7.761.487 26.765.878    34.527.365

Razkritja postavk v bilanci stanja
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v  EUR

 Zemljišča Zgradbe Oprema
Druga 

oprema
Investicije 

v teku
Dani 

predujmi
Skupaj

        

Stanje 01.01.2009  7.761.487 26.765.878    34.527.365

Amortizacija  389.591 2.114.200    2.503.791

Prenos na naložbene 
nepremičnine

 316.627     316.627

Odtujitve   4.933.346    4.933.346

Prevrednotovanje        

Stanje 31.12.2009  7.834.451 23.946.732    31.781.183

Neodpisana vrednost        

  

Stanje 01.01.2008 1.220.109 7.059.189 11.301.737 27.603 350.800 64.842 20.024.281

Stanje 31.12.2008 1.220.109 6.457.146 8.896.811 27.603 68.794 21.437 16.691.900

Stanje 01.01.2009 1.220.109 6.457.146 8.896.811 27.603 68.794 21.437 16.691.900

Stanje 31.12.2009 1.220.109 5.827.090 6.575.404 27.157 3.116.807 48.274 16.814.841

Odtujitve v letu 2009 v glavnem obsegajo prodajo ekonomsko in tehnično zastarele, a še funkcionalne strojne opreme. 

Družba ima zavarovana dolgoročna posojila s hipotekami na nepremičninah, zastavami na premičninah in z zastavo dolgoročnih 
finančnih naložb ter jih izkazuje v zabilančni evidenci v višini dolga na dan 31.12.2009.
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Neopredmetena osnovna sredstva

Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev

v  EUR

 
Dolgoročno 

odloženi 
stroški

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice

Neopredmetena 
dolgoročna 

sredstva v 
izdelavi

Dolgoročne 
aktivne 

časovne 
razmejitve

Skupaj

      

Nabavna vrednost      

   

Stanje 1.1.2008 303.454 2.812.457 16.497 3.132.409

Pridobitve v poslovnem letu  329.162   329.162

Pridobitve investicij v teku   511.938  511.938

Prenosi iz investicij v teku   -329.162  -329.162

Odtujitve  1.782   1.782

Stanje 31.12.2008 303.454 3.139.837 199.273 3.642.565

      

Stanje 1.1.2009 303.454 3.139.837 199.273 3.642.565

Pridobitve v poslovnem letu 67.872 550.853  299.886 918.611

Pridobitve investicij v teku   543.350  543.350

Prenosi iz investicij v teku   -559.074  -559.074

Odtujitve  315.101   315.101

Stanje 31.12.2009 371.326 3.375.589 183.550 299.886 4.230.352

Popravek vrednosti      

Stanje 1.1.2008 136.573 1.620.858 1.757.431

Amortizacija 18.647 248.677   267.325

Odtujitve 1.782   1.782

Stanje 31.12.2008 155.220 1.867.753 2.022.973

      

Stanje 1.1.2009 155.220 1.867.753 2.022.973

Amortizacija 22.438 347.575   370.013

Odtujitve  315.101   315.101

Stanje 31.12.2009 177.658 1.900.227 2.077.885

Neodpisana vrednost      

Stanje 01.01.2008 166.882 1.191.599 16.497 1.374.979

Stanje 31.12.2008 148.234 1.272.084 199.273 1.619.591

Stanje 01.01.2009 148.234 1.272.084 199.273 1.619.591

Stanje 31.12.2009 193.668 1.475.362 183.550 299.886 2.152.467

Med dolgoročne premoženjske pravice se uvršča predvsem nakup računalniških programov za informacijski sistem. Stroški razvijanja 
so pripoznani stroški za projekte, ki dokazujejo izvedljivost strokovnega dokončanja projekta za uporabo ali prodajo. Namen je dokon-
čati projekt in ga prodati ali uporabljati.
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V letu 2009 je družba investirala v dolgoročne premoženjske pravice 543.350 EUR, ki se kažejo med pri-
dobitvami v poslovnem letu kot investicije v teku. Odloženi stroški razvijanja se vodijo za projekt javnih 
dokumentov.

Družba je v skladu s Kodeksom računovodskih načel razvrstila stroške, ki so neposredno povezani s prido-
bivanjem posla med dolgoročne aktivne časovne razmejitve in so del neopredmetenih osnovnih sredstev. 
To so predhodno izgubljena sredstva, ki jih je mogoče obravnavati kot sredstva le ob domnevi, da bodo 
pri nadaljevanju poslovnega procesa zajeta v prodajno vrednost poslovnih učinkov in prek nje oblikovana 
v denar. Dolgoročno odloženi stroški bremenijo poslovne učinke v obdobju, daljšem od leta dni in se ča-
sovno amortizirajo.  

Naložbene nepremičnine

Družba je na dan 1.1.2009 prerazvrstila del osnovnih sredstev na naložbene nepremičnine, ki jih je v letu 
2009 dajala v najem. Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. Naložbene ne-
premičnine se amortizirajo po enaki stopnji, kot nepremičnine v lastni rabi. Način določanja dobe uporab-
nosti je enak načinu določanja dobe uporabnosti za opredmetena osnovna sredstva.

Poštena vrednost naložbene nepremičnine na dan 31.12.2009 ni določljiva. Skupna površina nepremični-
ne, ki je v lasti družbe, meri 20.113 m2, od tega je naložbene nepremičnine, ki zajema  proizvodne, skladišč-
ne, pisarniške prostore ter pripadajoče funkcionalne površine objekta, 1.690 m2.

Višina prihodkov iz naslova naložbenih nepremičnin je razkrita v točki 2.

Gibanje naložbenih nepremičnin

v  EUR

 Zgradba Skupaj
   

Nabavna vrednost   

 

Stanje 1.1.2008

Pridobitve v poslovnem letu 470.633 470.633

Pridobitve investicij v teku  

Prenosi iz investicij v teku  

Odtujitve  

Stanje 31.12.2008 470.633 470.633

   

Stanje 1.1.2009 470.633 470.633

prenos iz OS 568.116 568.116

Pridobitve investicij v teku  

Prenosi iz investicij v teku  

Odtujitve  

Stanje 31.12.2009 1.038.750 1.038.750

Popravek vrednosti   

Stanje 1.1.2008

Amortizacija 267.504 267.504

Odtujitve

Stanje 31.12.2008 267.504 267.504

   

Stanje 1.1.2009 267.504 267.504

Amortizacija 24.875 24.875

prenos iz OS 317.145 317.145

Stanje 31.12.2009 609.524 609.524
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v  EUR

 Zgradba Skupaj

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2008

Stanje 31.12.2008 203.129 203.129

Stanje 01.01.2009 203.129 203.129

Stanje 31.12.2009 429.226 429.226

Naložbe v podjetja v skupini 

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Cetis Zagreb 1.690.629 1.690.629

Cetis Tirana 5.236 5.236

Amba 1.919.546 1.919.546

Skupaj 3.615.411 3.615.411

Med podjetja v skupini spadajo:
CETIS – ZG, Poduzeče za trgovino i usluge, d.o.o., Industrijska 11, Sveta Nedelja, Hrvaška in se meri po 
nabavni vrednosti. 
AMBA CO d.o.o., Čopova 24, 3000 Celje in se meri po nabavni vrednosti. 
Družba sestavlja skupinski računovodski izkaz za navedeni podjetji – Cetis-ZG, d.o.o. in Amba CO, ki sta v 
100-odstotni lasti obvladujoče družbe. Odvisni družbi mesečno poročata o poslovanju obvladujoči družbi, 
ki izvaja analize in enkrat letno opravi interno revizijo. 
Obe družbi sta revidirani in vključeni v skupinske izkaze.
Delež v družbi CETIS – TIRANA Sh.p.k.,R.r. Deshmoret e4, Shkurit.P.7, Tirana, Albanija se meri po nabavni 
vrednosti. Družba je v 100 % lasti Cetisa vsi posli pa so zajeti v računovodske izkaze družbe Cetis. Družba 
Cetis Tirana je le posrednik pri pridobivanju poslov in ima po lokalni zakonodaji status majhnega podjetja 
ter tako ni zavezana za pripravo računovodskih izkazov.

Gibanje naložb v podjetja v skupini 

             v  EUR

 Nabavna vrednost Popravek vrednosti (oslabitve) Čista vrednost

Stanje 01.01.2008 3.615.411  3.615.411

Nakup  

Stanje 31.12.2008 3.615.411 3.615.411

Stanje 01.01.2009 3.615.411  3.615.411

Nakup  

Stanje 31.12.2009 3.615.411 3.615.411

Naložbe v pridružena podjetja

Družbi so pridružena podjetja:
Cetis MKD Skopje v katerem ima družba 26 % delež. Ustanovljena je v letu 2009. Naložba se meri po na-
bavni vrednosti.

Druckman Madžarska, v katerem ima družba 33 % delež. Družba že nekaj let ne posluje, zato je za naložbo 
oblikovan popravek vrednosti, v marcu leta 2010 pa je družba prejela podatke o ukinitvi družbe. 
Lotaria Nacionale SH.A. Rruga Kavajes,  Porta Kry Esore, Misto Mame, Tirana. Naložba je bila v letu 2009 
prodana. 
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v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Cetis MKD Skopje 2.600

Lotaria Nacionale SH.A Rruga Kavajes,Porta Kry Esore, Misto Mame,Tirana - 
46,6 % lastništvo 

7.560

Druckman Ipari Kereskedelmi es Szolgaltto Korlatolt, Budimpešta

Skupaj 2.600 7.560

Podatki o družbah v kapitalu katerih je matična družba sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun 
družbe udeležena z najmanj 20 %, so razkriti v poglavju Računovodsko poročilo Skupine Cetis pod točko 
1. Predstavitev skupine.

Naložbe razpoložljive za prodajo

Od naložb razpoložljivih za prodajo je 76,6 % takšnih naložb, ki jih je družba  vrednotila po začetnem pri-
poznanju, t.j. po nabavni vrednosti. 

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Naložbe razpoložljive za prodajo 11.094.674 12.282.154

Gibanje naložb razpoložljivih za prodajo

 Nabavna vrednost
Popravek vrednosti 

(oslabitve)
Čista vrednost

Stanje 01.01.2008 13.016.258  13.016.258

Nakup  

Prenos 1.731.434  1.731.434

Prodaja 32.500  32.500

Sprememba 
poštene vrednosti

-2.433.039  -2.433.039

Stanje 31.12.2008 12.282.154  12.282.154

Stanje 01.01.2009 12.282.154  12.282.154

Nakup 1.000  1.000

Prenos  

Prodaja 1.944.315  1.944.315

Sprememba 
poštene vrednosti

756.503 668 755.835

Stanje 31.12.2009 11.095.342 668 11.094.674

Dana posojila

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Dana posojila 44.876 333.995

Dana posojila na dan 31.12.2009 so posojila delavcem za odkup stanovanj in gradnjo ter dani depoziti. 
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 Nabavna vrednost
Popravek vrednosti 

(oslabitve)
Čista vrednost

Stanje 01.01.2008 1.550.061 1.550.061

Povečanja   

Odplačila   

Prenos 1.186.637  1.186.637

Prenos na 
kratkoročna posojila

29.429  29.429

Tečajne razlike   

Stanje 31.12.2008 333.995 333.995

Stanje 01.01.2009 333.995 333.995

Povečanja 17.538  17.538

Odplačila   

Prenos   

Prodaja 293.921  293.921

Prenos na 
kratkoročna posojila

12.736  12.736

Tečajne razlike   

Stanje 31.12.2009 44.876 44.876

Dolgoročne poslovne terjatve

  v  EUR

2009 2008

Druge dolgoročne poslovne terjatve za pridružena podjetja

Skupaj

Gibanje dolgoročnih poslovnih terjatev

 Nabavna vrednost
Popravek vrednosti 

(oslabitve)
Čista 

vrednost

Stanje 01.01.2008 877.939  877.939

Prenos 877.939  877.939

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 515.641 515.641

Stanje 31.12.2008 515.641 515.641

Stanje 01.01.2009 515.641 515.641

Prenos   

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini

Stanje 31.12.2009 515.641 515.641
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Odložene terjatve in obveznosti za davek 

v EUR

 Terjatve Terjatve Obveznosti Obveznosti Terjatve-obveznosti

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Naložbe 266.193 445.198 5.744 26.135 260.449 419.063

Terjatve 57.076 49.186 57.076 49.186

Zaloge

Rezervacije za 
odpravnino

148.039 179.554  148.039 179.554

Druge 
rezervacije

Davčna izguba 63.999 67.199 63.999 67.199

Skupaj 535.307 741.137 5.744 26.135 529.563 715.002

Pri obračunavanju odloženega davka je družba uporabila 20 % davčno stopnjo. 

Osnova za obveznosti za odloženi davek so presežki iz prevrednotenja naložb razpoložljivih za prodajo, 
merjeni po pošteni vrednosti skozi kapital. 

Osnova za terjatev za odloženi davek so oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi, davčna izguba ter začasne razlike pri obračunu davka od dohodka pri terjatvah in drugih 
rezervacijah, ki bodo davčno priznane v kasnejših obdobjih. 

Družba je pripoznala odložene terjatve za davčno izgubo na osnovi ocene, da bodo v prihodnjih letih 
na razpolago obdavčljivi dobički, v breme katerih bo mogoče izrabiti odložene terjatve za davek. V letih 
koriščenja davčne izgube bo zmanjšanje terjatev za odloženi davek pomenilo ustrezno zmanjšanje 
dobička. Evidenca neizkoriščene davčne izgube znaša na dan 31.12.2009 2.309.387 EUR.

Gibanje začasnih razlik v letu 2008

v EUR

 1.1.2008
Pripoznane v 

prihodkih/
odhodkih

Pripoznane v 
kapitalu

31.12.2008

Naložbe -110.466 13.666 515.863 419.063

Terjatve 52.230 -3.044  49.186

Zaloge   

Rezervacije za odpravnino, 
ostale

208.328 -28.773  179.554

Druge rezervacije  

Davčna izguba 81.296 -14.097  67.199

Skupaj 231.387 -32.248 515.863 715.002



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9RAČUNOVODSKO POROČILO

78

Gibanje začasnih razlik v letu 2009

v EUR

 1.1.2009
Pripoznane v 

prihodkih/
odhodkih

Pripoznane v 
kapitalu

31.12.2009

Naložbe 419.063 -158.614 260.449

Terjatve 49.186 7.890  57.076

Zaloge  

Rezervacije za odpravnino, 
ostale

179.554 -31.420  148.133

Druge rezervacije -93  -93

Davčna izguba 67.199 -3.200  63.999

Skupaj 715.002 -26.823 -158.614 529.563

Sredstva namenjena za prodajo

Družba med drugimi nekratkoročnimi sredstvi izkazuje družbo SNLS GABON v kateri je 93,63 odstotna 
lastnica izdanih delnic. Družba naložbo vrednoti po nabavni vrednosti. Naložba ni bila prodana v letu 2009 
zaradi političnih razmer v državi Gabon. Aktivnosti v zvezi s prodajo naložbe se nadaljujejo v letu 2010. 

 v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Opredmetena osnovna sredstva 84.591

Druga nekratkoročna sredstva 2.296.668 2.296.668

Skupaj 2.296.668 2.381.259

Zaloge

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Material 1.377.652 1.543.578

Nedokončana proizvodnja 522.764 242.255

Proizvodi 674.382 1.063.850

Trgovsko blago 16.530 2.733

Skupaj 2.591.327 2.852.416
 

Družba je v letu 2009 odpisala sredstva iz vrst materiala in proizvodov, ki niso bila več uporabna, v višini 
182.259 EUR. Največje odpise med proizvodi je družba izvedla pri dokumentih, etiketah, ovojninah in 
srečkah, ki je bila posledica rabe neustreznega materiala in zamenjave obstoječih z novimi dokumenti. 
Družba je z reklamacijami materiala uspela delno zmanjšati navedene stroške, kar se odraža posledično 
med proizvajalnimi stroški.

V letu 2009 je bilo evidentirano 35.669 EUR presežkov pri zalogah in primanjkljaja materialnih sredstev v 
višini 31.729 EUR.  

Popravki vrednosti se ugotavljajo po vrstah zalog in gibanju. Glede na pretekla obdobja in na že oblikovane 
popravke ni bilo treba na novo oblikovati popravkov, le ti so se skupno zmanjšali v višini 82.249 EUR. 
Pri pregledu zalog materiala, proizvodov in blaga, ki niso imele gibanja več kot 12 mesecev, je družba 
upoštevala enake usmeritve kot v preteklih letih. 
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Kratkoročne finančne naložbe po pošteni vrednosti

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročne finančne naložbe

Skupaj

Družba v obravnavanem poslovnem letu nima kratkoročnih finančnih naložb razporejenih po pošteni 
vrednosti.  

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb

v  EUR

 
Nabavna 
vrednost

Popravek 
vrednosti 

(oslabitve)

Čista 
vrednost

Stanje 01.01.2008 2.162.775 6.492 2.156.283

Prenos na dolgoročna sredstva -1.731.434  -1.731.434

Prodaja   

Sprememba poštene vrednosti do prenosa -424.849  -424.849

Stanje 31.12.2008 6.492 6.492

Stanje 01.01.2009

Prenos na dolgoročna sredstva 

Prodaja

Sprememba poštene vrednosti do prenosa

Stanje 31.12.2009

 Kratkoročna dana posojila

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročno dana posojila 568.200

Kratkoročni depoziti 300.000

Kratkoročni del dolgoročnih posojil 12.736 28.861

Skupaj 12.736 897.061

Poslovne in druge terjatve

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 4.287.593 3.716.360

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 819.405 126.174

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 13.540

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 205.935 309.603

Kratkoročno dani predujmi 5.398 13.540

Skupaj 5.318.331 4.179.217
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Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Dobroimetja pri bankah, čeki  in gotovina 2.930 1.996

Depoziti pri bankah 953.900

Skupaj 2.930 955.896

Kapital 

Celotni kapital sestavljajo izdani kapital, presežek vplačanega kapitala, zakonske in statutarne rezerve, 
zadržani dobiček, lastne delnice kot zmanjšanje kapitala, in rezerva za pošteno vrednost. Družba je izdala 
200.000 kosovnih delnic, ki so vpisane v KDD. 

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Osnovni kapital 10.015.023 10.015.023

Skupaj 10.015.023 10.015.023

Kapitalske rezerve v višini 17.550.359 EUR so sestavljene iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega 
kapitala z umikom deležev v višini 2.215.195 EUR ter splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v 
višini 15.335.164 EUR.

Kapitalske rezerve

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom deležev 2.215.195 2.215.195

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 15.335.164 15.644.184

Skupaj 17.550.359 17.859.379

Rezerve

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Zakonske rezerve 1.001.502 1.709.277

Rezerve za lastne delnice 1.025.918 26.001

Lastne delnice -1.025.918 -26.001

Statutarne rezerve 191.439

Skupaj 1.001.502 1.900.717

Družba je v decembru 2009 pridobila 9.125 lastnih delnic v vrednosti 999.918 evrov za namene iz druge 
alineje 247. člena ZGD-1; ponudba delnic delavcem družbe in povezanim družbam. (4,56 % vseh izdanih 
delnic). Na dan 31.12.2009 družba izkazuje lastništvo 9.326 delnic z oznako CETG (4,66 % vseh izdanih 
delnic). Izkazujejo se kot odbitna postavka kapitala in so izkazane po nabavni vrednosti.

Rezerva za pošteno vrednost se je v letu 2009 povečala zaradi dviga borznih tečajev. Nabrana rezerva iz 
naslova presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb je negativna in znaša 1.302.246 EUR. Iz 
tega naslova je družba oblikovala odložene terjatve do države v višini 260.449 EUR.



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9 RAČUNOVODSKO POROČILO

81

Ugotovitev bilančnega dobička 

v  EUR

 Postavka 2009 2008

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA -417.028

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA -664.192  

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 455.877 872.905

Č. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 309.019  

D. ZMANJŠANJE  REZERV IZ DOBIČKA   

E. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA -100.704

 1. povečanje zakonskih rezerv   

 2. povečanje statutarnih rezerv   

 3. povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže -100.704  

F. BILANČNI DOBIČEK (A-B+C+D-E) 455.877

G. BILANČNA IZGUBA (A-B+C-D+E)   

Čisti dobiček / izguba na delnico

v EUR

 2009 2008

Čisti dobiček  v  EUR -664.192 -417.028

Tehtano povprečno število navadnih delnic 190.674 199.799

Čisti dobiček  na delnico v EUR -3,48 -2,09

Čista izguba na delnico je izračunana tako, da se osnovna čista izguba deli z tehtanim povprečjem števila 
delnic. Prilagojena izguba na delnico je enaka, ker družba nima prednostnih delnic niti zamenljivih 
obveznic. 
 
Prejeta posojila

Prejeta posojila se delijo na dolgoročna posojila in kratkoročna posojila skupaj s kratkoročnim delom 
dolgoročnih posojil. 

Dolgoročna prejeta posojila

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Bančna posojila 5.567.754 6.064.130

Največji posamezni dolg je najeto posojilo za financiranje opreme v znesku 2.000.000 EUR z rokom vračila 
3 let. 

Kratkoročna prejeta posojila

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročni del dolgoročnih posojil od bank, ki zapadejo v enem letu dni 2.496.377 2.590.627

Kratkoročna posojila bank 1.375.407 1.900.000

Kratkoročna posojila od drugih 350.000 1.239.572

Skupaj 4.221.784 5.730.199
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Odplačila posojil

v EUR

Razčlenitev po vrstah
Skupno odplačilo 

2009
Obresti 

2009
Glavnica 

2009

Kratkoročna posojila do enega leta 8.310.708 191.136 8.119.572

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje 
od 1do 5 let

1.462.079 184.496 1.277.583

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje 
nad 5 let

1.313.043  1.313.043

Skupaj 11.085.830 375.632 10.710.199

v EUR

Razčlenitev po vrstah
Skupno odplačilo 

2008
Obresti 

2008
Glavnica 

2008

Kratkoročna posojila do enega leta 4.832.603 149.603 4.683.000

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje 
od 1do 5 let

1.980.449 575.038 1.405.411

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje 
nad 5 let

1.313.044  1.313.044

Skupaj 8.126.096 724.641 7.401.455

Družba ne ločuje obresti za dolgoročna posojila po ročnosti, zato so le te obresti vključene v obdobju 1 do 5 let. 

Dolgoročne poslovne obveznosti

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.780

Skupaj 3.780

Rezervacije

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Za prodajne garancije 64.089 70.764

Za tožbe 8.350 28.736

Za ostale

Za jubilejne nagrade 234.043 233.250

Za odpravnine 570.693 677.343

Skupaj 877.175 1.010.093

Gibanje rezervacij

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 31.12.2008 oblikovanje koriščenje odprava 31.12.2009

Za prodajne garancije 70.764 41.422  48.098 64.089

Za tožbe 28.736   20.386 8.350

Za ostale    

Za jubilejne nagrade 233.250 18.846 18.053  234.043

Za odpravnine 677.343 106.651  570.693

Skupaj 1.010.093 60.267 124.703 68.483 877.175
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že oblikovane rezervacije ter upoštevala spremembe in v skupnem zmanjšala rezervacije za namen 
dolgoročno odloženih odhodkov in rezervacije iz naslova dolgoročno vračunanih stroškov. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Družba je na osnovi izračuna za vsakega zaposlenega z uporabo projicirane enote, ki ga opravi pooblaščeni 
aktuar zmanjšala rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 105.857 EUR. 

Poslovne in druge obveznosti

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.876.644 3.986.937

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v skupini 75.371 19.025

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 601.788 308.246

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 494.982 531.693

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 199.287 230.839

Druge kratkoročne obveznosti 465.776 195.131

Skupaj 6.713.847 5.271.871

Osnova poslovnih in drugih obveznostih so izvirne listine, ki časovno in vsebinsko opredeljujejo dogodek. 

Zabilančna evidenca

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Hipoteke 8.064.130 8.865.579

Ostale bančne garancije, dana jamstva in delnice 2.498.899 7.498.191

Davčna izguba 2.309.387 1.547.473

Investicijske in druge olajšave 79.244 49.243

Drugo 76.725 76.725

Skupaj 13.028.385 18.037.211
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31.12.2008, iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2009 ter dodatnih podatkov, ki so pomembni za 
prilagoditev pritokov in odtokov zaradi ustreznejše razčlenitve pomembnejših postavk. 

Finančni instrumenti  - obvladovanje tveganj

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

Valutna tveganja so pri družbi glede evra skoraj popolnoma izključena. Poslovanje z državami izven EMU 
območja je prav tako potekalo večinoma v valuti EUR.

Družba se zaveda, da je redno nadziranje in upravljanje finančnih tveganj, ki jim je družba izpostavljena na 
trgih, pomemben pogoj za uspešno poslovanje in doseganje strateških ciljev. V letu 2009 so bila prisotna 
zlasti obrestna tveganja (visoka raven obrestnih mer za nove zadolžitve). Na podlagi analize teh tveganj je 
ocena, da je obrestno tveganje povečano zaradi novih kratkoročnih in dolgoročnih zadolževanj oziroma 
izdanih jamstev. Družba ocenjuje, da bodo ta tveganja zaradi poslovanja tako matične kot odvisnih družb 
tudi v prihodnje povečana. 

Družba ima vse dolgove na dolgi rok nominirane v EUR. Obrestne mere so definirane po tržnem principu 
cene denarja na evropskem in lokalnem bančnem tržišču. Družba tveganj sprememb obrestne mere 
do sedaj ni posebej varovala, saj je ocenila, da so ponujene fiksacije obrestnih mer še vedno nad nivoji 
spremenljivih obrestnih mer, oziroma da bodo dolgoročna gibanja obrestnih mer omogočila ugodnejše 
stroške financiranja v celotnem obdobju najema posojil. 

Obrestna tveganja so se zaradi obsega posojil in sprememb obrestnih mer povečala. Ocenili smo, da je 
raven obrestne mere za vsa najeta dolgoročna posojila, ob njeni pogodbeno dogovorjeni spremenljivosti ter 
ob upoštevanju ročnosti sprejemljiva, vendar so trendi padanja ugodni. Ocenjujemo, da je izpostavljenost 
družbe do obrestnih tveganj sicer visoka.

Premoženjska in z njimi povezana tveganja je družba v letu 2009 sistematično in analitično  prenašala na 
zavarovalnice.

Tveganja plačilne sposobnosti na kratek rok so v Cetisu nizka, kar je posledica učinkovitega upravljanja 
s sredstvi, ustreznih posojilnih linij za uravnavanje denarnih tokov, zadovoljive stopnje finančne 
prilagodljivosti ter še vedno dostopa do potrebnih finančnih virov. Družba pri tem upošteva razmere v 
finančnem okolju in na finančnih trgih.

Razkritja postavk v izkazu finančnega izida
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Finančni instrumenti – kreditno tveganje

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 11.094.674 12.282.154

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid

Dana posojila 57.611 1.231.056

Dolgoročne in kratkoročne terjatve 5.318.330 4.179.217

Denarna sredstva 2.930 955.896

Skupaj 16.473.545 18.648.323

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za depozite oziroma posojila na dan poročanja po 
geografskih regijah je bila: 

Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Domače 57.611 662.370

Druge evropske države 568.200

Druge regije - Afrika   

Skupaj 57.611 1.230.570

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po geografskih 
regijah je bila:

 Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Domače 3.695.472 3.093.559

Države evro območja 352.443 451.789

Druge evropske države 1.127.977 331.206

Druge regije- Afrika 142.438 302.298

Skupaj 5.318.330 4.179.217

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po vrstah kupcev 
je bila:

Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Kupci na debelo 1.178.318 1.117.217

Kupci, končni uporabniki 4.140.012 3.062.000

Skupaj 5.318.330 4.179.217
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Izgube zaradi oslabitve

Stanje terjatev do kupcev na dan poročanja je bilo: 

Bruto Oslabitev Bruto        Oslabitev

v  EUR 2009 2009 2008 2008

Še niso zapadle 4.847.915 3.330.897

Zapadle 0-30 dni 211.561 515.000 4.000

Zapadle 31-120 dni 164.654 7.264 212.189 15.000

Zapadle 121-365 dni 57.761 56.656 123.000 37.000

Več kot eno leto 758.328 657.971 705.466 652.059

Skupaj 6.040.219 721.891 4.886.552 708.059

v EUR 2009 2008

Stanje 1. januarja 708.059 926.000

Novo oblikovani popravki 103.133 58.207

Odpisani oblikovani popravki -54.096 -55.395

Plačani odpisani popravki -35.205 -220.753

Stanje 31. decembra 721.891 708.059

Valutno tveganje

 EUR USD GBP CHF DKK

  31.12.2009    

Terjatve do kupcev 5.279.256     

Obveznosti do dobaviteljev -4.861.033 -100.913 -11.135 -116.087

Zavarovana bančna posojila      

Bruto izp. bilance stanja 418.223 -100.913 -11.135 -116.087

 EUR USD GBP CHF DKK

  31.12.2008    

Terjatve do kupcev 4.006.651

Obveznosti do dobaviteljev -3.977.743 -4.763 -32.582 -977

Zavarovana bančna posojila      

Bruto izp. bilance stanja 28.908 -4.763 -32.582 -977

Družba nima posebnih valutnih tveganj.
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Plačilno sposobnostno tveganje v EUR

                         Knjigovodska Pogodbeni Do 6 Od 6 do 12 Od 1 do Od 2 do Nad 5 let

 31.12.2009  vrednost denarni tok mesecev mesecev 2 leti 5 let  

Prekoračitev na TRR 617.407 -620.918 -620.918

Zavarovana kratkoročna 
bančna posojila

758.000 -760.138 -551.856 -208.282

Zavarovana dolgoročna 
bančna posojila

8.064.130 -8.423.368 -1.344.478 -1.334.882 -2.721.373 -3.022.635

Ostala posojila 350.000 -350.595 -350.595

Obveznosti do dobaviteljev, 
druge obveznosti

6.713.847 -6.713.847 -6.713.847     

SKUPAJ   16.503.384 -16.868.866 -9.581.694 -1.543.164 -2.721.373 -3.022.635

3-mesečni euribor 31.12.2009 0,700

6-mesečni euribor 31.12.2009 0,993

Knjigovodska Pogodbeni Do 6 Od 6 do 12 Od 1 do Od 2 do Nad 5 let

 31.12.2008  vrednost denarni tok mesecev mesecev 2 leti 5 let  

Prekoračitev na TRR

Zavarovana bančna posojila 8.655.000 -9.321.000 -1.482.000 -1.432.000 -2.696.000 -3.711.000

Ostala posojila 1.240.000 -1.330.000 -351.000 -979.000

Obveznosti do dobaviteljev, 
druge obveznosti

5.275.651 -5.275.651 -5.275.651     

SKUPAJ   15.170.651 -15.926.651 -7.108.651 -2.411.000 -2.696.000 -3.711.000

3-mesečni euribor 31.12.2008 2,928

6-mesečni euribor 31.12.2008 3,000

Obrestno tveganje

Na dan poročanja je imel Cetis, d. d., sklenjene posojilne pogodbe s stalno in spremenljivo obrestno mero.

Instrumenti s stalno obrestno mero 2009 2008

Finančna sredstva 12.736 2.090.960

Finančne obveznosti 1.084.187 889.571

Razlika -1.071.451 1.201.389

Analiza občutljivosti za instrumente s stalno obrestno mero

Sprememba obračunanih obrestnih mer na dan 31.12.2009 za eno odstotno točko bi na dan poročanja kapital povečala ali zmanjšala 
za 912 EUR.

Instrumenti s spremenljivo obrestno mero 2009 2008

Finančna sredstva

Finančne obveznosti 8.711.606 10.904.757

Razlika -8.711.606 -10.904.757
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Analiza občutljivosti denarnega toka  za instrumente s spremenljivo obrestno mero

Sprememba obračunanih obrestnih mer na dan 31.12.2009 za eno odstotno točko bi na dan poročanja kapital povečala ali zmanjšala 
za 9.556 EUR.

Obrestne mere uporabljene pri določanju poštene vrednosti

2009 2008

Denarna sredstva, posojila, depoziti 0,05 % - 7,015 % 0,1 % - 7,015 %

Poštena vrednost

Pregled poštene in knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti

v EUR

Pojasnilo
Knjižna vrednost 

31.12.2009
Poštena vrednost 

31.12.2009
Knjižna vrednost 

31.12.2008
Poštena vrednost 

31.12.2008

Naložbe razpoložljive za prodajo 11.094.674 11.094.674 12.282.154 12.282.154

Dana posojila 44.876 44.876 333.995 333.995

Dolgoročne poslovne terjatve   

Naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni 
izid

  

Poslovne in druge terjatve 5.318.330 5.318.330 4.179.217 4.179.217

Kratkoročno dana posojila 12.736 12.736 897.061 897.061

Denarna sredstva in drugi ustrezniki 2.930 2.930 955.896 955.896

Prejeta posojila - dolgoročna -5.567.754 -5.567.754 -6.064.130 -6.064.130

Prejeta posojila - kratkoročna -4.221.784 -4.221.784 -5.730.199 -5.730.199

Poslovne in druge obveznosti -6.713.847 -6.713.847 -5.271.871 -5.271.871

Skupaj -29.839 -29.839 1.582.123 1.582.123

Preverjanje finančnih naložb z vidika morebitnih slabitev

Družba ni opravila slabitev finančnih naložb. Ob pridobitvi naložbe v vzajemne sklade in druge investicijske družbe družba le-te 
razvrsti med dolgoročne finančne naložbe, če je njen namen naložbo posedovati več kot eno leto. Če takšna naložba kotira na borzi, se 
v poslovnih knjigah vrednoti po pošteni vrednosti, če pa ne kotira na borzi se vrednoti po nabavni vrednosti. Ko se naložba v vzajemne 
sklade in druge investicijske družbe vrednoti po nabavni vrednosti, se po preteku petih let od dneva nabave pridobitve naložbe preveri 
ali je potrebno naložbe slabiti. 

Takšna naložba se predvidoma oslabi, če nabavna vrednost v obdobju petih zaporednih let presega iztržljivo vrednost na presečni 
dan bilance. Ko se vrednoti po pošteni rednosti prek kapitala, se po preteku petih let od dneva pridobitve takšne naložbe preverja 
verjetnost, da je potrebno te naložbe oslabiti. Naložba se predvidoma oslabi, če poštena vrednost petih zaporednih let neprekinjeno 
manjša od nabavne vrednosti naložbe. Oslabitev se opravi v skladu z MRS 39. 

Za vse ostale finančne naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti prek kapitala, so bile na dan bilance stanja opravljene preveritve 
o morebitni oslabljenosti s primerjavo odstotka zmanjšanja poštene vrednosti finančne naložbe v obdobju od dneva njenega 
pripoznanja do bilančnega presečnega dne in tudi relativne spremembe slovenskega borznega indeksa SBI 20. Vrednost finančnih 
naložb, ki bi jih bilo po preveritvi morebitne slabitve potrebno opraviti, predstavlja za družbo nepomembno postavko.

Dana in prejeta posojila so vrednotena na osnovi preračuna odplačane vrednosti z uporabo efektivne obrestne mere, ki se ne razlikuje 
od pogodbeno določene obrestne mere. Zato je v izračunih upoštevana pogodbena obrestna mera. 

Pri poslovnih in drugih terjatvah je upoštevana slabitev na pošteno vrednost zaradi izterljivosti. Glede na kratkoročnost terjatve in 
poslovne ter druge obveznosti niso diskontirane. 
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Druga razkritja

Razkritja po skupinah oseb: člani uprave in nadzornega sveta. Zneski prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele 
v poslovnem letu 2009 skupine oseb, so:

- uprava 118.717 EUR,
- nadzorni svet 21.093 EUR.

Bruto prejemki članice uprave

Bruto prejemki članov uprave v EUR

v  EUR

Ime in priimek članice uprave
Fiksni del 

prejemkov*
Gibljivi del 
prejemkov

Udeležba pri 
dobičku

Opcijsko 
in drugo 

nagrajevanje 

Drugi 
prejemki 

člana uprave
Skupaj

Uprava 111.853 111.853

Simona Potočnik 111.853 111.853

* Prejemki iz naslova plače, regresa in jubilejne nagrade.

Bruto prejemki članov uprave - nadaljevanje 

v  EUR

Ime in priimek članice uprave
Povračila 
stroškov

Drugi prejemki 
(zav. premije)

Drugi prejemki 
(provizije)

Drugi dodatni 
prejemki

Skupaj 
      

Simona Potočnik 6.671 193 6.864

Bruto prejemki članov nadzornega sveta

v EUR

Ime in priimek člana 
nadzornega sveta

Fiksni del 
prejemkov*

Povračila 
stroškov

Gibljivi 
del 

prejemkov

Udeležba 
pri dobičku

Opcijsko
 in drugo 

nagrajevanje

Drugi 
prejemki 

člana uprave 
(bonitete)

Skupaj 

        

Skupaj 20.169 924 21.093

Borut Bizaj 1.963 184 2.147

Bernard Gregl 2.325  2.325

Franc Ješovnik 2.992 222 3.214

Marko Melik 2.928  2.928

Dušan Mikuš** 4.723 296 5.019

Ljubo Peče** 5.237 222 5.459

*Prejemki iz sejnin.
**Vključeni prejemki iz komisij NS.

Posli s povezanimi osebami

Družba je s povezanimi osebami poslovala na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, kjer so bile v medsebojnih poslih povezanih 
oseb uporabljene tržne cene izdelkov in storitev. 

Dogodki po datumu bilance stanja

Pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja ni bilo.
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Računovodsko poročilo Skupine Cetis 

Poročilo neodvisnega revizorja



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9 RAČUNOVODSKO POROČILO

91

v EUR

Pojasnilo 2009 2008

1. PRIHODKI 1 34.381.966 35.966.704

2. Nabavna vrednost prodanih količin 2 -2.814.796 -4.912.989

3. Proizvajalni stroški 2 -21.828.442 -20.654.578

4. Nabavna vrednost prodanih količin in proizvajalni stroški 2 -24.643.238 -25.567.567

A. KOSMATI DOBIČEK 9.738.728 10.399.137

5. Drugi prihodki (iz poslovanja) 3 1.552.204 1.202.812

6. Stroški prodajanja 2 -5.163.218 -5.777.094

7. Stroški splošnih služb 2 -6.697.817 -6.704.880

8. Drugi odhodki (iz poslovanja) 2 -193.095 -287.480

 = Drugi prihodki, odhodki in stroški (5+6+7+8) -10.501.925 -11.566.642

B. POSLOVNI IZID BREZ STROŠKOV FINANCIRANJA -763.197 -1.167.505

9. Prihodki iz financiranja 4 1.372.155 2.425.353

10. Stroški financiranja 4 -601.168 -1.195.008

C. ČISTI STROŠKI FINANCIRANJA 770.986 1.230.345

D. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 7.789 62.840

11. Davek 5 -102.197 -12.393

E. DOBIČEK PO OBDAVČITVI 109.986 75.233

 Dobiček manjšinskih lastnikov  -11.065

 Dobiček večinskega lastnika 109.986 86.298

 Čisti in prilagojeni dobiček na delnico (v EUR) 22 0,55 0,38

Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR

2009 2008

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 109.986 75.233

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju:   

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih  
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

  

Čista sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih  
sredstev, razpoložljivih za prodajo

534.680 -1.917.176

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

-9.018 -118.555

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki   

Druge sestavine vseobsegajočega donosa   

Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju 525.662 -2.035.731

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 635.648 -1.960.498

Od tega:   

- za večinske lastnike 635.648 -1.971.580

- za manjšinske lastnike  11.083

Skupinski izkaz poslovnega izida
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v EUR

  Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008

 SREDSTVA    

1. Nepremičnine, naprave in oprema 8 19.699.237 22.407.618

2. Neopredmetena sredstva 9 3.022.390 2.489.411

3. Naložbene nepremičnine 7 429.226 203.129

4. Naložbe v podjetja v skupini  

5. Naložbe v pridružena podjetja 10 1.274.796  

6. Naložbe razpoložljive za prodajo 11 11.099.910 13.442.599

7. Dana posojila 12 58.301 333.995

8. Dolgoročne poslovne terjatve 13   

9. Odložene terjatve za davek 14 537.266 742.717

SA. Skupaj dolgoročna sredstva 36.121.125 39.619.470

    

0. Nekratkoročna sredstva namenjena prodaji 15 2.296.668 2.381.259

1. Zaloge 16 3.439.807 3.750.321

2. Kratkoročne finančne naložbe po pošteni vrednosti 17   

3. Kratkoročna dana posojila 18 145.513 1.073.867

4. Poslovne in druge terjatve 19 7.094.215 6.616.581

6. Denarna sredstva in drugi ustrezniki 20 263.642 1.041.656

SB. Skupaj kratkoročna sredstva 13.239.845 14.863.684

    

S. SKUPAJ SREDSTVA  49.360.970 54.483.154

Skupinska bilanca stanja na dan
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v EUR

  Pojasnilo 31.12.2009 31.12.2008
 

 KAPITAL IN OBVEZNOSTI  

1. Izdani kapital 21 10.015.023 10.015.023

2. Kapitalske rezerve 21 17.538.831 17.859.379

3. Rezerve (zakonske in statutarne) 21 2.032.352 1.926.717

4. Zadržani dobiček preteklih let 21 183.200

 Zadržani dobiček tekočega leta 21 86.298

5. Lastne delnice 21 -1.025.918 -26.001

6. Rezerva za pošteno vrednost 21 -1.041.797 -1.576.477

 Prevedbeni (uskupinjen) popravek kapitala -35.677 -26.659

 - iz kapitala -36.909 -27.811

 - iz dobička 1.232 1.152

 Kapital manjšinskih lastnikov 4.900 53.382

KO.A Skupaj kapital 27.487.715 28.494.863

    

1. Prejeta posojila 23 7.559.636 8.769.779

2. Dolgoročne poslovne obveznosti 24 5.379 26.432

3. Rezervacije 25 925.823 1.069.966

 - za garancije 64.089 70.764

 - za tožbe 8.350 28.736

 - za jubilejne nagrade in odpravnine 849.095 947.344

 - druge dolgoročne rezervacije 4.289 23.122

5. Odložene obveznosti za davek 14 5.744 310.195

KO.B.a) Skupaj dolgoročne obveznosti 8.496.582 10.176.372

    

1. Prejeta posojila 23 4.627.149 8.615.088

2. Poslovne in druge obveznosti 26 8.749.523 7.196.831

KO.B.b) Skupaj kratkoročne obveznosti 13.376.672 15.811.919

KO.B Skupaj obveznosti 21.873.254 25.988.291

    

KO. SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 49.360.970 54.483.154

  

 Zabilančna sredstva (obveznosti) 27 14.257.113 23.172.182
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  v EUR

 2009 2008

 A. Denarni tokovi pri poslovanju   

 a) Čisti poslovni izid 

 Poslovni izid pred obdavčitvijo -451.054 131.110

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -207.486 51.484

  -658.540 182.594

 b) Prilagoditve za   

 Amortizacijo 3.541.901 4.087.321

 
Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s postavkami naložbenja    
in financiranja 

-510.023 -244.918

 
Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami naložbenja in 
financiranja 

100.442 78.118

 Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev -351.410 -2.352.772

 Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti 710.184 1.547.486

  3.491.094 3.115.235

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

  

  

 Začetne manj končne poslovne terjatve -2.120.732 2.557.204

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -44.178 -4.178

 Začetne manj končne terjatve za odloženi davek 

 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  85.108 -2.296.668

 Začetne manj končne zaloge 337.601 440.511

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 3.069.775 -3.759.499

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -200.976 -366.626

 Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek 

  1.126.599 -3.429.256

d) 
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 
(a + b + c) 

3.959.152 -131.427

    

 B. Denarni tokovi pri naložbenju   

 a) Prejemki pri naložbenju   

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

329.970 767.977

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 80.409

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 3.856.008 3.161.201

 

Skupinski izkaz finančnega izida
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v EUR

 2009 2008

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 28.343 2.531.322

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 324.760

  4.619.490 6.460.500

 b) Izdatki pri naložbenju   

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -938.992 -511.938

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.135.132 -995.200

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -228.324 -129.766

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 

  -3.302.449 -1.636.904

 c) 
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju 
(a + b) 

1.317.042 4.823.596

    

 C. Denarni tokovi pri financiranju   

 a) Prejemki pri financiranju   

 Prejemki od vplačanega kapitala 142.740

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 1.537.922

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.772.130

  142.740 3.310.052

 b) Izdatki pri financiranju 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -663.706 -1.061.076

 Izdatki za vračila kapitala 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -3.712.442 -5.408.029

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.579.807

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -237.097 -1.499.179

  -6.193.052 -7.968.284

 c) 
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju 
(a + b) 

-6.050.312 -4.658.232

    

 Č. Končno stanje denarnih sredstev 263.642 1.041.655

 x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -774.118 33.937

 y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.037.756 1.007.718



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9RAČUNOVODSKO POROČILO

96

v EUR

  
Izdani  

kapital 
Kapitalske  

rezerve

Zakonske in 
statutarne 

rezerve

Lastne  
delnice

Zadržani  
dobiček

Rezerva za  
pošteno  

vrednost

Prevedbeni 
uskupinjen 

popravek 
kapitala

Kapital  
večinskih  
lastnikov

Kapital  
manjšinskih 

lastnikov

Skupaj  
kapital

A1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja na  31.12.2007 10.015.023 17.859.379 1.900.716 -26.001 306.284 340.699 30.396.100 30.396.100

A2. Začetno stanje poročevalskega obdobja na  01.01.2008 10.015.023 17.859.379 1.900.717 -26.001 306.284 340.699 30.396.100 30.396.100

B1. Spremembe lastniškega kapitala

B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja na 31.12.2008 -27.745 -1.917.176 -26.659 -1.971.580 11.083 -1.960.497

 Vnos čistega poslovnega izida 86.299 86.299 -11.065 75.234

 Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb -1.917.176 -1.917.176 -1.917.176

 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini  
(vpliv deviznih tečajev)

-114.044 -26.659 -140.703 22.148 -118.555

B3. Spremembe v kapitalu 26.001 -9.041 16.960 42.299 59.259

 
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

26.001 -26.001

 Druge spremembe v kapitalu 16.960 16.960 42.299 59.259

C. Končno stanje poročevalskega obdobja na 31.12.2008 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 269.498 -1.576.477 -26.659 28.441.480 53.382 28.494.862

A1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja na 31.12.2008 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 269.498 -1.576.477 -26.659 28.441.480 53.382 28.494.862

 Prilagoditve za nazaj -329.363 -329.363 -329.363

A2. Začetno stanje poročevalskega obdobja na 01.01.2009 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 -59.865 -1.576.477 -26.659 28.112.117 53.382 28.165.499

B1. Spremembe lastniškega kapitala -999.918 -105.143 -1.105.061 -48.482 -1.153.543

 Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 4.900 4.900

 Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev -999.918 -999.918 -999.918

 Druge spremembe lastniškega kapitala -105.143  105.143 -53.382 51.761

B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja na  31.12.2009 109.985 534.680 -9.018 635.647 635.647

 Vnos čistega poslovnega izida 109.985 109.985 109.985

 Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 534.680 534.680 534.680

 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini 
(vpliv deviznih tečajev)

-9.018 -9.018 -9.018

B3. Spremembe v kapitalu 105.634 55.023 -159.890 -159.890

 
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

100.703 -100.703

Poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala -320.547 320.547

 Druge spremembe v kapitalu 4.931 -164.821 -159.890 -159.890

C. Končno stanje poročevalskega obdobja na  31.12.2009 10.015.023 17.538.832 2.032.352 -1.025.919 -1.041.797 -35.677 27.482.813 4.900 27.487.713

Skupinski izkaz gibanja kapitala
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v EUR

  
Izdani  

kapital 
Kapitalske  

rezerve

Zakonske in 
statutarne 

rezerve

Lastne  
delnice

Zadržani  
dobiček

Rezerva za  
pošteno  

vrednost

Prevedbeni 
uskupinjen 

popravek 
kapitala

Kapital  
večinskih  
lastnikov

Kapital  
manjšinskih 

lastnikov

Skupaj  
kapital

A1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja na  31.12.2007 10.015.023 17.859.379 1.900.716 -26.001 306.284 340.699 30.396.100 30.396.100

A2. Začetno stanje poročevalskega obdobja na  01.01.2008 10.015.023 17.859.379 1.900.717 -26.001 306.284 340.699 30.396.100 30.396.100

B1. Spremembe lastniškega kapitala

B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja na 31.12.2008 -27.745 -1.917.176 -26.659 -1.971.580 11.083 -1.960.497

 Vnos čistega poslovnega izida 86.299 86.299 -11.065 75.234

 Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb -1.917.176 -1.917.176 -1.917.176

 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini  
(vpliv deviznih tečajev)

-114.044 -26.659 -140.703 22.148 -118.555

B3. Spremembe v kapitalu 26.001 -9.041 16.960 42.299 59.259

 
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

26.001 -26.001

 Druge spremembe v kapitalu 16.960 16.960 42.299 59.259

C. Končno stanje poročevalskega obdobja na 31.12.2008 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 269.498 -1.576.477 -26.659 28.441.480 53.382 28.494.862

A1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja na 31.12.2008 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 269.498 -1.576.477 -26.659 28.441.480 53.382 28.494.862

 Prilagoditve za nazaj -329.363 -329.363 -329.363

A2. Začetno stanje poročevalskega obdobja na 01.01.2009 10.015.023 17.859.379 1.926.718 -26.001 -59.865 -1.576.477 -26.659 28.112.117 53.382 28.165.499

B1. Spremembe lastniškega kapitala -999.918 -105.143 -1.105.061 -48.482 -1.153.543

 Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 4.900 4.900

 Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev -999.918 -999.918 -999.918

 Druge spremembe lastniškega kapitala -105.143  105.143 -53.382 51.761

B2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja na  31.12.2009 109.985 534.680 -9.018 635.647 635.647

 Vnos čistega poslovnega izida 109.985 109.985 109.985

 Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 534.680 534.680 534.680

 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini 
(vpliv deviznih tečajev)

-9.018 -9.018 -9.018

B3. Spremembe v kapitalu 105.634 55.023 -159.890 -159.890

 
Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine

100.703 -100.703

Poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala -320.547 320.547

 Druge spremembe v kapitalu 4.931 -164.821 -159.890 -159.890

C. Končno stanje poročevalskega obdobja na  31.12.2009 10.015.023 17.538.832 2.032.352 -1.025.919 -1.041.797 -35.677 27.482.813 4.900 27.487.713

Uprava Cetisa potrjuje skupinske računovodske izkaze in njihova pojasnila za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2009.
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pošteno sliko poslovanja ob koncu poslovnega leta in izkaz poslovnega izida za to obdobje.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske politike ter da so bile računovodske 
ocene izdelane smiselno in po načelu previdnosti. Uprava tudi potrjuje, da so skupinski računovodski izkazi 
sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodski izkazi so izdelani 
na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja.

Uprava je odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje 
sredstev podjetja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

 

April 2010     mag. Simona Potočnik, 
glavna direktorica

   

Izjava o odgovornosti poslovodstva
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1.  Predstavitev skupine

Skupina zagotavlja celovite rešitve na področju komunikacij s pomočjo tiskanih in drugih vrst medijev. 
Njena vizija je z ustreznimi razvojnimi, investicijskimi in tržnimi aktivnostmi ter zaposlovanjem najboljših 
kadrov biti prvi v Sloveniji ter povečati tržni delež na trgih izven Slovenije. Ponuja pester program varnostnih, 
variabilnih in komercialnih tiskovin, grafično oblikovanje ob spremljajočih storitvah kot so poosebljanje, 
implementacija in poosebljanje čipov ali magnetnih trakov, arhiviranje, upravljanje z identiteto in storitev 
svetovanja ter projektnega vodenja in druge.

Konsolidirani računovodski izkazi skupine za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2009, vključujejo 
družbo in njene odvisne družbe ter deleže skupine v pridruženih družbah. Pri konsolidaciji družb Cetis 
Print, d.o.o., Beograd, Cetis direkt, d.o.o., Celje in Cetis-Zg, printanje i kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja je 
bila uporabljena metoda hkratnega konsolidiranja. 

Skupino sestavljajo

Cetis, d. d.

Delež 
matične 

družbe 
v kapitalu

Lastni 
kapital 
družbe 
(v EUR)

Poslovni 
izid 

družbe 
(v EUR)

Cetis-ZG, d.o.o., Zagreb 100 % 2.327.436 504.458

Cetis Print, d.o.o., Beograd (100 % v lasti Cetis-ZG, d.o.o.) 100 % 117.351 -8.356

AMBA Co., d.o.o., Ljubljana 100 % 622.775 213.619

La Societe Nationale des Loteries Sportives (SNLS), Gabon 93,63 %

Cetis Direkt, d.o.o. Celje (100 % v lasti Cetis-ZG, d.o.o., Zagreb) 100 % 129.283 -717

Cetis MKD, d.o.o. Skopje (51 % v lasti Cetis, d. d. in Cetis-Zg d.o.o. 51 % 10.000

Cetis-Zg printanje i kuvertiranje, d.o.o. Sveta Nedelja 
(100 % v lasti Cetis-ZG, d.o.o.)

100 % 2.740 -68

Družba La Societe Nationale des Loteries Sportives, Gabon je razvrščena med nekratkoročna sredstva 
razpoložljiva za prodajo in je v mirovanju, zato na dan 31.12.2009 niso bili sestavljeni računovodski izkazi, 
posledično pa družba ni bila vključena v konsolidirane računovodske izkaze. Ugotovljeno je bilo, da se 
izkazi, zaradi mirovanja družbe, glede na leto 2007, ko je družba ugotavljala pomembnost deleža naložbe, 
niso spremenili, zato po usmeritvah Skupine velja, da naložba predstavlja nepomemben delež, ki ga ni 
potrebno vključiti v konsolidirane računovodske izkaze. 

Pridružene družbe

Družba
Lastniški 

delež v %

Lastni kapital 
družbe (v 

EUR)

Poslovni izid 
družbe 
(v EUR)

Druckman, Madžarska – družba ne posluje 33 %

Duf Euroinvestment d.d. Tuzla 27 % 559.337 57.875

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in 
pojasnila k računovodskim izkazom



Cetis, d. d. Letno poročilo 2 0 0 9RAČUNOVODSKO POROČILO

100

2. Podlaga za sestavo konsolidiranih 
računovodskih izkazov 

a) Izjava o skladnosti

Konsolidirani računovodski izkazi za leto 2009 so 
sestavljeni v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je raz-
glasil odbor za mednarodne računovodske stan-
darde (IASB) in tolmačenj odbora za pojasnjeva-
nje mednarodnega računovodskega poročanja 
(FRIC), kot jih je sprejela evropska unija.

Uprava družbe je konsolidirane računovodske iz-
kaze potrdila 7. 4. 2010.

b)  Podlaga za merjenje 

Konsolidirani računovodski izkazi za leto 2009 so 
pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen 
v  spodnjih primerih, kjer je upoštevana poštena 
vrednost:

•	 finančni inštrumenti po pošteni vrednosti   
 skozi poslovni izid, 
•	 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, 
•	 naložbene nepremičnine.

Metode uporabljene pri merjenju poštene 
vrednosti so opisane v nadaljevanju.

c) Funkcijska in predstavitvena valuta

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v 
evrih, torej v funkcijski valuti družbe.

d) Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi konsolidiranih 
računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP) 
podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo 
na uporabo računovodskih usmeritev in na 
izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov 
ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen 
odstopajo. 

Ocene in navedene predpostavke je potrebno 
stalno pregledovati. Popravki računovodskih 
ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se 
ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na katera 
popravek vpliva.

3.  Pomembne računovodske usmeritve

Spodaj opredeljene računovodske politike 
so družbe v skupini dosledno uporabile za 
vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih 
konsolidiranih računovodskih izkazih.

a) Podlaga za konsolidacijo

Odvisne družbe
Odvisne družbe so podjetja, ki jih posredno 

ali neposredno obvladuje matična družba. 
Obvladovanje obstaja, ko ima matična družba 
zmožnost odločati o finančnih in poslovnih 
usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz 
njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se 
upošteva obstoj in učinek potencialnih glasovalnih 
pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. 
Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v 
konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko 
se obvladovanja začne do datuma, ko se preneha 
in sicer po metodi popolnega uskupinjevanja. 
Računovodske usmeritve odvisnih družb so bile po 
potrebi spremenjene oz. prilagojene usmeritvam 
skupine. 

Pridružena podjetja in skupni podvigi (po kapitalski 
metodi obračunana skupaj obvladovana podjetja)
Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima matična 
družba posredno ali neposredno pomemben vpliv, 
ne obvladuje pa njihove finančne in poslovne 
usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če ima 
matična družba posredno ali neposredno v drugi 
družbi med 20 in 50 odstotkov glasov.

Pridružena podjetja se obračunavajo po kapitalski 
metodi in se pri začetnem pripoznanju merijo po 
izvirni vrednosti. Naložba skupine zajema ob nakupu 
ugotovljeno dobro ime ter čisto vrednost nabranih 
izgub zaradi oslabitve. Konsolidirani računovodski 
izkazi zajemajo delež skupine v dobičkih in izgubah 
skupaj pridruženih podjetij, izračunan po kapitalski 
metodi, po opravljeni uskladitvi računovodskih 
usmeritev, od datuma, ko se pomemben vpliv začne, 
do datuma, ko se konča. Če je delež skupine v izgubah 
skupaj obvladovanega podjetja večji kot njen delež, 
se knjigovodska vrednost deleža skupine (vključno 
vse dolgoročne naložbe) zmanjša na nič, delež v 
nadaljnjih izgubah pa se preneha pripoznavati, 
toda le v obsegu, za katerega ima skupina obvezo 
ali je opravila plačila v imenu skupaj obvladovanega 
podjetja.

Posli izvzeti iz konsolidacije
Stanja, prihodki, odhodki, nerealizirani dobički 
in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine so 
pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov 
izločeni. Nerealizirani dobički iz poslov s skupaj 
obvladovanimi podjetji se izločijo le do obsega 
deleža skupine v tem podjetju. Nerealizirane izgube 
se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, 
da ne obstaja dokaz o oslabitvi.

b) Tuja valuta

Posli v tuji valuti
Posli, izkazani v tuji valuti, se preračunajo v 
ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj skupine 
po menjalnem tečaju na dan posla.
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Sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti, se 
ob nastanku dogodka in konec obračunskega 
obdobja preračunajo po referenčnem tečaju (ECB) 
Banke Slovenije v EUR.

Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti 
na dan bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko 
valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. 
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike 
med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na 
začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih 
obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno 
vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem 
tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in 
obveznosti, izražene v tuji valuti in izmerjene po 
pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto 
po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina 
poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida.

Podjetja v tujini
Sredstva in obveznosti podjetij v tujini se 
preračunajo v EUR po menjalnem tečaju, ki velja na 
dan bilance stanja. Prihodki in odhodki podjetij v 
tujini se preračunajo v EUR po povprečnih tečajih, 
ki so veljavni na dan preračuna.

c) Finančni inštrumenti

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

Neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku 
pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, povečani 
za stroške, ki se neposredno nanašajo na posel. 
Po začetnem pripoznanju, se neizpeljani finančni 
inštrumenti izmerijo na način, ki je opredeljen v 
nadaljevanju. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo 
denar v blagajni in vloge na vpogled. Prekoračitve 
na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče 
poravnati na poziv in so sestavni del vodenja 
denarnih sredstev, so v izkazu finančnega izida 
vključene med sestavine denarnih sredstev in 
njihovih ustreznikov. 

Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov 
je opisano v točki m) Finančni prihodki in finančni 
odhodki. 

Finančna sredstva na razpolago za prodajo 
Naložbe skupine v kapitalske vrednotnice 
in določene dolžniške vrednostne papirje 
so razvrščene kot finančna sredstva, ki so na 
razpolago za prodajo. Po začetnem pripoznanju 

so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti, 
spremembe poštene vrednosti, z izjemo izgub 
zaradi oslabitve, pa so pripoznane neposredno 
v kapitalu. Ko se pripoznanje naložbe odpravi, 
se s tem povezani dobiček ali izguba prenese v 
poslovni izid. 

Naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Inštrument je razvrščen po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid, če je v posesti za trgovanje, ali če 
je določen kot takšen po začetnem pripoznanju. 
Finančni inštrumenti so določeni po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid pod pogojem, da 
je skupina zmožna voditi te naložbe, kot tudi 
odločati o nakupih in prodajah na podlagi 
poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju, se 
pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem 
izidu ob njihovem nastanku. Finančni inštrumenti 
po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so merjeni 
po pošteni vrednosti, znesek spremembe poštene 
vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. 

Ostalo
Ostali neizpeljani finančni instrumenti so merjeni 
po odplačni vrednosti z uporabo metode 
efektivnih obresti, zmanjšani za znesek izgub 
zaradi oslabitve.

Osnovni kapital
Navadne delnice ali deleži
Navadne delnice ali deleži so sestavni del 
osnovnega kapitala. 

Odkup lastnih delnic ali deležev 
Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, se znesek 
plačanega nadomestila vključno s stroški, ki se 
neposredno nanašajo na odkup, brez morebitnih 
davčnih učinkov pripozna kot sprememba v 
kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo 
kot lastne delnice in se odštejejo od kapitala. Ob 
prodaji lastnih delnic se prejeti znesek izkaže kot 
povečanje kapitala in dobljeni presežek ali manjko 
pri transakciji se izkaže v kapitalu.

d)  Nepremičnine, naprave in oprema 

Izkazovanje in merjenje
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana 
po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrano 
izgubo zaradi oslabitve. Nepremičnine, naprave in 
oprema so bila na dan prehoda na MSRP izkazana 
na osnovi njihove domnevne nabavne vrednosti 
na dan 1. 1. 2005. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno 
pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem 
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okvirju izdelanega sredstva zajemajo stroške 
materiala, neposredne stroške dela in ostale 
stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
usposobitvi sredstva za nameravano uporabo, 
ter stroške razgradnje in odstranitve  sredstva ter 
obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo 
nahajalo. Nabavljene računalniške programe, 
ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti 
sredstev, je treba usredstviti kot del te opreme. 
Stroški izposojanja v zvezi z nabavo ali izgradnjo 
zadevnih sredstev se izkažejo v poslovnem izidu 
ob njihovem nastanku.
Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo 
različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot 
posamezna  sredstva.

Dobiček oziroma izguba ob odsvojitvi 
nepremičnin, naprav in opreme se določi kot 
razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva z 

njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v 
izkazu poslovnega izida med »drugimi poslovnimi 
prihodki«.

Kasneje nastali stroški v zvezi z nepremičninami, 
napravami in opremo
Stroški zamenjave  posameznega dela sredstva se 
pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, 
če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske 
koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale 
v skupino, ter če je nabavno vrednost mogoče 
zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. 
dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem 
izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 
koristnosti vsakega posameznega sredstva.  
Zemljišča se ne amortizirajo.

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:

V letih min. V letih max.

Naložbene nepremičnine 20 40

Gradbeni objekti 20 40

Oprema grafične dejavnosti 3 20

Laboratorijska oprema 3 10

Vozila 5 8

Telefoni, telegrafska centrala 3 5

Pohištvo 5 6

Pisalni stroji, računalniška oprema 3 8

Računalniška oprema za protipožarno varnost 3 3

Merilne in kontrolne naprave 4 6

Doba koristnosti se določa in preverja v skladu s 
Pravilnikom o računovodstvu in financah. 

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in 
preostale vrednosti se na dan poročanja  ponovno 
pregledajo v skladu z Pravilnikom o računovodstvu 
in financah. 

e)  Neopredmetena sredstva

Dobro ime
Dobro ime (slabo ime) nastane ob prevzemu 
odvisnih družb, pridruženih podjetij ter skupnih 
podvigov.

Prevzemi od vključno dneva prehoda na MSRP 
dalje

Pri prevzemih, izvedenih dne 1. januarja 2006 
ali kasneje, se dobro ime nanaša na presežek oz. 

razliko med stroškom nabave in deležem Skupine 
v čisti pošteni vrednosti ugotovljenih sredstev, 
obveznosti ter pogojnih obveznosti prevzete 
družbe. Če je presežek negativen (slabo ime), se le-
ta neposredno pripozna v izkazu poslovnega izida.

Kasnejše merjenje
Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Pri prejemniku naložb, obračunanih 
po kapitalski metodi, se knjigovodska vrednost 
dobrega imena vključi v knjigovodsko vrednost 
naložbe.

Raziskovanje in razvijanje 
Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega 
namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno 
znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu 
poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.
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Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali 
oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno 
boljših izdelkov in postopkov. Strošek razvijanja 
se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, 
če je izdelek ali postopek strokovno in 
poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih 
gospodarskih koristi, če skupina razpolaga z 
ustreznimi viri za dokončanje razvijanja, in če ima  
namen uporabiti ali prodati sredstvo. 
Pripoznana vrednost porabe zajema stroške 
materiala, neposredne stroške dela, ter ostale 
stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. 
Stroški izposojanja, ki se nanašajo na razvijanje 
sredstva in ostali stroški se izkažejo v poslovnem 
izidu ob njihovem nastanku. 
Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je 
izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijski popravek vrednosti in zatečene 
izgube zaradi oslabitve.

Ostala neopredmetena sredstva
Ostala pridobljena neopredmetena sredstva, ki 
jih je pridobila skupina in, kjer so dobe koristnosti 
omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in 
zatečene izgube zaradi oslabitve.

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

Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 
koristnosti neopredmetenih sredstev in se začne 
obračunavati, ko je sredstvo na razpolago za 
uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in 
primerljivo leto so naslednje:

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi 
sredstev in znašajo:

V letih 
min.

V letih 
max.

Neopredmetena sredstva 3 10

f)  Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, 
posedovana, da bi prinašala najemnino ali 
povečevala vrednost dolgoročne naložbe, ali pa 
oboje. Zato naložbeno premoženje povzroča 
denarne tokove, ki so močno neodvisni od drugih 

sredstev, ki jih poseduje podjetje. Kot naložbena 
nepremičnina se določi:

•	 zemljišče, posedovano za povečevanje 
vrednosti dolgoročne naložbe, ne za prodajo 
v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju,

•	 zemljišče, za katero družba ni določila 
prihodnje uporabe,

•	 zgradba v lasti ali finančnem najemu, oddana 
v enkratni ali večkratni poslovni najem,

•	 prazna zgradba, posedovana za oddajo v 
enkratni ali večkratni poslovni najem,

 ter
•	 v primerih, ko je glede na opredelitev 

sredstev en del nepremičnine naložbena 
nepremičnina in drugi opredmeteno osnovno 
sredstvo, vendar ju ni mogoče ločeno prodati, 
se opredeli celotno sredstvo kot naložbena 
nepremičnina, če je del, ki je opredmeteno 
osnovno sredstvo, nepomemben, sicer se 
celotno sredstvo izkaže kot opredmeteno 
osnovno sredstvo. Ali je delež pomemben 
ali ne, določi pristojni delavec posameznega 
področja.

Merjenje pri pripoznavanju
Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu 
nabavne vrednosti.
Nabavna vrednost kupljene naložbene nepremič-
nine obsega njeno nakupno ceno in vse njej ne-
posredno pripisljive stroške. Neposredno pripisljivi 
stroški vključujejo na primer pripisljive zaslužke za 
pravne storitve, davke od prenosa nepremičnine in 
druge stroške posla.
Nabavno vrednost v lastnem okviru zgrajene 
nepremičnine sestavljajo njeni stroški do datuma 
dokončanja gradnje ali razvijanja. Na ta dan 
postane nepremičnina naložbena nepremičnina.

Odtujitve
Naložbena nepremičnina se preneha pripoznavati 
ob odtujitvi ali kadar se za stalno umakne iz 
uporabe in iz odtujitve ni mogoče pričakovati 
nikakršnih prihodnjih gospodarskih koristi.
Dobičke ali izgube iz opustitev ali odtujitev 
naložbenih nepremičnin je treba ugotoviti kot 
razlike med čistimi donosi ob odtujitvah in 
knjigovodsko vrednostjo sredstev ter jih pripoznati 
v poslovnem izidu.

Amortizacija
Naložbene nepremičnine se amortizirajo po enaki 
stopnji, kot nepremičnine v lastni rabi. Način dolo-
čanja dobe uporabnosti je enak načinu določanja 
dobe uporabnosti za opredmetena osnovna sred-
stva.
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g)  Najeta sredstva

Najem, pri katerem Skupina prevzame vse po-
membne oblike tveganja in koristi, povezane z la-
stništvom sredstva, se obravnava kot finančni na-
jem. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo 
izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, 
če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote na-
jemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstvo obra-
čunava v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki 
veljajo za takšna sredstva.

h)   Zaloge 

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti 
iztožljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. 
Stroški zalog se izkazujejo po metodi zaporednih 
cen (FIFO) in vsebujejo nabavno vrednost, stroške 
izdelave in pretvarjanja in druge stroške, ki se po-
javljajo pri spravljanju zalog na njihovo sedanje 
mesto in v njihovo sedanje stanje. Pri dokončanih 
proizvodih in nedokončani proizvodnji stroški vse-
bujejo tudi ustrezen delež posrednih proizvajalnih 
stroškov ob normalni uporabi proizvajalnih sred-
stev.

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, 
dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za oce-
njene stroške dokončanja in ocenjene stroške pro-
daje.

Najmanj na dan bilance se preverijo iztržljive vre-
dnosti posameznih zalog. Za vse zaloge, ki so 
starejše od enega leta se ocenjuje, da je njihova 
iztržljiva vrednost nič. Za zaloge surovin in materi-
ala se oblikujejo analitični konti odmikov v breme 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov obratnih 
sredstev, za zaloge proizvodov in blaga pa analitič-
ni konti odmikov v breme poslovnih odhodkov. 

i)  Oslabitev sredstev 

Finančna sredstva
Skupina na datum poročanja oceni vrednost fi-
nančnega sredstva, da presodi, ali obstaja kako 
objektivno znamenje oslabitve sredstva. Za finanč-
no sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo 
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi 
enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pri-
čakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega 
sredstva.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sred-
stvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izraču-
na kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva 
in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razo-
brestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba 
zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, na-

menjenim za prodajo, se izračuna glede na njegovo 
trenutno pošteno vrednost.

Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena osla-
bitve izvede posamično. Ocena oslabitve preosta-
lih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede 
na njihove skupne značilnosti pri izpostavljenosti 
tveganjem.

Vse izgube zaradi oslabitve skupina izkaže v poslov-
nem izidu obdobja. Morebitno zatečeno izgubo v 
zvezi s finančnim sredstvom, ki ni bila pripoznana 
neposredno v kapitalu, se prenese na poslovni izid.

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo iz-
gube zaradi oslabitve mogoče nepristransko pove-
zati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju osla-
bitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni 
vrednosti, in finančnih sredstvih, razpoložljivih za 
prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se odprava 
izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu. 
Izguba zaradi oslabitve za finančna sredstva, razpo-
ložljiva za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, 
se ne more odpraviti preko poslovnega izida.

Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri 
preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih 
sredstev skupine razen zalog in odloženih terjatev 
za davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni 
znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni 
nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve 
dobrega imena in neopredmetenih sredstev z 
nedoločeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za 
uporabo, se izvede vsakič na datum poročanja.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarja-
joče enote je njena vrednost pri uporabi ali pošte-
na vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer 
tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri 
uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi di-
skontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo 
diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža spro-
tne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tve-
ganja, ki so značilna za sredstvo. Za namene preiz-
kusa oslabitve se sredstva združijo v najmanjše sku-
pine sredstev, ki ustvarjajo denarne pritoke iz trajne 
uporabe, veliki meri neodvisnih od tistih iz drugih 
sredstev ali skupin sredstev (»denar ustvarjajoče 
enote«). Za potrebe preizkusa oslabitve se dobro 
ime, pridobljeno v poslovni združitvi, razporedi na 
denar ustvarjajoče enote, za katere se pričakuje, da 
bodo pridobile koristi od sinergij združitve.

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se 
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vre-
dnost presega njegovo nadomestljivo vrednost. 
Slabitev se izkaže v poslovnem izidu. Izguba, ki se 
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pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabi-
tve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigo-
vodska vrednost dobrega imena, razporejenega na 
denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sred-
stva enote (skupine enot) sorazmerno s knjigovod-
sko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne od-
pravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina izgu-
be zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum 
bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če je pri-
šlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. 
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do 
spremembe ocen, na podlagi katerih skupina do-
loči nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi 
oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere 
povečana knjigovodska vrednost sredstva ne pre-
seže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena 
po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sred-
stvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba 
zaradi oslabitve.

j)  Zaslužki zaposlenih

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlenih
Čista obveznost skupine, ki nastane v zvezi z dolgo-
ročnimi zaslužki zaposlenih, je seštevek prihodnjih 
zaslužkov, ki so jih zaposleni pridobili v zameno za 
njihovo delo, ki ga opravijo v tekočem in prejšnjih 
obdobjih. Morebitni aktuarski dobički in izgube se 
pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju njihovega 
nastanka.

Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se me-
rijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, 
ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratko-
ročnim zaslužkom opravljeno.

Obveznost se izkaže v višini, za katero se pričaku-
je plačilo v obliki premije, izplačljive v dvanajstih 
mesecih po preteku obdobja opravljanja dela, ali 
programa delitve dobička, če ima skupina sedanjo 
pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi 
preteklega opravljanja dela zaposlene osebe in je 
obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

k)  Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi 
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo 
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 
omogočajo gospodarske koristi. Skupina rezervaci-
je določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov po določeni obrestni meri pred 
obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne 
vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so 
značilna za obveznost.

Garancije za izdelke in storitve
Rezervacija za garancije za izdelke in storitve se 
izkaže ob prodaji izdelkov ali storitev, za katere je 
garancija dana. Rezervacija se oblikuje na osnovi 
izvirnih podatkov o garanciji in ob presoji vseh mo-
žnih izidov glede na njihovo verjetnost. 

l)  Prihodki

Prihodki iz prodaje proizvodov
Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po 
pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve 
iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in 
popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske 
popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec 
prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, 
povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja 
gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim 
povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov 
in ko skupina preneha z nadaljnjim odločanjem 
o prodanih proizvodih in ko je višino prihodkov 
mogoče zanesljivo izmeriti.

Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih 
določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga 
se prenos praviloma izvede potem, ko je blago 
prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri 
nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride 
ob naložitvi blaga na transportno sredstvo.

Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo 
dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja 
dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega 
dela.

Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki 
enakomerno med trajanjem najema.

m)  Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti 
od naložb (vključno z za prodajo razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi), prihodke od dividend, 
prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev, spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev, namenjenih trgovanju skozi 
poslovni izid,  ki se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem 
izidu ob njihovem nastanku z uporabo metode 
efektivne obrestne mere. 

Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida 
pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva 
pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo 
na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče 
dividende preneha biti povezana z delnico.
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Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, 
dividende od prednostnih delnic, ki so izkazane 
med obveznostmi, negativne tečajne razlike, 
spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev 
po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube 
zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev, ki 
se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški 
izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo 
po metodi efektivnih obresti.

Dobički in izgube iz tečajnih razlik se izkažejo v 
čistem znesku.

n)  Davek od dobička

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta 
obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od 
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v 
tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se 
izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje 
med kapitalom.

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, 
da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno 
leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih 
ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, 
in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v 
povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti 
po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne 
razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in 
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja 
in zneskov za potrebe davčnega poročanja. 
Upoštevane so vse začasne razlike. Odloženi 
davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da 
ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, 
na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu 
uveljavljenih na datum poročanja.

Skupina pobota odložene terjatve in obveznosti za 
davek, če ima zakonsko izvršljivo pravico pobotati 
pripoznane odmerjene terjatve in obveznosti za 
davek in če se nanašajo na davek iz dobička, ki 
pripada isti davčni oblasti v zvezi z isto obdavčljivo 
enoto, ali različnimi obdavčljivimi enotami, ki 
nameravajo bodisi poravnati odmerjene obveznosti 
za davek in terjatve za davek z razliko, bodisi hkrati 
povrniti terjatve in poravnati obveznosti.

Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, 
za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago 
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo 
v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, 
za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti 
davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

Dodatni davek od dobička, ki izhaja iz delitve 
dividend, se izkaže, ko se pripozna obveznost za 
plačilo dividende. 

 o)  Čisti dobiček na delnico 

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno 
dobičkonosnost delnice. Osnovna dobičkonosnost 
delnice se izračuna tako, da delimo dobiček 
oziroma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, 
s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v 
poslovnem letu. Prilagojeni dobiček na delnico je 
enak čistemu dobičku na delnico, ker skupina nima 
prednostnih delnic ali zamenljivih obveznic.

p)  Poročanje po odsekih 

Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki 
se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni 
odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem 
gospodarskem okolju (območni odsek) ter je 
predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v 
drugih odsekih.

Poročanje skupine po odsekih temelji na področnih 
odsekih.

Cene prenosov med odseki se merijo na čisti 
poslovni podlagi.
Poslovni izidi, sredstva in obveznosti po odsekih 
vsebujejo postavke, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno odseku, kot tudi tiste, ki jih je mogoče 
utemeljeno razporediti na odsek. Nerazporejena 
postavka na strani sredstev so naložbe, na strani 
obveznosti je kapital.

4.  Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve skupine in 
razčlenitve je v številnih primerih potrebna 
določitev poštene vrednosti tako finančnih kot 
tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene 
vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe 
merjenja oziroma poročanja je skupina določila 
po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. 
Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s 
predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, 
so ta navedena v razčlenitvah k posameznim 
postavkam sredstev oziroma obveznosti skupine.
 
a)  Nepremičnine, naprave in oprema

Poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme 
iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. 
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Poštena vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni 
vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na 
dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala 
v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem 
in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro 
obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno 
in neodvisno (arm’s length transaction). Tržna 
vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na 
ponujeni tržni ceni podobnih predmetov.

b)  Neopredmetena sredstva

Poštena vrednost neopredmetenih sredstev se 
določi kot sedanja vrednost ocenjenih bodočih 
denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo 
izhajali iz njihove uporabe in morebitne prodaje.

c)  Zaloge

Poštena vrednost zalog v poslovnih združitvah se 
določi na podlagi njihove pričakovane prodajne 
vrednosti pri rednem poslovanju, zmanjšane 
za ocenjene stroške dokončanja in prodaje ter 
primeren pribitek glede na količino dela, vloženega 
v dokončanje posla in prodajo zalog.

d)  Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne 
papirje

Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid, finančnih naložb 
v posesti do zapadlosti v plačilo in za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev se določa glede 
na ponujeno nakupno ceno na datum poročanja. 
Poštena vrednost finančnih naložb v posesti do 
zapadlosti v plačilo se določa samo za potrebe 
poročanja.

e)  Poslovne in druge terjatve

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se 
izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih 
tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na 
datum poročanja.

f)  Neizpeljane finančne obveznosti

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna 
na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil 
glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni 
meri na datum poročanja. Pri finančnih najemih 
se tržna obrestna mera določi s primerjavo s 
podobnimi najemnimi pogodbami. 

5.  Obvladovanje finančnega tveganja

Ob uporabi finančnih inštrumentov je skupina 
izpostavljena naslednjim tveganjem:

•	 kreditno tveganje,
•	 likvidnostno tveganje,
•	 tržno tveganje.

Ta točka obravnava skupino in njeno izpostavljenost 
posameznim omenjenim tveganjem, njene cilje, 
usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje 
tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom. 

Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev 
okvirnega upravljanja skupine s tveganji.

Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane 
z namenom opredeliti in analizirati tveganja, 
ki grozijo skupini, na podlagi česar se določijo 
ustrezne omejitve in kontrole, ter spremljajo 
tveganja in upoštevanje omejitev. Usmeritve in 
sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in 
tako sproti posredujejo informacije o spremenjenih 
tržnih razmerah ter dejavnostih skupine. Z 
izobraževanjem kot tudi s standardi in postopki 
upravljanja s tveganji si skupina prizadeva razviti 
disciplinirano in konstruktivno okolje, v katerem 
se vsi zaposleni zavedajo svoje vloge in svojih 
obveznosti.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo skupina utrpela 
finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica, 
vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu, ne 
izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje 
nastane predvsem iz naslova terjatev skupine do 
strank in naložbenih vrednostnic.

Poslovne in druge terjatve
Izpostavljenost skupine kreditnemu tveganju je 
odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. 
Demografija baze strank skupine, kot tudi plačilno 
tveganje z vidika panoge ali države, v kateri 
stranka posluje, nima tolikšnega vpliva na kreditno 
tveganje. Približno 2,5 % prihodkov skupine je 
mogoče pripisati prodajnim poslom z eno samo 
stranko. Z geografskega vidika, koncentracija 
kreditnega tveganja ne obstaja. 

Skupina oblikuje kreditno politiko, v skladu s katero 
se za vsako novo stranko izvede analiza njene 
kreditne sposobnosti, preden ji skupina ponudi 
standardne pogoje plačila in dobave. Pregled 
stranke zajema zunanje ocene, če obstajajo, v 
nekaterih primerih pa tudi reference banke. Nabavne 
omejitve – ki se določijo v obliki najvišjega odprtega 
zneska - se vzpostavijo za vsako stranko posebej. Te 
omejitve se preverjajo vsake tri mesece. Poslovanje 
skupine s stranko, ki ne izpolnjujejo normne kreditne 
sposobnosti, poteka le na osnovi predplačil.

Blago je prodano na način, da se zadrži lastništvo 
do njegovega popolnega plačila; tako ima skupi-
na v primeru neplačila blaga zavarovano terjatev. 
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V zvezi s poslovnimi in drugimi terjatvami, skupina 
ne zahteva varščine.

Skupina oblikuje popravek za vrednost oslabitve, 
ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslova 
poslovnih in drugih terjatev ter naložb. Glavna 
elementa tega popravka sta posebni del izgube, 
ki se nanaša na posamezna pomembna tveganja, 
in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine po-
dobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale a še niso 
opredeljene. Popravek za skupni znesek izgube se 
določi ob upoštevanju podatkov iz preteklosti, ki se 
nanašajo na statistiko plačila podobnih finančnih 
sredstev.

Popravki terjatev do kupcev se oblikujejo na osno-
vi analize izterljivosti vsake posamezne terjatve. 
Osnova za popravek so terjatve, ki niso plačane v 
roku 90 dni po zapadlosti. 

Naložbe
Skupina svojo izpostavljenost kreditnemu tveganju 
zmanjšuje z naložbenjem v likvidne vrednostnice 
pogodbenih strank, katerih kreditna sposobnost je 
ustrezna. 

Garancije
V skladu s svojo usmeritvijo, skupina nudi finančne 
garancije oziroma poroštva zgolj odvisnim pod-
jetjem, ki so v polni lasti obvladujočega podjetja. 
Skupina na dan 31. december 2009 beleži  odprte 
garancije v zabilančni evidenci.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da skupina ne 
bo zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti 
ob njihovi dospelosti. Najvišjo možno likvidnost 
skupina zagotavlja tako, da ima vselej dovolj li-
kvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti 
v roku, in sicer v običajnih kot tudi stresnih okoli-
ščinah, brez da bi nastale nesprejemljive izgube ali 
tveganje škodovati ugledu skupine. 

Vrednotenje proizvodov in storitev temelji na de-
javnostih, ki skupini pomaga pri spremljanju po-
treb po denarnih tokovih in optimiranju donosno-
sti naložb. Skupina tudi zagotavlja, da ima dovolj 
denarja (vlog na vpogled) za kritje poslovnih stro-
škov za dobo 60 dni, vključno za servisiranje finanč-
nih obveznosti; slednje izključuje možne posledice 
izjemnih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti, kot 
npr. naravne katastrofe.

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v 
tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere 
in lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke sku-
pine ali na vrednost finančnih inštrumentov. Cilj 
obvladovanja tržnega tveganja je obvladovanje in 

nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v 
razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobička.
Skupina trguje s finančnimi inštrumenti in prevze-
ma finančne obveznosti, oboje s ciljem obvladova-
nja tržnih tveganj. Vsi ti posli se izvajajo ob upošte-
vanju usmeritev skupine. Da bi čim bolj zmanjšala 
nihanje poslovnega izida, si skupina nenehno pri-
zadeva za uporabo računovodskega obravnavanja 
za varovanje pred tveganjem.

Valutno tveganje
Skupina je izpostavljena valutnemu tveganju na 
nabavnem in prodajnem področju, in sicer pri po-
slih v valutah, ki niso funkcijske valute družb v sku-
pini družbe. Valute, v katerih skupina največ posluje 
so EUR, HRK, USD, RSD, GBP, CHF, CFA in DKK. Na 
posojilnem področju so posli sklenjeni v EUR. Sku-
pina se do sedaj ni posebej varovala pred valutnimi 
tveganji.

Tveganje spremembe obrestne mere
Skupina je izpostavljena obrestnim tveganjem, 
saj je večina finančnih obveznosti obrestovana po 
spremenljivi obrestni meri. Skupina se do sedaj ni 
posebej varovala pred spremembami obrestnih 
mer.

Upravljanje s kapitalom
Uprava se je odločila za ohranjanje velikega kapi-
talskega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje 
naložbenikov, upnikov in trga ter trajnostni razvoj 
skupine. Nadzorni svet spremlja kapitalski donos, ki 
ga je skupina opredelila kot čisti poslovni izid, de-
ljen s povprečnim kapitalom brez čistega dobička 
poslovnega leta.

V letu poročanja v skupni ni prišlo do spremembe v 
načinu upravljanja s kapitalom.

Niti matična družba niti njene odvisne družbe niso 
predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih določili zunanji 
organi.
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6.  Poročanje po odsekih

v EUR

Področna 
razdelitev 

Varnostne tiskovine Komercialne tiskovine Ostalo Skupaj

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Čisti prihodki od 
prodaje

13.812.202 10.644.403 17.595.656 17.403.751 2.974.109 7.918.550 34.381.966 35.966.704

Čisti poslovni izid -714.553 -647.237 17.374 186.353 -66.018 -130.117 -763.197 -591.000

Sredstva po 
področjih

12.522.779 12.795.179 18.927.454 19.274.750 5.534.072 8.970.626 36.984.304 41.040.555

Nerazporejena 
sredstva

12.374.706 13.442.599

Sredstva skupaj 12.522.779 12.795.179 18.927.454 19.274.750 5.534.072 8.970.626 49.359.010 54.483.154

Obveznosti skupaj 7.209.740 7.508.270 11.193.071 12.575.346 3.468.484 5.721.669 21.871.295 25.805.285

Investicije 1.717.659 524.731 1.299.121 882.875 285.668 397.395 3.302.449 1.805.000

Amortizacija 1.202.027 1.422.453 1.792.767 1.790.318 508.278 907.029 3.503.072 4.119.800

Prihodki od prodaje pod ostalo zajemajo prihodke od prodaje materiala, trgovskega blaga in osnovnih sredstev.

Poslovanje skupine se pretežno odvija v Evropi, zato skupina ne poroča po območnih odsekih.
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Paralelna povezava med temi tremi dimenzijami 
je kompas, na podlagi katerega povezujemo, da 
lahko napredujemo in se razvijamo v času. 
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v EUR

Razčlenitev po vrstah prodaje 2009 2008

Prodaja proizvodov na domačem trgu 20.383.880 20.402.237

Prodaja storitev na domačem trgu 627.587 738.031

Prihodki od najemnin na domačem trgu 167.914 87.998

Prodaja proizvodov na tujem trgu 7.619.769 6.532.279

Prodaja storitev na tujem trgu 398.985 375.638

Prodaja materiala in trgovskega blaga na domačem trgu 4.758.497 1.229.498

Prodaja materiala in trgovskega blaga na tujem trgu 425.334 6.601.023

Skupaj 34.381.966 35.966.704

2.  Odhodki

v EUR

Stroški po naravnih vrstah, sprememba vrednosti zalog 2009 2008

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 3.772.385 4.912.989

Stroški porabljenega materiala in storitev 19.567.267 18.265.283

Stroški dela 9.049.670 10.126.638

Amortizacija 3.503.072 4.119.800

Drugi odhodki (iz poslovanja) 803.594 621.112

Sprememba vrednosti zalog gotovih proizvodov, 
nedokončane proizvodnje in polizdelkov

1.380 291.198

Skupaj odhodki (iz poslovanja) 36.697.368 38.337.020

Stroški dela

v EUR

 2009 2008

Stroški bruto plač 6.324.966 7.430.561

Stroški pokojninskih zavarovanj 832.719 797.756

Stroški drugih socialnih zavarovanj 747.019 580.758

Drugi stroški dela 1.144.966 1.317.564

Skupaj stroški dela 9.049.670 10.126.639

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida
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112 Stroški plač so obračunani v skladu s kolektivnimi pogodbami, internimi pravilniki o plačah in drugih 
osebnih prejemkih, uredbo o višini stroškov, ki se priznavajo kot davčno priznani odhodki ter individualnimi 
pogodbami o zaposlitvi. Drugi stroški dela so vsi ostali stroški za prehrano, prevoz, regres, odpravnine pri 
odhodu v pokoj ter davek na izplačane plače. 

3.  Drugi prihodki iz poslovanja

v EUR

Razčlenitev drugih prihodkov 2009 2008

Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 446.665 268.835

Odprava oslabitev opredmetenih sredstev 95.091

Prihodki od odprave rezervacij 124.869 187.937

Odprava prevrednotenj terjatev do kupcev in zalog 411.871 212.409

Prejete odškodnine, subvencij in dotacij 111.662 16.299

Drugo 457.137 422.241

Skupaj 1.552.204 1.202.812

4.  Čisti prihodki (stroški) financiranja

v EUR

2009 2008

Prihodki od obresti 75.469 248.940

Prihodki od dividend in drugih deležev 312.585 562.771

Pozitivne tečajne razlike 1.195 15.741

Prihodki od prodaje finančnih naložb 957.859 1.584.605

Drugi finančni prihodki 25.047 13.297

- od tega sprememba poštene vrednosti finančnih naložb 
skozi IPI

- od tega drugo 25.047 13.297

Skupaj prihodki iz financiranja 1.372.155 2.425.353

Odhodki za obresti 451.145 732.266

Negativne tečajne razlike 16.810 28.182

Odhodki od prodaje finančnih naložb

Drugi finančni odhodki 133.213 2.281

Finančni odhodki zaradi slabitve 432.278

Skupaj stroški iz financiranja 601.168 1.195.008

Skupaj čisti prihodki financiranja 770.987 1.230.345
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v EUR

2009 2008

Odmerjeni davek 180.663 83.871

Odloženi davek (iz IPI) -282.860 -96.264

Skupaj -102.197 -12.393

Prikaz efektivnih stopenj davka od dohodkov pravnih oseb v EUR

2009 2009 2008 2008

Celotni poslovni izid pred davki -57.385 61.625

Davčni učinki 

Davek obračunan z uporabo 
splošne davčne stopnje

21,00 % -12.051 22,0 % 13.558

Prilagoditev za davčno stopnjo iz drugih davčnih območij 10,04 % -5.764 -13,0 % -8.000

Davčno izvzeti prihodki 159,85 % -91.729 -466,6 % -287.540

Davčno povečani prihodki -3,32 % 1.907 4,0 % 1.818

Davčno nepriznani odhodki -159,42 % 91.485 209,5 % 129.091

Izgube, za katere ni bila pripoznana
terjatev za odloženi davek

99,56 % -57.135 -74,3 % -45.760

Davčne olajšave 42,78 % -24.551 -34,6 % -21.340

Davčna izguba -70,49 % 40.449 364,9 % 224.840

Druge spremembe davčne osnove 78,08 % -44.807 -30,9 % -19.060

Skupaj davki 178,09 % -102.197 -20,1 % -12.393

Odloženi davki, pripoznani neposredno v kapitalu v EUR

2009 2008

Nepremičnine, naprave in oprema 26.590

Naložbe -183.511 515.876

Skupaj -183.511 542.466

6.  Razkritja zneskov revizorja

Za plačilo vseh storitev revidiranja je skupina v letu 2009 porabila 38.090 EUR. Pogodbeni znesek za opravljanje revizije za revidiranje 
računovodskih izkazov za leto 2009 znaša 20.720 EUR. Revizijo računovodskih izkazov sta opravljali revizijski hiši ABC revizija d.o.o. in 
Revizija Uzor d.o.o., ostale revizije so opravljale druge revizijske hiše. 
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v EUR

2009 2008

Zemljišča

Zgradbe 429.226 203.129

Skupaj 429.226 203.129

Gibanje naložbenih nepremičnin

v EUR

Zgradba Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 01.01.2008

Povečanje

Zmanjšanje

Prenosi iz nepremičnin, naprav in opreme 470.633 470.633

Ostali prenosi

Stanje 31.12.2008 470.633 470.633

Stanje 01.01.2009 470.633 470.633

Povečanje

Zmanjšanje

Prenosi iz nepremičnin, naprav in opreme 568.116 568.116

Ostali prenosi

Stanje 31.12.2009 1.038.749 1.038.749

Popravek vrednosti

Stanje 01.01.2008

Amortizacija 12.189 12.189

Prenosi iz nepremičnin, naprav in opreme 255.315 255.315

Stanje 31.12.2008 267.504 267.504

Stanje 01.01.2009 267.504 267.504

Amortizacija 24.875 24.875

Prenosi iz nepremičnin, naprav in opreme 317.145 317.145

Stanje 31.12.2009 609.524 609.524

Razkritja postavk v izkazu skupinske bilance stanja
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v EUR

Zgradba Skupaj

Neodpisana vrednost

Stanje 01.01.2008

Stanje 31.12.2008 203.129 203.129

Neodpisana vrednost

Stanje 01.01.2009 203.129 203.129

Stanje 31.12.2009 429.226 429.226

Družbe v skupini so na dan 1.1.2009 prerazvrstile del osnovnih sredstev na naložbene nepremičnine, ki 
so jih v letu 2009 dajale v najem. Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. 
Naložbene nepremičnine se amortizirajo po enaki stopnji, kot nepremičnine v lastni rabi. Način določanja 
dobe uporabnosti je enak načinu določanja dobe uporabnosti za opredmetena osnovna sredstva.

Poštena vrednost naložbene nepremičnine na dan 31.12.2009 ni določljiva. Skupna površina nepremičnine, 
ki je v lasti družbe, ki je del nepremičnine prerazvrstila, meri 20.113 m2, od tega je naložbene nepremičnine, 
ki zajema proizvodne, skladiščne, pisarniške prostore ter pripadajoče funkcionalne površine objekta, 1.690 
m2.
Višina prihodkov iz naslova naložbenih nepremičnin je razkrita v točki 1.

8.  Nepremičnine, naprave in oprema

Odtujitve v letu 2009 v glavnem obsegajo prodajo ekonomsko in tehnično zastarele, a še funkcionalne 
strojne opreme. 

Skupina ima zavarovana dolgoročna posojila s hipotekami na nepremičninah, zastavami na premičninah in 
z zastavo dolgoročnih finančnih naložb ter jih izkazuje v zabilančni evidenci. 
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme

v EUR

Zemljišča Zgradbe Oprema
Druga 

oprema
Investicije 

v teku
Dani 

predujmi
Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 01.01.2008 3.910.164 17.561.071 42.532.430 27.236 548.650 64.704 64.644.254

Prenos na naložbene nepremičnine -470.633 -470.633

Prenos za sredstva namenjena za prodajo -84.591 -84.591

Popravek otvoritvene bilance 45.972 45.972

Pridobitve v poslovnem letu 181.906 922.478 1.104.384

Sprememba investicij v teku 753.451 753.451

Prenosi 197.837 -1.148.704 -950.867

Odtujitve 693.631 786.317 4.906.223 43.405 6.429.577

Prevrednotovanje 

Stanje 31.12.2008 3.216.533 16.683.862 38.594.657 27.236 68.807 21.299 58.612.393

Stanje 01.01.2009 3.216.533 16.683.862 38.594.657 27.236 68.807 21.299 58.612.393

Preračun 1.1.2009 po tečaju 31.12.09 57.137 57.137

Prenos na naložbene nepremičnine -568.116 -568.116

Prenos za sredstva namenjena za prodajo

Popravek otvoritvene bilance

Pridobitve v poslovnem letu 11.024 980.760 26.837 1.018.622

Sprememba investicij v teku 3.780.766 3.780.766

Prenosi -732.753 -732.753

Odtujitve 1.618.472 1.313.822 5.887.773 446 8.820.513

Prevrednotovanje 

Stanje 31.12.2009 1.598.060 14.812.949 33.744.781 26.790 3.116.820 48.136 53.347.537

Popravek vrednosti

Stanje 01.01.2008 7.887.677 29.452.644 37.340.321

Popravek otvoritvene bilance 10.939 10.939

Tečajne razlike -948 -948

Amortizacija 525.072 3.278.170 3.803.241

Prenos na naložbene nepremičnine -268.000 -268.000

Odtujitve 207.000 4.473.779 4.680.779

Prenosi

Prevrednotovanje

Stanje 31.12.2008 7.937.748 28.267.026 36.204.775

Stanje 01.01.2009 7.937.748 28.267.026 36.204.775

Tečajne razlike -581 -581

Popravek otvoritvene bilance

Amortizacija 447.825 2.631.060 3.078.885

Prenos na naložbene nepremičnine 316.627 316.627

Odtujitve 379.128 4.939.024 5.318.152
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v EUR

Zemljišča Zgradbe Oprema
Druga 

oprema
Investicije 

v teku
Dani 

predujmi
Skupaj

Prenosi

Prevrednotovanje

Stanje 31.12.2009 7.689.818 25.958.481 33.648.300

Stanje 01.01.2008 3.910.164 9.673.394 13.079.785 27.236 548.650 64.704 27.303.933

Stanje 31.12.2008 3.216.533 8.746.114 10.327.631 27.236 68.807 21.299 22.407.618

Stanje 01.01.2009 3.216.533 8.746.114 10.327.631 27.236 68.807 21.299 22.407.618

Stanje 31.12.2009 1.598.060 7.123.131 7.786.300 26.790 3.116.820 48.136 19.699.237

Nepremičnine, naprave in oprema, pridobljene s finančnim najemom

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Oprema 32.597 63.814

9.  Neopredmetena sredstva

Med dolgoročne premoženjske pravice se uvršča predvsem nakup računalniških programov za prenovo poslovnega informacijskega 
sistema. Stroški razvijanja so pripoznani stroški za projekte, ki dokazujejo izvedljivost strokovnega dokončanja projekta za uporabo 
ali prodajo; namen je dokončati projekt in ga prodati ali uporabljati, verjetnost gospodarskih koristi ter sposobnost zanesljivo izmeriti 
stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu. 
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Gibanje neopredmetenih sredstev

v EUR

 Dobro ime
Dolgoročno 

odloženi 
stroški

Dolgoročne 
premoženjske 

pravice

Neopred-
metena 

dolgoročna 
sredstva v 

izdelavi

Dolgoročne 
aktivne 

časovne 
razmejitve

Skupaj

Nabavna vrednost       

Stanje 1.1.2008 627.437 303.455 2.897.095 140.027  3.968.013

Pridobitve v poslovnem letu   329.162   329.162

Sprememba investicij v teku    511.938  511.938

Popravek otvoritvene bilance   77.226   77.226

Prenosi iz investicij v teku    -329.162  -329.162

Odtujitve   3.782   3.782

Prevrednotovanje   -964   -964

Stanje 31.12.2008 627.437 303.455 3.298.737 322.803  4.552.431

       

Stanje 1.1.2009 627.437 303.455 3.298.737 322.803  4.552.431

Pridobitve v poslovnem letu  67.872 586.695  299.886 954.453

Sprememba investicij v teku    543.350  543.350

Tečajne razlike   -2.848   -2.848

Prenosi iz investicij v teku    -559.074  -559.074

Odtujitve   315.101   315.101

Stanje 31.12.2009 627.437 371.327 3.567.483 307.079 299.886 5.173.211

Popravek vrednosti       

Stanje 1.1.2008  136.697 1.646.214   1.782.911

Amortizacija  18.647 276.879   295.526

Odtujitve   1.704   1.704

Stanje 31.12.2008  155.344 1.921.389   2.076.734

Stanje 1.1.2009  155.344 1.921.389   2.076.734

Amortizacija  22.438 366.750   389.188

Odtujitve   315.101   315.101

Stanje 31.12.2009  177.782 1.973.038   2.150.821

       

Neodpisana vrednost       

Stanje 01.01.2008 627.437 166.758 1.250.881 140.027  2.185.102

Stanje 31.12.2008 627.437 148.110 1.377.346 322.803  2.475.697

Stanje 01.01.2009 627.437 148.111 1.377.347 322.803  2.475.698

Stanje 31.12.2009 627.437 193.545 1.594.444 307.079 299.886 3.022.390
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Med pridružena podjetja spadajo:

- Druckman Madžarska, v katerem ima skupina 33 % delež, in za katerega ima oblikovan popravek vrednosti 
za celotno naložbo, ker pridružena družba ne posluje že nekaj let in tudi ni prikazana v gibanju naložb. Po 
zaključku računovodskih izkazov za leto 2009, je matična družba prejela izpis o izbrisu omenjene družbe.

- DUF Euroinvestment d.d. Tuzla, v katerem ima skupina 27 % delež in je uskupinjena po kapitalski metodi.

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Druckman, Madžarska - ne posluje

DUF Eurounvestment d.d., Tuzla 1.274.796

Skupaj 1.274.796

Gibanje naložb v pridružena podjetja

v EUR

 Nabavna vrednost Čista vrednost

Stanje 1.1.2008 17.677 17.677

Stanje 31.12.2008   

Pripis sorazmernega dela dobička/izgube 15.626 15.626

Prenos na naložbe v pridružene družbe 1.259.170 1.259.170

Stanje 31.12.2009 1.274.796 1.274.796

Pridruženo podjetje Lotaria Nacionale SH.A. Rruga Kavajes,  Porta Kry Esore, Misto Mame, Tirana je bila v 
letu 2009 prodana. 

11.  Naložbe, razpoložljive za prodajo

v  EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Naložbe razpoložljive za prodajo 11.099.910 13.442.599
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v  EUR

 Nabavna vrednost
Popravek vrednosti 

(oslabitve)
Čista vrednost

Stanje 1.1.2006 12.998 -172 12.826

Nakup 2.474  2.474

Prodaja -2.230 172 -2.058

Sprememba poštene vrednosti 723  723

Stanje 1.1.2007 13.965  13.965

Nakup 4.620  4.620

Prodaja -4.718  -4.718

Sprememba poštene vrednosti 438  438

Stanje 1.1.2008 14.305.354  14.305.354

Prenos iz kratkoročnih naložb 1.731.434  1.731.434

Prenos na podjetja v skupini 128.650  128.650

Nakup    

Prodaja 32.500  32.500

Sprememba poštene vrednosti -2.433.039  -2.433.039

Stanje 01.01.2009 13.442.599  13.442.599

Prenos na naložbe v pridružene družbe 1.259.170   1.259.170

Nakup 104.961  104.961

Prodaja 1.944.315  1.944.315

Sprememba poštene vrednosti 756.503 668 755.835

Stanje 31.12.2009 11.100.578 668 11.099.910

12.  Dana posojila

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Dana posojila 58.301 333.995

Dana posojila na dan 31.12.2009 sestavljajo posojila delavcem za odkup stanovanj in gradnjo ter dani depozit.
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Gibanje danih posojil

v EUR

 Nabavna vrednost
Popravek vrednosti 

(oslabitve)
Čista vrednost

Stanje 01.01.2006 661  661

Povečanja 770  770

Odplačila 93  93

Prenos na kratkoročna posojila 36  36

Tečajne razlike  

Stanje 01.01.2007 1.303  1.303

Povečanja 500 -301 199

Odplačila 221  221

Prenos na kratkoročna posojila 32  32

Tečajne razlike    

Stanje 01.01.2008 1.550.061 -301.150 1.248.911

Povečanja    

Prenos na sredstva namenjena za prodajo 1.186.637 -301.150 885.487

Odplačila    

Prenos na kratkoročna posojila 29.429  29.429

Stanje 01.01.2009 333.995  333.995

Povečanja 30.963  30.963

Prodaja 293.921  293.921

Prenos na kratkoročna posojila 12.736  12.736

Stanje 31.12.2009 58.301  58.301

13.  Dolgoročne poslovne terjatve

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Druge dolgoročne poslovne terjatve za pridružena podjetja   

Skupaj   

Gibanje dolgoročnih poslovnih terjatev

v EUR

 
Nabavna  
vrednost

Popravek vrednosti  
(oslabitve)

Čista vrednost

Stanje 01.01.2008 877.939  877.939

Prenos na nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo 877.939  877.939

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 515.641 515.641

Stanje 31.12.2008 515.641 515.641

Stanje 01.01.2009 515.641 515.641

Prenos na nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo   

Stanje 31.12.2009 515.641 515.641
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14.  Odložene terjatve in obveznosti za davek

Gibanje začasnih razlik v letu 2009

v EUR

 
Terjatve Obveznosti Terjatve-obveznosti

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Nepremičnine, naprave in oprema    284.410  -284.410

Naložbe 266.193 445.198 5.744 26.135 260.449 419.063

Terjatve 57.076 49.186   57.076 49.186

Zaloge       

Rezervacije za odpravnino 149.998 181.135   149.998 181.135

Druge rezervacije       

Davčna izguba 63.999 67.199   63.999 67.199

Skupaj 537.266 742.718 5.744 310.545 531.522 432.173

Pri obračunu odloženega davka je skupina uporabila 20 % davčno stopnjo. Osnova za obveznosti za odloženi davek so presežki iz 
prevrednotenja naložb, razpoložljivih za prodajo, merjeni po pošteni vrednosti skozi kapital. 

Osnova za terjatve za odloženi davek so oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, davčna izguba ter 
začasne razlike pri obračunu davka od dohodka pri naložbah, terjatvah, zalogah in drugih rezervacijah, ki bodo davčno priznane v 
kasnejših obdobjih. 

Skupina je pripoznala odložene terjatve za davek za davčno izgubo na osnovi ocene, da bodo v prihodnjih letih na razpolago obdavčljivi 
dobički, v breme katerih bo mogoče izrabiti odložene terjatve za davek. 

V letih koriščenja davčne izgube bo zmanjšanje terjatev za odloženi davek pomenilo ustrezno zmanjšanje dobička.

Gibanje začasnih razlik v letu 2008

v EUR

 1.1.2008
Pripoznane v prihodkih/

odhodkih
Pripoznane  

v kapitalu
31.12.2008

Nepremičnine, naprave in oprema -439.000 128.000 26.590 -284.410

Naložbe -111.061 14.000 515.876 419.063

Terjatve 52.410 -3.224  49.186

Zaloge     

Rezervacije za odpravnino 210.012 -28.877  181.135

Druge rezervacije     

Davčna izguba 80.642 -13.443  67.199

Skupaj -206.997 96.456 542.466 432.173
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Gibanje začasnih razlik v letu 2009

v EUR

 1.1.2009
Pripoznane  

v prihodkih/
odhodkih

Pripoznane  
v kapitalu

31.12.2009

Nepremičnine, naprave in oprema -284.410 284.410   

Naložbe 419.063  -183.511 235.552

Terjatve 49.186 7.890  57.076

Zaloge     

Rezervacije za odpravnino 181.135 -31.043  150.092

Druge rezervacije  -93  -93

Davčna izguba 67.199 21.696  88.895

Skupaj 432.173 282.860 -183.511 531.522

15.  Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Opredmetena osnovna sredstva 84.591

Finančna naložba SNLS Gabon 2.296.668 2.296.668

Skupaj 2.296.668 2.381.259

Med drugimi nekratkoročnimi sredstvi je izkazana naložba v družbo SNLS GABON, v kateri je matična družba 93,63 odstotna lastnica 
izdanih delnic. Naložba je vrednotena po nabavni vrednosti. Naložba ni bila prodana v letu 2009 zaradi političnih razmer v državi 
Gabon. Aktivnosti v zvezi s prodajo naložbe se nadaljujejo v letu 2010. 

16.  Zaloge

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Material 1.661.240 1.971.919

Nedokončana proizvodnja 562.127 266.650

Proizvodi 849.941 1.180.803

Trgovsko blago 366.499 330.950

Skupaj 3.439.807 3.750.321

Za leto 2009 je skupina odpisala sredstva iz vrst materiala in proizvodov, ki niso bila več uporabna. Največje odpise med proizvodi je 
skupina izvedla pri etiketah, plastičnih karticah in ovojninah ter dokumentih, ki so bili posledica rabe neustreznega materiala. 

Popravki vrednosti se ugotavljajo po vrstah zalog in gibanju. Pri pregledu zalog v reklamacijskih skladiščih, zalog materiala, proizvodov 
in blaga, ki niso imele gibanja več kot 12 mesecev, je skupina upoštevala enake usmeritve kot v preteklih letih.

17.  Kratkoročne finančne naložbe po pošteni vrednosti 

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročne finančne naložbe

Skupaj
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Gibanje kratkoročnih finančnih naložb po pošteni vrednosti

v EUR

Nabavna 
vrednost

Popravek 
vrednosti 

(oslabitve)
Čista vrednost

Stanje 01.01.2008 2.162.775 6.492 2.156.283

Prerazvrstitev med dolgoročne finančne naložbe (Uredba komisije EU) -1.731.434 -1.731.434

Prodaja

Sprememba poštene vrednosti do prenosa -424.849 -424.849

Stanje 01.01.2009 6.492 6.492

Prodaja

Sprememba poštene vrednosti do prenosa

Stanje 31.12.2009 6.492 6.492

18.  Kratkoročno dana posojila

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročno dana posojila 30.788 615.239

Kratkoročni depoziti 101.989 429.766

Kratkoročni del dolgoročnih posojil 12.736 28.861

Skupaj 145.513 1.073.867

19.  Poslovne in druge terjatve

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 6.784.019 6.107.095

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 14.000

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 304.799 415.629

Kratkoročno dani predujmi 5.398 80.461

Skupaj 7.094.215 6.617.185

20.  Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 263.642 87.756

Depoziti pri bankah 953.900

Skupaj 263.642 1.041.656
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Celotni kapital skupine sestavljajo izdani kapital v višini 10.015.023 EUR, presežek vplačanega kapitala v 
višini 17.538.831 EUR, zakonske in statutarne rezerve v višini 2.032.352 EUR, lastne delnice v višini 1.025.918 
tisoč EUR kot zmanjšanje kapitala ter rezerva za pošteno vrednost, ki je negativna, in sicer v višini 1.041.797 
EUR. Dobiček tekočega leta, ki ga je ustvarila skupina, se uporabi za pokrivanje izgub, ki jih je ustvarila 
skupina v preteklih letih.

Skupina je izdala 200.000 kosovnih delnic, ki so vpisane v KDD.
 

v EUR

Osnovni kapital 2009 2008

Osnovni kapital 10.015.023 10.015.023

Skupaj 10.015.023 10.015.023

Kapitalske rezerve v višini 17.538.831 EUR predstavljajo poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z 
umikom deležev v višini 2.215.195 EUR ter splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 15.323.636 
EUR.

v EUR

Kapitalske rezerve 2009 2008

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala  
z umikom deležev

2.215.195 2.215.195

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 15.323.636 15.644.184

Skupaj 17.538.831 17.859.379

v EUR

Zakonske in statutarne rezerve 2009 2008

Zakonske rezerve 1.006.434 1.709.277

Rezerve za lastne delnice 1.025.918 26.001

Statutarne rezerve 191.439

Skupaj 2.032.352 1.926.717
 
Rezerva za pošteno vrednost skupine se je v letu 2009 povečala zaradi rasti tečajev finančnih naložb. 
Nabrana rezerva iz naslova presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb je negativna in znaša 
1.041.797 EUR. Iz tega naslova je skupina oblikovala odložene terjatve do države v višini 260.449 EUR.

Prevedbeni popravek kapitala se nanaša na valutne razlike pri vključevanju računovodskih izkazov odvisnih 
podjetij v tujini v konsolidirane računovodske izkaze.

Kapital manjšinskih lastnikov vključuje deleže manjšinskih lastnikov v odvisni družbi Cetis MKD, Skopje.
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126 Matična družba je v decembru 2009 pridobila 9.125 lastnih delnic v vrednosti 999.918 eurov za namene 
iz druge alineje 247. člena ZGD-1; ponudba delnic delavcem družbe in povezanim družbam. (4,56 % vseh 
izdanih delnic). Na dan 31.12.2009 skupina izkazuje lastništvo 9.326 delnic z oznako CETG (4,66 % vseh 
izdanih delnic). Izkazujejo se kot odbitna postavka kapitala in so izkazane po nabavni vrednosti.

Ugotovitev bilančnega dobička  

v EUR

 Postavka 2009 2008

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 109.986 86.299

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 

C. PRENESENI POSLOVNI IZID S POPRAVKI -59.865 306.284

DRUGE SPREMEMBE -269.964 -97.084

Č. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 320.547

D. ZMANJŠANJE  REZERV IZ DOBIČKA

E. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA -100.703 -26.001

  1. Povečanje zakonskih rezerv

  2. Povečanje statutarnih rezerv

 
 3. Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne 

deleže
-100.703 -26.001

F. BILANČNI DOBIČEK  269.498

G. BILANČNA IZGUBA   

V poslovnem letu 2009 je družba v skupini, zaradi zagotavljanja enakih računovodskih politik skupine, 
odpravila napake preteklih obdobij, katerih popravki so se v skupini prikazali s spremembo za nazaj. Po 
pravilih mednarodnih računovodskih standardov se popravilo napake ne vključi v poslovni izid v obdobju, 
v katerem je prišlo do odkritja napake.

22.  Čisti dobiček na delnico

Čisti dobiček na delnico je izračunan tako, da se osnovni čisti dobiček deli z imenovalcem, ki ga predstavlja 
tehtano poprečno število delnic. Prilagojeni dobiček na delnico je enak, ker skupina nima prednostnih 
delnic niti zamenljivih obveznic.

v EUR

 2009 2008

Čisti dobiček v EUR 109.986 75.233

Tehtano povprečno število navadnih delnic 190.674 199.799

Čisti in prilagojeni dobiček na delnico v EUR 0,58 0,38
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Se delijo na dolgoročna posojila in kratkoročna posojila skupaj s kratkoročnim delom dolgoročnih posojil.

Dolgoročna prejeta posojila

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Bančna posojila 7.559.636 8.769.779

Kratkoročna prejeta posojila

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročni del dolgoročnih posojil od bank, ki zapadejo v enem letu 2.496.377 5.474.767

Kratkoročna posojila bank 1.780.772 1.900.321

Kratkoročna posojila od drugih 350.000 1.240.000

Skupaj 4.627.149 8.615.088

Odplačilo posojil

v EUR

Razčlenitev po vrstah
Skupno 

odplačilo
2009

Obresti
2009

Glavnica
2009

Kratkoročna posojila do enega leta 11.035.143 290.449 10.744.694

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje od 1. do 5. let 2.756.276 322.404 2.433.872

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje nad 5 let 1.313.043 1.313.043

Skupaj 15.104.462 612.853 14.491.609

Razčlenitev po vrstah
Skupno 

odplačilo  
2008

Obresti 
2008

Glavnica  
2008

Kratkoročna posojila do enega leta 4.832.603 149.603 4.683.000

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje od 1 do 5 let 3.874.449 899.038 2.975.411

Dolgoročna posojila, najeta za obdobje nad 5 let 1.313.043 1.313.043

Skupaj 10.020.095 1.048.641 8.971.454
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v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu 5.379 26.432

Skupaj 5.379 26.432

25.  Rezervacije

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Za prodajne garancije 64.089 70.764

Za tožbe 8.350 28.736

Za ostale 4.289 23.122

Za jubilejne nagrade 253.572 246.456

Za odpravnine 595.523 700.888

Skupaj 925.823 1.069.966

Gibanje rezervacij

       v EUR

Razčlenitev po vrstah 31.12.2008 Oblikovanje Koriščenje Odprava 31.12.2009

Za prodajne garancije 70.764 41.422 48.098 64.089

Za tožbe 28.736 20.386 8.350

Za ostale 23.122 8.407 27.239 4.289

Za jubilejne nagrade 246.456 26.088 18.053 920 253.572

Za odpravnine 700.888 1.286 106.651 595.523

Skupaj 1.069.966 77.202 124.703 96.642 925.823

Skupina je preverila že oblikovane rezervacije, upoštevala spremembe in v skupnem zmanjšala rezervacije 
za namen dolgoročno odloženih odhodkov in rezervacije iz naslova dolgoročno vračunanih stroškov.

Osnova za njihovo oblikovanje so pogodbe, pravne podlage in mnenja strokovnjakov.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Na osnovi izdelanega izračuna za vsakega zaposlenega z uporabo projicirane enote, ki ga je pripravil 
pooblaščeni aktuar, so se rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade zmanjšale za 98.249 EUR.
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v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 6.706.272 5.626.725

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 603.114 314.000

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 565.061 611.370

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 384.471 347.088

Druge kratkoročne obveznosti 490.605 297.648

Skupaj 8.749.523 7.196.831

Osnova so izvirne listine, ki časovno in vsebinsko opredeljujejo dogodek.

27.  Zabilančna evidenca

v EUR

Razčlenitev po vrstah 2009 2008

Hipoteke 8.716.858 14.000.550

Ostale bančne garancije, dana jamstva in delnice 3.074.899 7.498.191

Davčna izguba 2.309.387 1.547.473

Investicijske in druge olajšave 79.244 49.244

Drugo 76.725 76.725

Skupaj 14.257.113 23.172.183
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in bilance stanja na dan 31.12.2008 in iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2009 ter iz dodatnih 
podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov in za ustrezno razčlenitev pomembnejših 
postavk.

28.  Finančni instrumenti – obvladovanje tveganj

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

Ugotavljamo, da so valutna tveganja pri skupini glede evra skoraj popolnoma izključena. Poslovanje z 
državami izven EMU območja je prav tako potekalo večinoma v valuti EUR. Nekaj bodočih poslov je sicer 
vezano tudi na USD, vendar so prodajne cene in njene spremembe vezane na v pogodbah določeno 
razmerje USD/EUR (valutna klavzula).

Skupina se zaveda, da je redno nadziranje in upravljanje finančnih tveganj, ki jim je skupina izpostavljena 
na trgih, pomemben pogoj za uspešno poslovanje in doseganje strateških ciljev. V letu 2009 so bila prisotna 
zlasti obrestna tveganja (visoka raven obrestnih mer za nove zadolžitve). Na podlagi analize teh tveganj je 
ocena, da je obrestno tveganje povečano zaradi novih kratkoročnih zadolževanj oziroma izdanih jamstev. 
Skupina ocenjuje, da bodo ta tveganja zaradi poslovanja tako matične kot odvisnih družb tudi v prihodnje 
povečana. 

Skupina ima vse dolgove na dolgi rok nominirane v EUR. Obrestne mere so definirane po tržnem principu 
cene denarja na evropskem in lokalnem bančnem tržišču. Skupina tveganj sprememb obrestne mere 
do sedaj ni posebej varovala, saj je ocenila, da so ponujene fiksacije obrestnih mer še vedno nad nivoji 
spremenljivih obrestnih mer, oziroma da bodo dolgoročna gibanja obrestnih mer omogočila ugodnejše 
stroške financiranja v celotnem obdobju najema posojil. 

Obrestna tveganja so se zaradi obsega posojil in sprememb obrestnih mer povečala. Ocenili smo, da je 
raven obrestne mere za vsa najeta dolgoročna posojila, ob njeni pogodbeno dogovorjeni spremenljivosti 
ter ob upoštevanju ročnosti sprejemljiva, še posebej, če so trendi padanja ugodni. Ocenjujemo, da je 
izpostavljenost skupine do obrestnih tveganj sicer visoka.

Premoženjska in z njimi povezana tveganja smo v letu 2009 sistematično in analitično prenašali na 
zavarovalnice.

Tveganja plačilne sposobnosti na kratek rok so v skupini nizka, kar je posledica učinkovitega upravljanja 
s sredstvi, ustreznih posojilnih linij za uravnavanje denarnih tokov, zadovoljive stopnje finančne 
prilagodljivosti ter dobrega dostopa do potrebnih finančnih virov. Skupina pri tem upošteva razmere v 
finančnem okolju in na finančnih trgih.

Razkritja k izkazu finančnega izida
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Finančni instrumenti – kreditno tveganje

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:

Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 12.228.994 13.442.599

Finančna sredstva po pošteni vrednosti 

Dana posojila 203.814 1.407.995

Dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve 7.094.215 6.616.581

Denarna sredstva in ustrezniki 322.686 1.041.656

Skupaj 19.849.709 22.508.831

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za posojila na dan poročanja po geografskih regijah

 Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Domače 203.814 839.795

Druge evropske države

Druge regije - izven EU 568.200

Skupaj 203.814 1.407.995

Izpostavljenost kreditnemu tveganju

Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Terjatve 7.094.215 6.616.581

Skupaj 7.094.215 6.616.581

Izgube zaradi oslabitve

Stanje poslovnih terjatev na dan poročanja je bilo:

Bruto Oslabitev Bruto Oslabitev

v EUR 2009 2009 2008 2008

Še niso zapadle 6.337.307 5.289.150

Zapadle 0-30 dni 322.734 759.400 4.010

Zapadle 31-120 dni 298.295 7.264 441.800 15.020

Zapadle 121 dni do 365 dni 356.382 414.763 242.400 151.050

Več kot eno leto 1.002.050 800.526 1.166.011 1.112.100

Skupaj 8.316.768 1.222.553 7.898.761 1.282.180
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Gibanje v popravkih vrednosti zaradi oslabitve glede terjatev do kupcev v letu je bilo:

v EUR 2009 2008

Stanje 1. januarja 1.283.668 1.514.810

Novo oblikovani popravki vrednosti 144.051 74.910

Odpisani oblikovani popravki -163.419 -55.019

Plačani odpisani popravki -49.714 -251.033

Stanje 31. decembra 1.214.586 1.283.668

Valutno tveganje

Izpostavljenost valutnim tveganjem je temeljila na nominalnih zneskih

 EUR HRK USD GBP CHF RSD

31.12.2009

Terjatve do kupcev 6.348.800 10.748.460    5.839.902

Obveznosti do 
dobaviteljev

-5.993.562 -9.245.802 -100.913 -11.135 -116.087 -4.586.508

Zavarovana bančna 
posojila

-653.001      

Bruto izpostavljenost 
bilance stanja

-297.763 1.502.658 -100.913 -11.135 -116.087 1.253.394

 EUR HRK USD GBP CHF RSD DKK

31.12.2008

Terjatve do kupcev 5.112.000 8.990.935    3.247.282  

Obveznosti do 
dobaviteljev

-3.977.743 -4.449.971 -4.763  -32.582 -891.945 -977

Zavarovana bančna 
posojila

-13.086       

Bruto izpostavljenost 
bilance stanja

1.121.171 4.540.964 -4.763  -32.582 2.355.337 -977

Analiza občutljivosti 

10 odstotna okrepitev evra naproti valutam HRK, USD, GBP, CHF, RSD in DKK na dan 31. decembra bi zmanjšala kapital in poslovni izid 
za 5.273 EUR. Ta analiza predpostavlja, da vse druge spremenljivke, zlasti obrestne mere, ostanejo nespremenjene.

Obrestno tveganje

Na dan poročanja je imela skupina sklenjene posojilne pogodbe s stalno in spremenljivo obrestno mero.

 Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Instrumenti s stalno obrestno mero   

Finančna sredstva 202.584 2.279.080

Finančne obveznosti -2.246.451 -3.171.172

Razlika -2.043.867 -892.092
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 Knjigovodska vrednost

v EUR 2009 2008

Instrumenti s spremenljivo obrestno mero   

Finančna sredstva 

Finančne obveznosti -9.940.334 -14.214.799

Razlika -9.940.334 -14.214.799

Plačilno tveganje

Prikaz obveznosti vključno z ocenjenimi plačili obresti glede na pogodbene zapadlosti

v EUR

31.12.2009
Knjigovodska 

vrednost
Pogodbeni  

denarni tok
Do 6  

mesecev

Od 
6 do 

12 mesecev

Od 1 do
 2 leti

Od 2 do 
5 let

Nad 5 
let

Zavarovana bančna 
posojila

10.668.539 -11.059.604 -2.589.972 -1.881.126 -3.418.990 -3.169.515  

Ostala posojila 1.518.246 -1.580.448 -350.869 -1.229.579    

Obveznosti do 
dobaviteljev in 
druge obveznosti

8.749.523 -8.749.523 -8.749.523     

SKUPAJ 20.936.307 -21.389.574 -11.690.364 -3.110.705 -3.418.990 -3.169.515

3-mesečni EURIBOR 
31.12.2009

0,707

6-mesečni EURIBOR 
31.12.2009

0,993

v EUR

31.12.2009
Knjigovodska 

vrednost
Pogodbeni  

denarni tok
Do 6  

mesecev

Od 
6 do 

12 mesecev

Od 1 do
 2 leti

Od 2 do 
5 let

Nad 5 
let

Zavarovana bančna 
posojila

13.086.043 -14.360.540 -4.276.000 -1.827.061 -3.569.240 -4.688.239  

Ostala posojila 2.399.571 -2.551.000 -351.000 -2.200.000    

Obveznosti do 
dobaviteljev in 
druge obveznosti

7.011.636 -7.011.636 -7.011.636     

SKUPAJ 22.497.250 -23.923.176 -11.638.636 -4.027.061 -3.569.240 -4.688.239

3-mesečni EURIBOR 
31.12.2008

4,684

6-mesečni EURIBOR 
31.12.2008

4,707
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Analiza občutljivosti poštene vrednosti za instrumente s stalno obrestno mero

Sprememba obrestnih mer za eno odstotno točko bi na dan poročanja kapital spremenila za 912 EUR.

Analiza občutljivosti denarnega toka za instrumente s spremenljivo obrestno mero

Sprememba obrestnih mer na dan poročanja za eno odstotno točko bi spremenila kapital in poslovni izid 
za 10.552 EUR.

29.  Poštena vrednost

Pregled poštene in knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti 

v EUR

 
Knjižna vrednost 

31.12.2009
Poštena vrednost 

31.12.2009
Knjižna vrednost 

31.12.2008
Poštena vrednost 

31.12.2008

Naložbe razpoložljive za prodajo 11.099.910 11.099.910 13.442.599 13.442.599

Dana posojila 58.301 58.301 333.995 333.995

Dolgoročne poslovne terjatve     

Poslovne in druge terjatve 7.094.215 7.094.215 6.616.581 6.616.581

Kratkoročne finančne naložbe po 
pošteni vrednosti skozi IPI

    

Kratkoročno dana posojila 145.513 145.513 1.073.867 1.073.867

Denarna sredstva in drugi ustrezniki 263.642 263.642 1.041.656 1.041.656

Prejeta posojila - dolgoročna 7.559.673 7.559.673 -8.769.779 -8.769.779

Prejeta posojila - kratkoročna 4.627.149 4.627.149 -8.615.088 -8.615.088

Poslovne in druge obveznosti 8.749.523 8.749.523 -7.196.831 -7.196.831

Skupaj 39.597.926 39.597.926 -2.073.000 -2.073.000

Skupina dolgoročne naložbe, razpoložljive za prodajo, vrednoti po pošteni vrednosti glede na pripoznanje 
naložbe po tečaju na dan 31.12.2009.

Dana in prejeta posojila so vrednotena na osnovi preračuna odplačne vrednosti z uporabo metode 
efektivne obrestne mere, ki se ne razlikuje od pogodbeno določene obrestne mere. Zato je v izračunih 
upoštevana pogodbena obrestna mera.

Pri poslovnih in drugih terjatvah je upoštevana slabitev na pošteno vrednost zaradi izterljivosti. Glede na  
kratkoročnost terjatve niso diskontirane.

Enako velja za poslovne in druge obveznosti, ki zaradi kratkoročnosti niso diskontirane.

Preverjanje finančnih naložb z vidika morebitnih slabitev

Skupina ni opravila slabitev finančnih naložb. Ob pridobitvi naložbe v vzajemne sklade in druge 
investicijske družbe skupina le-te razvrsti med dolgoročne finančne naložbe, če je njen namen naložbo 
posedovati več kot eno leto. Če takšna naložba kotira na borzi, se v poslovnih knjigah vrednoti po pošteni 
vrednosti, če pa ne kotira na borzi se vrednoti po nabavni vrednosti. Ko se naložba v vzajemne sklade 
in druge investicijske družbe vrednoti po nabavni vrednosti, se po preteku petih let od dneva nabave 
pridobitve naložbe preveri, ali je potrebno naložbe slabiti. 

Takšna naložba se predvidoma oslabi, če nabavna vrednost v obdobju petih zaporednih let presega 
iztržljivo vrednost na presečni dan bilance. Ko se vrednoti po pošteni rednosti prek kapitala, se po preteku 
petih let od dneva pridobitve takšne naložbe preverja verjetnost, da je potrebno te naložbe oslabiti. 
Naložba se predvidoma oslabi, če je poštena vrednost petih zaporednih let neprekinjeno manjša od 
nabavne vrednosti naložbe. Oslabitev se opravi v skladu z MRS 39. 
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Za vse ostale finančne naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti prek kapitala, so bile na dan bilance 
stanja opravljene preveritve o morebitni oslabljenosti s primerjavo odstotka zmanjšanja poštene vrednosti 
finančne naložbe v obdobju od dneva njenega pripoznanja do bilančnega presečnega dne in tudi relativne 
spremembe slovenskega borznega indeksa SBI 20. Vrednost finančnih naložb, ki bi jih bilo po preveritvi 
morebitne slabitve potrebno opraviti, predstavlja za skupino nepomembno postavko.

30.  Posli s povezanimi osebami

Odnosi med povezanimi podjetji

Družbe skupine so s povezanimi osebami poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer 
so v medsebojnih prometih povezanih oseb uporabljale tržne cene izdelkov in storitev.

Druga razkritja

Razkritja prejemkov ključnega ravnateljskega osebja po skupinah: člani uprave in nadzornega sveta. Zneski 
prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele v poslovnem letu skupine oseb so: 
- uprava 298.496 EUR,
- nadzorni svet 21.093 EUR.

Bruto prejemki članov uprave

 v  EUR

Ime in priimek člana uprave
Fiksni del 

prejemkov*
Gibljivi del 
prejemkov

Udeležba pri 
dobičku

Opcijsko 
in drugo 

nagrajevanje 

Drugi 
prejemki 

člana uprave
Skupaj 

Uprava 280.956 280.956

       

Simona Potočnik 111.853     111.853

Matej Polutnik 74.374     74.374

Roman Žnidarič 84.667     84.667

Milan Maksić 10.062     10.062

* prejemki iz naslova plače, regresa in jubilejne nagrade

Bruto prejemki članov uprave  - nadaljevanje

     v EUR

Ime in priimek člana uprave
Povračila 
stroškov

Drugi prejemki 
(zavarovalne 

premije)

Drugi prejemki 
(provizije)

Drugi dodatni 
prejemki

Skupaj

 17.347 193 17.540

      

Simona Potočnik 6.671 193 6.864

Matej Polutnik 5.781    5.781

Roman Žnidarič 3.751    3.751

Milan Maksić 1.144    1.144
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Bruto prejemki članov nadzornega sveta

v EUR

Ime in priimek 
člana nadzornega 
sveta

Fiksni del 
prejemkov*

Povračila 
stroškov

Gibljivi del 
prejemkov

Udeležba pri 
dobičku

Opcijsko 
in drugo 

nagrajevanje

Drugi prejemki 
člana uprave 

(bonitete)
Skupaj 

        

Skupaj 20.169 924 21.093

    

Borut Bizaj 1.963 184 2.147

Bernard Gregl 2.325  2.325

Franc Ješovnik 2.992 222 3.214

Marko Melik 2.928  2.928

Dušan Mikuš** 4.723 296 5.019

Ljubo Peče** 5.237 222 5.459

* Prejemki iz sejnin.
** Vključeni tudi prejemki iz komisij nadzornega sveta.

Dogodki po datumu bilance stanja

Pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja ni bilo.
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