
POVZETEK  REVIDIRANEGA  LETNEGA  POROČILA 
DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. ZA LETO 2005

1. UVOD

Javna  objava  povzetka  revidiranega  letnega  poročila  družbe  Terme  Dobrna  d.d.  (sedež 
družbe:  Dobrna  50,  Dobrna)  za  leto  2005  je  v  skladu  s  Pravili  Ljubljanske  borze  d.d., 
Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in ostalimi zakonskimi določili.

Računovodski  izkazi  so  pripravljeni  v  skladu  z  Zakonom  o  gospodarskih  družbah  in 
Slovenskimi računovodskimi standardi.

Letno poročilo  družbe Terme Dobrna d.d.  je  revidirala  družba Auditor  Revizijska  družba 
d.o.o.,  Ptuj.  Revizijsko  poročilo  je  družba  Terme  Dobrna  d.d.  prejela  dne  22.3.2006. 
Pooblaščena revizorka je izdala pritrdilno mnenje k letnemu poročilu z računovodskimi izkazi 
družbe Terme Dobrna d.d. 

Celotno revidirano letno poročilo družbe Terme Dobrna d.d. je na vpogled na sedežu družbe 
Dobrna 50, Dobrna (v upravni stavbi) vsak delavnik od 30.3.2006 dalje  od 8 do 12 ure v 
tajništvu družbe in na spletni strani družbe (terme-dobrna.si) od 31.3.2006 dalje. 

Revidirano letno poročilo družbe bo v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah 
posredovano Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.

2. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA TERM DOBRNA D.D. V LETU 
2005
    indeks

  2004 2005  05/04

1. Bilančna vsota ( v milijonih  tolarjev) 5.909 5.799 98

2. Celotni kapital ( v milijonih tolarjev) 3.162 3.169 100

3. Čisti prihodki od prodaje 1.626 1.766 109

4. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( v milijonih tolarjev) 73 4 5

5. Knjigovodska vrednost delnice (v tolarjih) 4.565 4.580 100

6. Tržna vrednost delnice na dan 31.12. (v tolarjih) 1.750 1.222 70

7. Število zaposlenih po stanju 31.12. 199 177 89

8. Tržni delež po št.nočitev - trg naravnih zdravilišč (v %) 5,80% 6,00% 103

3. POSLOVANJE  V LETU 2005 IN CILJI ZA LETO 2006



Poslovno leto 2005 so Terme Dobrna zaključile relativno uspešno. Kljub temu, da so se čisti 
prihodki  od  prodaje  povišali  za  10  odstotkov  v  primerjavi  s  predhodnim  letom,  je  bil 
realiziran nižji dobiček v primerjavi z dobičkom predhodnega leta.

V primerjavi  s  planom za leto  2005 niso bili  v  celoti  doseženi  planirani  prihodki  in  tudi 
odhodki so bili pod planskimi. Dobiček je bil realiziran v višini 4,3 mio SIT, planiran 5,07 
mio SIT. 

V letu  2005 smo se  soočili  z  močnim porastom stroškov energije  (posledica  visokih  cen 
kurilnega  olja)  in  aktivno  pristopili  k  sanaciji  energetskega  sistema.  S  strani  strokovne 
institucije in s subvencijo Ministrstva za okolje in prostor je bila izdelana energetska študija 
na osnovi katere bomo v letu 2006 izvedli investicijo za znižanje stroškov ogrevanja.        

Z novo investicijo smo našim, predvsem italijanskim gostom, ponudili možnost dodatnega 
razvedrila  v  igralnem salonu  Casino  Dobrna  in  tako  razširili  našo  dejavnost  na  področje 
igralništva.  Igralni  salon je  v objektu kavarna,  ki  smo ga obnovili.  Skupna vrednost  vseh 
investicijskih vlaganj v nepremičnine in opremo je bila 190 mio SIT. 

V oktobru  2005 smo uvedli  samopostrežni  način  nudenja  obrokov.  S  tem se  je  bistveno 
izboljšala  kvaliteta  hrane  in  povečalo  zadovoljstvo  gostov.  V  novembru  smo  dejavnost 
čiščenja (skupaj z zaposlenimi) prenesli  na zunanjega izvajalca, izvedli nekaj sprememb v 
organizacijski strukturi in številu zaposlenih. 

Pogodba z ZZZS ni bila v letu 2005 realizirana v celoti. Izpad je tako pri nočitvah kot tudi pri 
zdravstvenih  storitvah.  Srečujemo  se  s  politiko  zaostrovanja  na  področju  napotitve  na 
zdraviliško zdravljenje s strani ZZZS. 

Za obnovo Zdraviliškega doma je bila izdelana programska in tržna zasnova na osnovi katere 
bomo v letu 2006 nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  Uspešno  smo pripravili  več  programov,  ki  jih  bomo v  letu  2006  lansirali  na 
tržišče.

V  letu  2005  smo  se  soočali  z  zaostreno  konkurenco  v  ponudbi  wellness  storitev  in 
nastanitvenih  zmogljivosti,  ki  so  posledica  koncentracije  kapitala  na  področju  turizma  in 
intenzivnih investicijskih vlaganj (tudi s pomočjo strukturnih skladov) v obnovo in razširitev 
kapacitet in ponudbo kvalitetnih storitev. Podobne tendence pričakujemo tudi v prihodnjih 
letih. 

Naša stalna skrb je promocija in pozicioniranje blagovne znamke Terme Dobrna. 

V letu  2005  smo se  trudili  za  kvalitetno  izvedbo  vseh  naših  storitev.  Nadaljevali  smo z 
internim  in  eksternim  usposabljanjem  zaposlenih  za  kvalitetno  delo  in  profesionalen  ter 
prijazen odnos do naših gostov. Te aktivnosti bodo naša stalnica tudi v letu 2006.  

Pred  nami  so  izzivi,  povezani  predvsem  z  obnovo  dotrajanih  nastanitvenih  kapacitet  in 
ponudbo novih programov in produktov s poudarkom na kvalitetnih zdravstvenih storitvah, 
kjer želimo, da prevladujejo preventivni programi, ki jih gostje lahko dopolnjujejo s programi 
wellness in drugih storitev. 



Ocenjujemo, da smo v Termah Dobrna, kljub zaostrenim tržnim pogojem, uspeli doseči vse 
pomembnejše načrtovane ekonomske kategorije in poslovne cilje za leto 2005.

4. LASTNIŠTVO, DELNICE

Družba  ima  osnovni  kapital  v  vrednosti  692.542.000  SIT.  Le-ta  je  razdeljen  na  692.542 
navadnih delnic, ki imajo nominalno vrednost 1.000 SIT na delnico. Največji lastniki delnic 
družbe so prikazani v spodnji tabeli skupaj z njihovimi lastniškimi deleži v letu 2004 in 2005.:

LASTNIŠKA STRUKTURA

LASTNIKI Št. delnic DELEŽ (%) DELEŽ (%)

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004

ZVON ENA HOLDING d.d. Maribor 266.832 38,53 38,53

ALEA Celje, Glavni trg 12, Celje 170.000 24,55 24,55

MAKSIMA INVEST d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana 60.724 8,77  

Hotel Creina Kranj, Koroška c,5 31.724 4,58 4,58

FIDINA d.d., Dunajska 22, Ljubljana 26.893 3,88  

NUFIN Dd.o.o. Koroška 31, Kranj 23.838 3,44 7,46

GOVEKAR SAŠO, Šorlijeva ulica 22, Kranj 23.323 3,37  

GBD d.d., Kranj 20.358 2,94 2,94

NFD 1 d.d. Trdinova 4, Ljubljana 0          12,65

ILIRIKA FINTRADE LJUBLJANA, Breg 22, Ljubljana 6.040 0,87

Kovinoplastika Lož d.d., Cesta 19. oktobra, Stari trg pri Ložu 3.494 0,50

mali delničarji 59.316           8,57           9,29

V letu 2005 so bile spremembe v lastniški strukturi kot je razvidno iz zgornje tabele. Terme 
Dobrna d.d. niso odvisna družba.

Podatki o delnicah

 2004 2005

ŠTEVILO DELNIC 692.542 692.542

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE 4.565 4.576

TRŽNA VREDNOST DELNICE (31.12.) 1.750 1.222

ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 105 SIT 6,35 SIT



5. UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN DEJAVNIKI TVEGANJA

Družba aktivno upravlja s tveganji in z različnimi ukrepi zmanjšuje izpostavljenost.

Družba je uvedla postopke za načrtovanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki 
vodijo  do  sprememb  gospodarskih  koristi.  Poleg  tega  je  uvedeno  redno  in  podrobno 
načrtovanje in nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov v vseh posameznih organizacijskih 
enotah.  Navedene  aktivnosti  in  ukrepi  po  oceni  vodstva  v  ustrezni  meri  zagotavljajo 
omejevanje tveganj delovanja vključno s cenovnim tveganjem, ki jim je izpostavljena družba. 

Na  področju  finančnega  tveganja  družba  ni  izpostavljena  pomembnejšim  tveganjem,  saj 
družba upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja (načelo likvidnega in solventnega 
poslovanja, kapitalska ustrezno, upravljanje z likvidnostjo) oz. primerno upravlja s kreditnim 
tveganjem,  tveganjem denarnega  toka,  tveganjem deviznih  tečajev  in  tveganjem obrestne 
mere. 

Družba ni izpostavljena kreditnemu tveganju, saj začasna presežna likvidna sredstva plasira 
predvsem v bančne depozite.

Tveganje  denarnega  toka  družba  uravnava  z  dogovorjenimi  kratkoročnimi  revolving 
kreditnimi linijami, v primeru potrebe po dodatnih likvidnih sredstev bi družba le-te lahko 
zagotovila s prodajo terjatev družbi za faktoring.

Obrestna tveganja družba uravnava z aneksi k dolgoročnim kreditnim pogodbam s katerimi 
dogovorjene obrestne mere prilagaja gibanju dolgoročnih obrestnih mer na bančnem trgu.

Družba  valutnemu  tveganju  ni  izpostavljena,  saj  devizni  prilivi  vrednostno  in  terminsko 
ustrezajo vrednosti odlivov z valutno klavzulo po dolgoročnih kreditnih in leasing pogodbah.

Družba ni izpostavljena tveganjem za katerih zavarovanja bi družba računovodsko posebej 
prikazovala.

Zaradi spremembe davčne zakonodaje družba ne izkazuje drugačnega davčnega položaja.  
  
Vodstvo  družbe  ocenjuje,  da  vrednostni  papirji  družbe  niso  izpostavljeni  posebnim 
tveganjem, razen tistih, ki so povezana s poslovanjem oz. delovanjem družbe. Družba razen 
navadnih delnic ni izdala drugih vrednostnih papirjev, prav tako v osnovnem kapitalu družbe 
ni bilo sprememb. 

6. UPRAVA

V upravi Term Dobrna d.d. v letu 2005 ni prišlo do  sprememb. Direktor družbe je  Janez 
Mlakar. 

Skupni  znesek prejemkov direktorja  družbe  je  v  letu  2005 znašal  23.473 tisoč  SIT in  je 
razdeljen na:



Prejemek Znesek (v tisoč SIT)

- fiksni del 20.245 
- gibljivi del 0 
- udeležba pri dobičku 0
- opcijsko nagrajevanje 0
- drugi prejemki 3.228

Skupna  vrednost  prejemkov  delavcev  po  individualnih  pogodbah  je  v  letu  2005  znašala 
106.148 tisoč SIT.

7. NADZORNI SVET

V letu 2005 v sestavi nadzornega sveta ni prišlo do sprememb. Člani nadzornega sveta Term 
Dobrna d.d. so naslednji:

ČLAN FUNKCIJA V NADZORNEM SVETU DRUŽBE

Roza Mlakar Kukovič predsednica nadzornega sveta
Marija Korošec članica  nadzornega sveta
Gregor Pivec član nadzornega sveta
Borut Celan član nadzornega sveta
Hermes Kompan član – predstavnik delavcev
Albina Šučurovič članica – predstavnica delavcev

Članom nadzornega sveta so bile v letu 2005 izplačane sejnine v višini 704.050,00 SIT.

8. TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK

Družba  ima  po  stanju  na  dan  3l.l2.2005  med  kratkoročnimi  finančnimi  naložbami  enote 
premoženja vzajemnega sklada Krekov sklad Klas v vrednosti 32.332 tisoč SIT, ki ga upravlja 
Krekova družba za upravljanje, katere predsednica uprave je predsednica nadzornega sveta 
Terme Dobrna d.d.

9. POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI PO 31.12.2005

Po zaključku poslovnega leta 2005 ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na prikazane 
podatke. 

Uprava družbe



10. RAČUNOVODSKI IZKAZI

i. BILANCA STANJA 

v 000 SIT
Postavka 31.12.2005 31.12.2004

A. Stalna sredstva 5.597.230 5.674.135
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 48.419 37.992
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 29.681 28.073
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 11.752 0
3. Dolgoročne premoženjske pravice 6.986 9.919
II. Opredmetena osnovna sredstva 5.533.813 5.624.201
1. Zemljišča in zgradbe 5.251.182 5.295.164
a) Zemljišča 474.956 474.956
b) Zgradbe 4.776.226 4.820.208
2. Proizvajalne naprave in stroji 273.894 265.610
3. Druge naprave in oprema 7.235 27.272
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 1.502 36.155
a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 200 18.969
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 1.302 17.186
III. Dolgoročne finančne naložbe 14.998 11.942
1. Drugi dolgoročni deleži 6.461 6.461
2. Druge dolgoročne finančne terjatve 8.537 5.481
B. Gibljiva sredstva 193.221 228.617
I. Zaloge 23.110 21.751
1. Material 20.315 18.891
2. Proizvodi in trgovsko blago 2.795 2.860
II. Poslovne terjatve 112.025 159.350
a) Dolgoročne poslovne terjatve 0 0
b) Kratkoročne poslovne terjatve 112.025 159.350
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 85.995 88.610
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 26.030 70.740
III. Kratkoročne finančne naložbe 42.332 41.000
1. Kratkoročne finančne naložbe do drugih 42.332 41.000
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 15.754 6.516
C. Aktivne časovne razmejitve 11.372 6.231
 SREDSTVA SKUPAJ 5.801.823 5.908.983
Č. Zabilančna sredstva 2.657.747 2.744.759

v 000 SIT



Postavka 31.12.2005 31.12.2004
A. Kapital 3.168.824 3.161.798
I. Vpoklicani kapital 692.542 692.542
1. Osnovni kapital 692.542 692.542
II. Kapitalske rezerve 0 0
III. Rezerve iz dobička 1.334.427 1.334.427
1. Zakonske rezerve 1.334.427 1.334.427
IV. Preneseni čisti poslovni izid 73.122 0
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.397 73.122
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 1.064.336 1.061.707
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 1.061.707 1.061.707
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 2.629 0
B. Rezervacije 16.200 24.300
1. Druge rezervacije 16.200 24.300
C. Finančne in poslovne obveznosti 2.576.314 2.651.660
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 1.972.820 2.126.672
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank (razen 6 in 7) 1.912.972 2.054.781
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen 6 in 7) 944 1.292
3. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 58.904 70.599
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 603.494 524.988
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (razen 6 in 7) 302.592 88.567
2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 9.083 22.440
3. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen 6 in 7) 183.450 304.232
4. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 108.369 109.749
Č. Pasivne časovne razmejitve 40.485 71.225
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 5.801.823 5.908.983
D. Zabilančne obveznosti 2.657.747 2.744.759



ii. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v 000 SIT

Postavka 2005 2004
1. Čisti prihodki od prodaje 1.766.036 1.625.787
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 783 287.829
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 51.606 13.078
5. Stroški blaga, materiala in storitev 647.846 883.867
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala, ter stroški porabljenega materiala 366.579 345.277
b) Stroški storitev 281.267 538.590
6. Stroški dela 704.443 690.769
a) Stroški plač 491.228 479.094
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 100.613 101.044
c) Drugi stroški dela 112.602 110.631
7. Odpisi vrednosti 278.250 237.167
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS 267.733 236.861
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 10.517 306
8. Drugi poslovni odhodki 83.914 46.517
9. Finančni prihodki iz deležev 6 6
a) Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevrednotovalnimi finančnimi prihodki) 6 6
10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 999 1.606
a) Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev (s prevrednotovalnimi finančnimi prihodki) 999 1.606
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 5.250 4.179

a) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev (s prevrednotovalnimi finančnimi  
prihodki) 5.250 4.179

12. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 0 0
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 102.070 32.914
a) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 102.070 32.914
14. Davek iz dobička iz rednega delovanja   
15. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 8.157 41.251
16. Izredni prihodki 2.010 42.049
17. Izredni odhodki 5.770 10.178
a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 5.770 10.178
b) Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala   
18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja -3.760 31.871
19. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja   
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah   
21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.397 73.122
22. Preneseni dobiček/Prenesena izguba 73.122 0
23. Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv   
24. Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv   
25. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv   
26. Bilančni dobiček / Bilančna izguba 77.519 73.122



iii. IZKAZ FINANČNEGA IZIDA
v 000 SIT

Postavka 2005 2004
A. Finančni tokovi pri poslovanju   
a) Pritoki pri poslovanju 1.854.358 2.218.224

 Poslovni prihodki 1.810.325 1.918.594
 Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 2.010 42.049
 Začetne manj končne poslovne terjatve 47.164 260.930
 Začetne manj končne aktivne kratkočasne razmejitve -5.141 -3.349

b) Odtoki pri poslovanju -1.631.579 -1.405.643
 Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij -1.447.337 -1.623.255
 Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje -5.770 -10.178
 Končne manj začetne zaloge -1.359 -1.353
 Začetni manj končni poslovni dolgovi -146.373 232.129
 Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve -30.740 -2.986

c) Prebitek pritokov/odtokov pri poslovanju 222.779 812.581
B. Finančni tokovi pri naložbenju   
a) Pritoki pri naložbenju 5.261 5.791

 Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotenje) 3.964 5.791
 Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb(razen za prevrednotenje) 1.297 0

b) Odtoki pri naložbenju -190.211 -817.392
 Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 0 -26.879
 Pobotano povečanje NDS (razen za prevrednotenje) -22.643 -15.292
 Pobotano povečanje OOS (razen za prevrednotenje in stvarne vložke kapitala) -164.512 -732.155
 Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) -3.056 -2.066
 Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 -41.000

c) Prebitek pritokov/odtokov pri naložbenju -184.950 -811.601
 Prebitek pritokov/odtokov pri poslovanju in naložbenju 37.829 980

C. Finančni tokovi pri financiranju   
a) Pritoki pri financiranju 214.025 101.006

 Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 101.006
 Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 214.025 0

b) Odtoki pri financiranju -242.616 -111.923
 Finančni odhodki ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) -100.807 -6.035
 Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) -141.809 0
 Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 -105.888

c) Prebitek pritokov/odtokov pri financiranju -28.591 -10.917
 Prebitek pritokov/odtokov v obračunskem obdobju 9.238 -9.937

Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 15.754 6.516
x) Finančni izid v obdobju 9.238 -9.937
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 6.516 16.453



iv. IZKAZ GIBANJA KAPITALA za letu 2005
v 000 SIT

Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Preneseni 
čisti 

poslovni 

Čisti 
poslovni 

izid 

Skupaj 
KAPITAL

I II III IV. V. VII.

Osnovni kapital Zakonske rezerve
Preneseni čisti 

dobiček 
poslovnega leta

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta

Splošni 
prevrednotoval

ni popravek 
kapitala

Posebni 
prevrednotovalni 

popravek 
kapitala

SKUPAJ
KAPITAL

I/1 II III/1 IV/1 V/1 VI/1 VI/2 VII/1
A. Stanje 01.01.2005 692.542 1.334.427 73.122 1.061.707 3.161.798
B. Premiki v kapital

Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 0
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala 0
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala 0
Vnos dodatnih vplačil kapitala 0
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 4.397 4.397
Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala 0
Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala 2.629 2.629
Druga povečanja sestavin kapitala 0

C. Premiki v kapitalu
Razporeditev čistega dobička poslovnega leta po sklepu uprave in 
nadzornega sveta 0
Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine 0
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 0
Oblikovanje rezerv za lastne deleže iz drugih sestavin kapitala 0
Razpustitev rezerv za lastne deleže na druge sestavine kapitala 0
Prenos čistega dobička poslovnega leta v naslednje leto 73.122 -73.122 0
Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic 0
Drugi prerazporeditve sestavin kapitala 0

Č. Premiki iz kapitala
Izplačilo dividend 0
Razdelitev članom uprave in nadzornega sveta 0
Vračilo kapitala 0
Uporaba posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala (za 
oslabitev sredstev ali okrepitev dolgov) 0
Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala (v poslovne 
prihodke ali finančne prihodke) 0
Druge odprave sestavin kapitala 0

E. Stanje 31.12.2005 692.542 0 1.334.427 73.122 4.397 1.061.707 2.629 3.168.824
BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA 73.122 4.397 77.519

Prevrednotovalni 
popravki kapitala

VI.
Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala



v. IZKAZ GIBANJA KAPITALA za letu 2004

v 000 SIT

Kapitalske 
rezerve Skupaj KAPITAL

II VII.

Osnovni kapital Zakonske 
rezerve

Preneseni čisti 
dobiček 

poslovnega leta

Prenesena čista 
izguba

Čisti dobiček 
poslovnega leta

Splošni 
prevrednotovalni 
popravek kapitala

SKUPAJ
KAPITAL

I/1 II III/1 IV/1 IV/2 V/1 VI/1 VII/1

A. Stanje 01.01.2004 692.542 1.334.427 1.061.707 3.088.676

B. Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 73.122 73.122

Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala 0

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala 0

Druga povečanja sestavin kapitala 0

C. Premiki v kapitalu

Drugi prerazporeditve sestavin kapitala 0

Č. Premiki iz kapitala

Izplačilo dividend 0

Druge odprave sestavin kapitala 0

E. Stanje 31.12.2004 692.542 0 1.334.427 0 0 73.122 1.061.707 3.161.798

BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA 0 0 73.122 73.122

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala

Vpoklicani 
kapital

Rezerve iz 
dobička

I III

Preneseni čisti poslovni 
izid

Čisti poslovni 
izid 

poslovnega 
leta

Prevrednoto
valni 

popravki 
kapitala

VI.IV. V.
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