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1 UVOD  

1.1 OSNOVNI PODATKI 

 

 

 

  

Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. 

Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. 

Sedež Sv. Lenart 51  

Pošta 4227 Selca 

Vrsta organizacije  Družba z omejeno odgovornostjo 

Telefon  04 51 83 170 

Elektronska pošta info@starivrh.si 

Spletni naslov družbe http://www.starivrh.si 

Predsednika nadzornega sveta Marko BREZNIK 

Poslovodstvo v obdobju Tomaž TROBIŠ, mag. PMN, dipl. org. menedžer 

Glavna dejavnost SKD R93.292 - Dejavnost smučarskih centrov 

Transakcijski računi  IBAN SI56 3300 0000 1544 425 (ADDIKO d.d.)  

Matična številka  5921929000 

Davčna številka  SI 14214202 

Datum ustanovitve 27. 12. 1995 

Registrski organ Okrožno sodišče Kranj 

Št. reg. vložka 10567400 

Osnovni kapital  7.500 EUR 
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Lastniška struktura na dan 31. 12. 2017 je bila naslednja: 

Družbenik Datum vstopa Delež (€) Delež (%) 

Občina Gorenja vas – Poljane 20. 09. 2004 3.750,00 50.0000 

Občina Škofja Loka 28. 10. 2002 3.750,00 50,0000 

 

 

 

1.2 VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzorni svet in vodstvo družbe STC STARI VRH d.o.o. 

  

Marko Breznik 

 

predsednik Nadzornega sveta 

 

Ciril Alič 

 

podpredsednik Nadzornega sveta 

 

Marko Dolenc 

 

član Nadzornega sveta 

Tomaž Trobiš 

 

v. d. direktorja od 19. 09. 2016 dalje 
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1.3 BESEDA IZVRŠNEGA DIREKTORJA 

Poslovno leto 2017 beležimo kot izredno turbulentno leto. V februarju je največji upnik HETA 

ASSET RESOLUTION d. o. o. začel z aktivnejšim izvajanjem pritiska na družbo z namenom 

zaključka lizinških pogodb iz leta 2005 do 2008. 

Zaradi insolventnosti družbe ter negativnih rezultatov preteklih let je družba pospešeno izvajala 

ukrepe poslovnega in finančnega prestrukturiranja ter na skupščini, dne 22. 03. 2017 izvedla 

postopek poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgub z 

istočasnim povečanjem osnovnega kapitala. Vodstvo družbe je predhodno pozvalo vseh 

trideset družbenikov, da se opredelijo glede potrebne dokapitalizacije ter njihove vključitve v 

postopke finančne stabilizacije družbe. Razen dveh lastnic, občine Škofja Loka in Gorenja vas 

– Poljane se nihče od družbenikov ni vključil v postopke konsolidacije družbe. 

Po neuspešnih pogajanjih je HETA 7. 7. 2017 na sodišče vložila stečajni predlog, kar pa ne 

ustavi pogajalskih aktivnosti, temveč le-te še dodatno intenzivira predvsem na področju iskanja 

virov financiranja. 

29. 9. 2017 družba STC Stari vrh d. o. o. z upnikom HETA ASSET RESOLUTION d. o. o. 

sklene izjemno pomemben sporazum o zaključku lizinških pogodb, s katerim se v celoti 

odkupujejo obveznosti po vseh lizinških pogodbah, sklenjenih v letih od 2005 do 2008.  

STC Stari vrh d. o. o. je v začetku oktobra 2017 izpolnil prvi sklop pogojev iz sporazuma za 

razpolaganje z vso opremo na smučišču, ki je omogočal izvedbo sezone 2017/18, ter 

posledično umik stečajnega predloga. 

Sklenitev sporazuma je predstavljala odločilni mejnik v dolgoročni stabilizaciji smučišča tako 

za podjetje STC Stari vrh d. o. o. kot za Občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka, ki sta kot 

solastnici smučišča intenzivno podpirali potek pogajanj za podpis sporazuma ter v drugi fazi 

izvajali aktivnosti za pridobitev sredstev za poplačilo drugega obroka v višini 720.000 EUR. 

 

 

Tomaž TROBIŠ, mag. 

V. d. direktorja 

.  

tomat
tomaž T
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2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 PRODAJA 

Prodajna realizacija je v letu 2017 dosegla 450.026,66 EUR, kar predstavlja 132 % dosežene 

realizacije v letu 2016. 

Prodajna realizacija bi lahko bila boljša in je le-ta posledica nikakršnih komercialnih aktivnosti 

v času predprodaje in priprav na sezono 2017/18. Po zaključku smučarske sezone 2016/17 so 

bile glavne aktivnosti usmerjene v reševanje družbe pred stečajem, saj je največji upnik 

uporabil vsa pravna sredstva za doseganje poplačila 12 let starih obveznosti po šestih lizinških 

pogodbah . 

Družba po letu 2010 izredno niha pri doseganju prodaje, kar ne moremo pripisati zgolj 

vremenskim pogojem, temveč predvsem nejasnosti glede nadaljnjega poslovanja družbe. V 

družbi je v obdobju po letu 2010 prihajalo do pogostih menjav poslovodstva ter pomanjkanja 

poslovnega načrta z vizijo in strategijo razvoja dejavnosti tudi v tako imenovanih zelenih zimah. 

Ostala primerljiva in večja smučišča so to v preteklosti že zaznala in izkoristila v prid povečanju 

prihodkov od prodaje. 

 

Prihodki po kategoriji prihodka od 2011 do 2017 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Čisti prihodki od prodaje 585.851 521.891 659.721 230.358 482.262 341.583 450.027 

Subvencije, dotacije, regresi 0 89.082 110.700 100.000 121.500 41.637 66.000 

Skupaj poslovni prihodki 585.851 610.973 770.421 330.358 603.762 385.236 516.027 

 

2.2 FINANČNI POLOŽAJ 

Finančni položaj družbe se je v letu 2017 izboljšal v primerjavi s preteklim letom tako zaradi 

boljših rezultatov smučarske sezone 2016/17 kot tudi zaradi aktivnosti obeh lastnikov in 

poslovodstva pri zagotavljanju virov za poplačilo lizinških pogodb v lasti družbe Heta Asset 

resolution d. o. o. V letu 2017 je bilo kljub določilom ZFPPIPP, da insolventna družba lahko 
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plačuje zgolj tekoče obveznosti, nujne za delovanje družbe, poplačanih več obveznosti do 

dobaviteljev, s katerimi je predhodno vodstvo sklenilo notarsko izvršljive sporazume. 

Sredstva, pridobljena s strani gospodarstva z Loškega in obeh občin so bila prvenstveno 

namenjena za poplačilo 900.000 EUR obveznosti po Sporazumu o zaključku lizinških pogodb, 

s čimer bo prišlo do odpusta v višini 2.471.254,23 EUR. Sredstva, pridobljena s strani loškega 

gospodarstva so bila v obliki sponzorstev in petletnega prednakupa smučarskih vozovnic. 

Tako pridobljena sredstva smo časovno razmejili in le-ta ne vplivajo na poslovni izid leta 2017. 

Za leto 2017 prikazan finančni položaj družbe vsebuje tudi finančna rezultata 2015 in 2016 z 

indeksi.  

Finančni položaj družbe na dan 31. 12. 2017 

V 

EUR  21.12.2015 31.12.2016 
Index 

2016/2015 
31.12.2017 

Index 

2017/2016 

 SREDSTVA 3.956.871  3.903.530  99  3.662.410  94  

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 3.921.228  3.822.247  97  3.595.298  94  

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.921.228  3.822.247  97  3.595.298  94  

III. Naložbene nepremičnine      

IV. Dolgoročne finančne naložbe       

V. Dolgoročne poslovne terjatve      

VI. Odložene terjatve za davek      

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  35.643  81.283  228  67.112  83  

II. Zaloge 5.000  1.055  21  2.480  235  

III. Kratkoročne finančne naložbe  0  12.010   2.553  21  

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  27.657  39.408  142  32.233  82  

V. Denarna sredstva 2.986  28.810  965  29.847  104  

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

     

 OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV  

3.956.871  3.903.530  99  3.662.410  94  

A. KAPITAL  -16.428  -231.267  1.408  -153.018  66  

I. Vpoklicani kapital 635.170  635.170  100  4.370  1  

II. Kapitalske  rezerve 10.201  10.201  100  45.461  446  

III. Rezerve iz dobička 2.245  2.245  100  0  0  

VII. Prenesena čista izguba  664.044  664.044  100  202.849  31  

IX. Čista izguba poslovnega leta 0  214.840   0  0  

B. 
REZERVACIJE IN 
DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

     

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  3.454.074  3.476.923  101  3.059.023  88  
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V 

EUR  21.12.2015 31.12.2016 
Index 

2016/2015 
31.12.2017 

Index 

2017/2016 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.454.074  3.476.923  101  3.059.023  88  

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  519.225  657.874  127  639.345  97  

II. Kratkoročne finančne obveznosti  224.911  224.411  100  217.911  97  

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  294.314  433.463  147  206.436  48  

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

   29.265  
 

 

 

2.3 INVESTICIJE 

Zaradi nejasnosti glede nadaljnjega poslovanja družbe so bila tik pred začetkom smučarske 

sezone izvedena najnujnejša investicijska vlaganja, ki so bila usmerjena predvsem v naprave, 

pri katerih so nam iztekla obratovalna dovoljenja in v naprave z višjimi stroški obratovanja v 

preteklih sezonah, katerih stroški bi lahko bili v primeru okvar zaradi neizvedenih posegov 

bistveno višji. 

Tako smo pred začetkom smučarske sezone izvedli naslednje: 

 zamenjali smo računalnike blagajn in operacijski sistem Windows XP zamenjali z 

Windows 7 ter nadgradili čitalce na križih sistema Ski Data, 

 izvedli generalno obnovo hidravličnih črpalk na snežnem teptalcu PB300, 

 delno zamenjali spojne cevi sistema za zasneževanje, 

 zamenjali elektroniko na traku za prevoz otrok, 

 izvedli vzdrževalna dela na vseh smučarskih napravah in pridobili obratovalna 

dovoljenja za vlečnice Kopa, Stari Vrh in Zapreval. 

 

2.4 ZAPOSLENI  

Delo z zaposlenimi je v letu 2017 predstavljalo velik izziv predvsem zaradi dejstva, da 

predvideni prihodki v poletni sezoni niso omogočali zaposlovanja v poletnem času ob dejstvu, 

da je družba insolventna ter s strani največjega upnika nima dovoljenja za obratovanje z 

napravami po 15. 3. 2017. Tako je bila družba zaradi plačilne nesposobnosti primorana 

odpovedati zaposlitev iz poslovnega razloga štirim zaposlenim. Le-to je predstavljalo veliko 

težavo ne samo za zaposlene, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, temveč 

predvsem zaradi nevarnosti, da se zaposleni, ki imajo potrebne strokovne licence za 
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upravljanje in vodenje žičniških naprav, pred sezono zaradi druge zaposlitve ne bi želeli ali 

mogli ponovno zaposliti v družbi.  

Tako smo aktivnosti intenzivneje usmerili v: 

 Razvoj vrednot in medsebojnega spoštovanja. Poudarek ni bil le na tako imenovanih 

mehkih vsebinah (vrednote, slog vodenja, motiviranje), temveč predvsem na 

strukturnem delu (organiziranost, sistemi, procesi). 

 

 Nadaljevali smo z optimizacijo delovnih procesov in spremljali kazalnike uspešnosti in 

kompetenc, ki bodo predlagani kot plačni sistem v variabilnem delu plač v prihodnje, in 

bodo dali odgovore, kaj se od zaposlenih pričakuje in kako lahko to uresničijo. 

Pred začetkom smučarske sezone 2017/18 smo z dvema bivšima sodelavcema sklenili delovni 

razmerji za določen čas in sklenili pogodbo o poslovnem sodelovanju s sodelavcem, ki se je v 

vmesnem času odločil za samostojno podjetništvo.  

 

Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 12. 2017 

Stopnja strokovne izobrazbe Število zaposlenih % 

V 2 67% 

VII 1 33% 

Skupaj 3 100% 

 

 

Na dan 31. 12. 2017 so bili redno zaposleni trije delavci. Povprečno je STC Stari vrh v letu 

2017 zaposloval 2,34 redno zaposlenih sodelavcev. 

 

2.5 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

Dne 25. 02. 2018 je družba v celoti izpolnila obveznosti sporazuma o zaključku lizinških 

pogodb do družbe HETA Asset Resolution d. o. o. Sam zaključek posla omogoča prvi korak k 

stabilizaciji družbe in dolgoročnejšemu zagotavljanju solventnosti. 
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2.6 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

Izpostavljenost različnim tveganjem, tako poslovnim kot finančnim, ni bil del vsakodnevnega 

delovanja naše družbe. 

Družba je v letu 2017 obvladovala tveganja in kratkoročno zagotavljala obstoj družbe. Z 

izvajanjem aktivnosti je družba postopno začela izvajati pogoje za zagotavljanje dolgoročne 

stabilnosti poslovanja. 

 

Likvidnostna tveganja 

Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem plačilne sposobnosti, so bila delno obvladovana. 

Potekali so dogovori o načinu poplačila starih obveznosti in izvajani postopki za poplačilo 

tekočih obveznosti, nastalih v letu 2017. Družba v letu 2017 ni imela blokiranih računov.  

 

Kreditna tveganja 

Tveganje, da kupci ne bodo izpolnili svojih obveznosti, ni prisotno. Prodaja vozovnic poteka 

po principu plačil na blagajni ali avansnih plačil pred izdajo smučarskih vozovnic. 

 

Nabavna tveganja 

Nabavna tveganja so povezana s spremembami cen surovin in materialov, kakovostjo in 

dobavnimi roki. V letu 2017 smo tveganja zaradi likvidnostnih težav iz preteklosti samo delno 

obvladovali, kar je posledično pomenilo predvsem višjo obremenitev kadra, ki je skrbel za 

dosledno izvajanje plačil tekočih poslov. V letu 2017 je z večino dobaviteljev dosežen 30- ali 

večdnevni plačilni rok. Za večje nabave smo iskali tri ponudbe, kjer pa smo zaradi težav iz 

preteklosti dosegali sorazmerno nizke razlike.  

V prihodnje bomo z izbranimi dobavitelji začeli sklepati nabavne pogodbe. 

 

Kadrovska tveganja  

Kadrovska tveganja vključujejo tveganja posledic socialnega dialoga z zaposlenimi, izgube 

ključnih kadrov, sezonsko dejavnost podjetja in pomanjkanje strokovno usposobljenih kadrov. 

V letu 2017 se kadrovska tveganja bistveno povečajo zaradi odpovedi pogodb zaposlenim iz 

poslovnega razloga po zaključku sezone 2016/17. Tveganj nismo v celoti obvladovali, zato 

bomo temu segmentu dolgoročneje namenili več pozornosti. 
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Investicijska tveganja 

Investicijska tveganja so povezana z osredotočenim izvajanjem in uspešnim aktiviranjem 

investicij, investicijskega vzdrževanja ter uvajanjem novih tehnologij, ki bodo v bližnji 

prihodnosti nujno potrebne. V letu 2017 smo izvajali zgolj nujna investicijska dela, potrebna za 

pridobitev obratovalnih dovoljenj in zagotavljanje smučarske sezone 2017/18.  

 

Premoženjska tveganja 

Ključna premoženjska tveganja, kot sta požar in strojelom so preko sistema zavarovanj v 

pretežni meri prenesena na zavarovalnice. 
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3 NAČRTI ZA PRIHODNOST  

 

Kot smo zapisali že v poročilu za leto 2016, družba v preteklih letih ni pripravljala letnih in 

strateških načrtov, kar posledično pomeni, da ni imela zastavljenih ciljev in kazalcev za 

doseganje ciljev. Slabost družbe se odraža tudi v dejstvu, da so tako imenovane zelene sezone 

vedno pogostejše, poletnih dejavnosti pa z vidika prodajnih aktivnosti praktično ni. 

Primarni cilj družbe v letu 2017 je bil poslovno in finančno prestrukturiranje družbe ter finančni 

reprogram poplačila šestsedežnice, katere dolg sega v leto 2006. 

Poglavitna naloga STC-ja v prihajajočih letih je ustvarjanje čistega denarnega toka na ravni, ki 

bo omogočal razvoj družbe in spoštovanje zavez do upnikov in lastnikov. 

Za prihodnje triletno obdobje načrtujemo izvedbo investicij v infrastrukturo, energetske 

naprave in opremo za pripravo kompaktnega snega. Z menjavo energetsko neučinkovite 

opreme bomo zagotovili postopno zniževanje stroškov za električno energijo iz obstoječih 

povprečnih 27 % ČPP na povprečno 17 %. 

Po zaključeni dolgoletni agoniji je družba prvič po letu 2007 sposobna začeti pripravo aktivnosti 

v poletni sezoni v povezavi z lokalnimi turističnimi društvi ter ponudniki gostinske in turistične 

ponudbe na Starem vrhu in v okolici. 

Z investicijami omogočeno zniževanje stroškov bo vplivalo tudi na rast ostalih pomembnih 

ekonomskih kategorij kot so EBITDA, čista dobičkonosnost in prosti denarni tok, ob hkratnem 

zniževanju obsega zadolženosti in izboljševanju finančnega položaja.  

Prvi plani aktivnosti poletne sezone so že izdelani in jih bomo začeli postopoma uvajati glede 

na dosežene kompromise z deležniki na Starem vrhu. 
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4 IZJAVE 

4.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI VODSTVA 

Poslovodstvo družbe STC Stari vrh d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila in 

računovodskih izkazov s pojasnili na način, ki daje resnično in pošteno sliko premoženjskega 

stanja ter izidov poslovanja za leto 2017 v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in 

Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Poslovodstvo potrjuje poslovno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili za poslovno leto, 

končano z dnem 31. 12. 2017 in izjavlja: 

 da so računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bo družba nadaljevala 

poslovanje tudi v prihodnje, 

 da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da razkriva morebitne 

spremembe v računovodskih politikah, 

 da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli 

previdnosti in dobrega gospodarja, 

 da so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

 poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za vzpostavitev, 

delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno 

predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe 

zaradi prevare ali napake ter za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja 

in drugih sredstev ter za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti 

premoženja družbe. 

 

Sv. Lenart, 19. 03. 2018 

 

Tomaž Trobiš 

v.d. direktorja 

 

 

tomat
tomaž T
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4.2 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 

Družba pri svojem poslovodenju ne uporablja kodeksa. 

 

4.3 IZJAVA O PODRUŽNICAH 

Družba nima podružnic. 

  



FINANČNO POROČILO
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5 RAČUNOVODSKO POROČILO 

5.1 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA  

Družba je z revizijsko hišo STONIK d. o. o. iz Ljubljane izvedla revizijo poslovanja 

družbe za leto 2017, kljub dejstvu, da zaradi velikosti družbe ni zavezana k reviziji 

poslovanja. 
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17 
 

5.2 IZKAZ STANJA  

SREDSTVA 

V EUR 31.12.2017 31.12.2016 

  SREDSTVA 3.662.410  3.903.530  

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 3.595.298  3.822.247  

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve  

0  0  

1. Neopredmetena sredstva  0  0  

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0  0  

II. Opredmetena osnovna sredstva  3.595.298  3.822.247  

1. Zemljišča  0  0  

2. Zgradbe  276.654  284.215  

3. Proizvajalne naprave in stroji 76.464  55.297  

4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena 
osnovna sredstva 

3.242.180  3.482.734  

5. Biološka sredstva 0  0  

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0  0  

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  0  0  

III. Naložbene nepremičnine 0  0  

IV. Dolgoročne finančne naložbe  0  0  

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  0  0  

V. Dolgoročne poslovne terjatve  0  0  

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0  0  

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0  0  

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0  0  

VI. Odložene terjatve za davek 0  0  

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 67.112  81.283  

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

II. Zaloge  2.480  1.055  

1. Material 0  0  

2. Nedokončana proizvodnja 0  0  

3. Proizvodi 0  0  

4. Trgovsko blago 0  0  

5. Predujmi za zaloge 2.480  1.055  

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 2.553  12.010  

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil  2.553  12.010  

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 32.233  39.408  

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0  0  

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 24.470  27.562  

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 7.763  11.846  

V. Denarna sredstva 29.847  28.810  

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0  0  
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OBVEZNOSTI 
 

V EUR 31.12.2017 31.12.2016 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  3.662.409,95  3.903.529,71  

A. KAPITAL  -153.017,51  -231.267,22  

I. Vpoklicani kapital 4.370,31  635.170,31  

1. Osnovni kapital 7.500,00  638.300,00  

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 3.129,69  3.129,69  

II. Kapitalske  rezerve 45.461,03  10.201,44  

III. Rezerve iz dobička  0,00  2.244,55  

1. Zakonske rezerve  0,00  2.244,55  

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00  0,00  

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0,00  0,00  

4. Statutarne rezerve 0,00  0,00  

5. Druge rezerve iz dobička 0,00  0,00  

IV. Revalorizacijske rezerve 0,00  0,00  

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00  0,00  

VI.  Preneseni čisti dobiček  0,00  0,00  

VII. Prenesena čista izguba  202.848,85  664.043,89  

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 0,00  0,00  

IX. Čista izguba poslovnega leta 0,00  214.839,63  

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  87.794,53  0,00  

1. Rezervacije 0,00  0,00  

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 87.794,53  0,00  

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  3.059.023,21  3.476.922,52  

I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.059.023,21  3.476.922,52  

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00  0,00  

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0,00  0,00  

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  3.059.023,21  3.476.922,52  

II. Dolgoročne poslovne obveznosti  0,00  0,00  

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00  0,00  

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0,00  0,00  

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  0,00  0,00  

III. Odložene obveznosti za davek 0,00  0,00  

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  639.344,89  657.874,41  

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00  0,00  

II. Kratkoročne finančne obveznosti  217.911,00  224.411,00  

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00  0,00  

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0,00  0,00  

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  217.911,00  224.411,00  

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  421.433,89  433.463,41  

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00  0,00  

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 206.435,62  231.953,31  

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 214.998,27  201.510,10  

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 29.264,83  0,00  

 Zunajbilančne obveznosti 0,00  0,00  
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5.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

V EUR 31.12.2017 31.12.2016 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 450.027 341.583 

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 450.027 341.583 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 450.027 341.583 

D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI 
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

66.000 41.637 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA   516.027 383.220 

G. POSLOVNI ODHODKI   459.823 456.119 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 261.475 261.754 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 

2. Stroški porabljenega materiala  104.133 122.192 

a) stroški materiala 828 0 

b) stroški energije 80.207 109.754 

c) drugi stroški materiala 23.098 12.439 

3. Stroški storitev  157.342 139.561 

a) transportne storitve 1.727 2.477 

b) najemnine 1.001 17.482 

c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 3.263 1.914 

č) drugi stroški storitev 151.352 117.689 

II. Stroški dela  85.679 85.111 

1. Stroški plač 62.420 66.944 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 5.448 5.925 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 4.643 4.924 

4. Drugi stroški dela 13.169 7.319 

III. Odpisi vrednosti  112.017 109.121 

1. Amortizacija  100.745 109.121 

IV. Drugi poslovni odhodki  652 133 

1. Rezervacije 0 0 

2. Drugi stroški 652 133 

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA  56.203 0 

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA  0 72.898 

J. FINANČNI PRIHODKI  44 10 

  Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 0 0 

I. Finančni prihodki iz deležev  0 0 

II. Finančni prihodki iz danih posojil  0 0 

1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  44 10 

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 44 10 

K. FINANČNI ODHODKI  43.455 124.346 

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  43.455 124.346 
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V EUR 31.12.2017 31.12.2016 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 

L. DRUGI PRIHODKI 17.218 10 

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

1.874 0 

II. Ostali prihodki 15.344 10 

M. DRUGI ODHODKI 20.221 17.615 

N. CELOTNI DOBIČEK 9.789 0 

O. CELOTNA IZGUBA  0 214.840 

P. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0 

R. ODLOŽENI DAVKI 0 0 

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  9.789 0 

Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  0 214.840 

  
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH 
UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 

2,43 4,28 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 
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5.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

V EUR 
  

2017 2016  

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA  9.788,68 0,00   

ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0,00 214.839,63   

PRENESENI DOBIČEK 0,00  0,00   

PRENESENA IZGUBA 878.883,52 664.043,89   

ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 10.201,44  0,00   

ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA  2.244,55 0,00   

a) zmanjšanje zakonskih rezerv  2.244,55 0,00   

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in  
lastne poslovne deleže 

0,00  0,00   

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0,00  0,00   

d) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0,00  0,00   

POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA  0,00  0,00   

a) povečanje zakonskih rezerv  0,00  0,00   

b) povečanje rezerv za lastne delnice in  
lastne poslovne deleže 

0,00  0,00   

c) povečanje statutarnih rezerv 0,00  0,00   

d) povečanje drugih rezerv iz dobička 0,00  0,00   

 DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI 
PRESEČNI DAN 

0,00  0,00   

BILANČNI DOBIČEK  0,00  0,00   

BILANČNA IZGUBA  856.648,85 878.883,52   
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6 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

6.1 POJASNILA K BILANCI STANJA 

Opredmetena osnovna sredstva so večinoma oprema za opravljanje osnovne dejavnosti 

družbe, ki je bila pridobljena v letih 2006 in 2007 na podlagi pogodb o finančnem in 

poslovnem najemu. Izkazujejo se po izvirnih nabavnih vrednostih. Amortizacija je 

obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Kratkoročna sredstva družbe predstavljajo manjši del bilančne vrednosti. Za terjatve do 

kupcev nismo oblikovali nobenega popravka vrednosti, izveden pa je bil manjši dokončni 

odpis terjatev, za katere smo ocenili, da so neizterljive. Družba bi sicer uporabila metodo 

popravka vrednosti po metodi posamične presoje o sporni ali dvomljivi terjatvi. 

Na strani virov sredstev predstavlja največji dolg iz naslova finančnega najema za opremo 

za opravljanje osnovne dejavnosti družbe. Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi 

obveznostmi izstopa obveznost iz naslova obresti za prejeto posojilo večinskega lastnika 

družbe, obveznosti za neplačane premije zavarovanja v obdobju od l. 2013 do 2015 in 

obveznosti za obračunane in neizplačane plače za zaposlene delavce od marca do 

septembra 2016. 

Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki ne bi bile vključene v bilanco stanja. 

Obveznosti, ki so izkazane pod postavko bilance stanja 079, so izključno obveznosti po 

pogodbah o finančnem najemu opreme in so zavarovane s predmetno opremo in 

menicami. 

Družba ni odobravala nobenih posojil poslovodstvu, članom nadzornih organov ali 

zaposlenim delavcem po individualnih pogodbah. 

Družba tudi nima lastnih deležev in jih tudi med letom ni oblikovala in porabila. 

 

6.2 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

Med prihodki od prodaje predstavlja največji delež prodaja smučarskih kart, in sicer v višini 

80 %, ostalo pa so prihodki od reklamnih storitev. 

Med odhodki izstopajo stroški energije zaradi izdelave kompaktnega snega, stroški dela in 

stroški obresti, med katerimi so najvišje obresti, obračunane s strani večinskega lastnika 

za posojilo v višini 185.000,00 EUR, ki je bilo družbi dano z namenom povečanja deleža v 

kapitalu, do katerega pa ni prišlo. 
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Družba v letu 2017 izkazuje čisti dobiček v višini 9.788,68 EUR. 

 

6.3 UPRAVLJANJE S TVEGANJI  

 

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju 

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju na dan 31. 12. 2017 je bila naslednja: 

V EUR 

Knjigovodsko stanje  
Zapadlost 

glavnic 
do 1 leta 

Zapadlost 
glavnic 
do 5 let 

Zapadlost 
glavnic 

nad 5 let 

Prejeta bančna posojila – lizingi              3.059.023,21 3.059.023,21 0 0 

Obveznosti iz naslova obveznic  0 0 0 0 

Prejeta posojila od drugih                           217.911 217.911 0 0 

Obveznost iz naslova finančnega najema 0 0 0 0 

Kratkoročne poslovne obveznosti             421.433,89  421.433,89 0 0 

Skupaj                                                 3.698.368,1 3.698.368,1   0  0 

 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31. 12. 2076 je bila naslednja: 

V EUR 
postavka Knjigovodska vrednost 

Dolgoročne poslovne terjatve 0 

Dolgoročno dana posojila 0 

Kratkoročna dana posojila 0 

Terjatve do kupcev 24.469,73 

Druge kratkoročne poslovne terjatve 7.762,94 

Skupaj  32.232,67 

 

Terjatve do kupcev so v pretežni meri zapadle. 

 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju 
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Kratkoročne finančne obveznosti do bank in lizingodajalcev so vezane na EURIBOR, kar 

vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih mer. Izpostavljenost tveganju 

spremembe obrestne mere je bila na dan 31. 12. 2017 naslednja: 

V EUR 
Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri 

  

Finančna sredstva  

Finančne obveznosti  224.911 

Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri  

Finančna sredstva   

Finančne obveznosti  345.4074,16 

 

 

6.4 NEGOTOVOST GLEDE PREDPOSTAVKE DELUJOČEGA 

PODJETJA 

Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi predpostavke delujočega podjetja. Družba je v 

letu 2017 realizirala čisti dobiček v višini 9.788,68 EUR. Prenesena izguba preteklih let znaša 

878.883,52 EUR. Tako celotna bilančna izguba družbe znaša 856.648,85 EUR. 

V tem delu prosim za pomoč pri pravilnem definiranju zapisa, da ne bi imela kasneje težav 

6.5 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

Po datumu bilance stanja ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na predstavitve, 

prikazane v letnem poročilu. 




