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1.1 Poročilo uprave
Spoštovani delničarji, 
spoštovani poslovni partnerji.

Družbe skupine Pomgrad so v letu 

2015 poslovale v skladu s planskimi 

usmeritvami. Skupaj so dosegle 150 

mio EUR čistih prihodkov od prodaje in 

4,8 mio EUR poslovnega izida iz poslo-

vanja. Vse družbe v sistemu so izpolni-

le plansko zastavljene cilje za poslovno 

leto 2015. 

V krovni družbi SGP Pomgrad d. d. smo ustvari-

li 102 mio EUR prihodkov in poslovni izid v višini 

3,3 mio EUR. Na nivoju skupine smo ustvarili 125 

mio EUR konsolidiranih prihodkov od prodaje in 

3,9 mio EUR pozitivnega rezultata iz poslovanja 

ter 10,8 mio EUR EBITDA. Kljub dejstvu da smo iz-

vedli ustrezne odpise naložb in finančnih terjatev 

v skupni vrednosti več kot 1,2 mio EUR, je skupina 

Pomgrad ustvarila konsolidirani čisti poslovni izid 

pred davki v višini 4,6 mio EUR ter konsolidirani 

čisti poslovni izid v višini 4,0 mio EUR. 

V letu 2015 smo dosegli na vseh ravneh poslova-

nja (prihodki, stroški, rezultat) primerljive ravni 

kot v letu 2014.

Na začetku leta smo k družbi SGP Pomgrad d. d. 

pripojili največjo operativno družbo v skupini 

Pomgrad, to je družba SGP Pomgrad Gradnje d. o. 

o., kar je imelo pozitivne učinke na poslovanje ce-

lotne skupine in se odraža v spremenjeni strukturi 

bilanc krovnega podjetja skupine Pomgrad. 

V letu 2015 smo tekoče plačevali vse svoje po-

slovne in finančne obveznosti. V rezultatu je 

upoštevano dejstvo, da smo v letu 2015 imeli za 

2 mio EUR finančnih odhodkov iz naslova obresti 

in drugih stroškov financiranja poslovanja (banč-

ne garancije, odobritve finančnih aranžmajev, …),  

to pomeni bistveno znižanje teh stroškov glede 
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na leto poprej, ko so le ti znašali preko 3 mio EUR. 

V letu 2015 smo kot prva družba z dejavnosti grad-

beništva uspešno izdali komercialne zapise v skupni 

vrednosti 4,5 mio EUR, ki so zapadli v mesecu fe-

bruarju 2016 in so bili uspešno poplačani. Ob upo-

števanju tega dejstva smo svojo kreditno izposta-

vljenost realno znižali za 2 mio EUR na leto poprej in 

to kljub dejstvu, da smo se na novo zadolžili v višini 

3 mio EUR za nakup strojne opreme, poslovnih ze-

mljišč in stavbe. 

Glede na navedene podatke uprava družbe 

Pomgrad d. d. poslovanje v letu 2015 ocenjuje kot 

uspešno. 

V letu 2015 smo izvajali dela predvsem na nasled-

njih področjih oz. projektih: rekonstrukcija žele-

zniške infrastrukture, dela na posameznih odsekih 

pomurskega vodovoda, kanalizacije in čistilne na-

prave na območju celotne Slovenije, preplastitve 

avtocestnih odsekov ter ostala gradbena dela za 

različne naročnike. V mesecu avgustu smo skupaj s 

partnerji začeli z izvedbo 1. faze izgradnje AC Dra-

ženci–Gruškovje. Vrednost del znaša preko 52 mio 

EUR brez DDV. Vsi zgoraj navedeni projekti so ime-

li ugodno strukturo del, saj smo lahko koristili vse 

svoje materialne in proizvodne resurse, kar je imelo 

izredno ugoden vpliv na končni rezultat iz poslova-

nja. V letu 2015 smo začeli pospešeno komercialno 

obdelovati hrvaški trg, kjer že letos pričakujemo 

konkretne rezultate. 

Družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo gradbenih ma-

terialov, so poslovale uspešno, še posebej razvese-

ljivo je, da se delež prodaje izven skupine iz leta v 

leto povišuje, k temu pa pripomore tudi nastop na 

trgih izven regije.  

Leto 2015 je prvo leto poslovanja v proizvodni bazi 

Hoče po nakupu in so že vidni prvi rezultati aktiv-

nejšega vstopa na trg materialov ter betonskih in 

asfaltnih mešanic na področju Maribora, saj nam 

je uspelo zmešati in prodati rekordne količine vseh 

vrst mešanic. Na tej osnovi bomo dolgoročno tudi 

bolj konkurenčni pri samem izvajanju projektov v 

tej regiji.

Tudi poslovanje družb, ki opravljajo koncesijsko de-

javnost vzdrževanja cest in vodotokov, lahko oce-

nimo kot uspešno. Skupaj s partnerji že četrto zimo 

uspešno vzdržujemo tudi državne ceste na širšem 

mariborskem področju, kjer nam je kot vodilnemu 

partnerju uspelo pridobiti dolgoročno pogodbo o 

vzdrževanju tega področja. Na področju poslovanja 

oz. dejavnosti vzdrževanja vodotokov v Pomurski 

regiji je spet prišlo do stagnacije prihodkov, saj dr-

žava ne uresničuje svojih obljub o dolgoročnih vla-

ganjih v reševanja poplavne problematike v porečju 

reke Mure. 

V letu 2015 smo uspešno nadaljevali s sanacijo 

poslovanja v družbi SGP Pomgrad ABI d. o. o v li-

kvidaciji, saj nam je uspelo s spremembo poslovne 

politike in reorganizacijo poslovanja stabilizirati 

poslovanja in doseči stabilno pozitivno poslovanje 

te družbe. Tako  smo konec leta sprejeli odločitev, 

da v družbi končamo postopek likvidacije in jo s 1. 1. 

2016 pripojimo matični družbi. 

V letu 2015 smo vpeljali novo celovito grafično 

podobo skupine in vseh družb v skupini, ki je pri-

pomogla k večji prepoznavnosti skupine in družb 

v skupini. Vse družbe v skupini od leta 2015 naprej 

uporabljajo enotno celostno grafično podobo, ki je 

bila na splošno zelo dobro sprejeta.

V letu 2015 smo uspešno uvedli nove sistematizaci-

je v vseh družbah, kar je prineslo poenotenje plač-

nega sistema v vse družbe skupine ter delno popra-

vili plače operativno-proizvodnemu kadru, ki je za 

delovanje skupine najbolj pomemben. Prav tako 

smo vpeljali model 3-mesečne delovne uspešnosti, 

ki je prinesel dodatno angažiranje vseh zaposlenih 

pri izvajanju dnevnih delovnih nalog. Konec leta 

2015 je bila potrjena nova kolektivna pogodba za 

dejavnost gradbeništva, ki jo bomo v začetku leta 

2016 začeli uporabljati tudi v naši skupini.    

Vsekakor smo v upravi družbe matere in vodstvenih 

hčerinskih družb enotni, da bo pri poslovanju skupi-

ne Pomgrad v bodoče potrebno še bolj intenzivno 

nastopati na tujih trgih, kjer za leto 2016 načrtuje-

mo še bolj konkretne aktivnosti na trgu Republike 

Avstrije in Hrvaške. Na teh trgih planiramo v letu 

2016 doseči 10 % svoje realizacije, v naslednjih letih 

pa ta delež dvigniti do 25 % realizacije naše skupi-

ne. Posebno pozornost bomo morali nameniti tudi 

organizacijskemu delu pri pridobivanju poslov, kjer 

bo potrebno zagotoviti intenzivnejše sodelovanje 

ponudbenega oddelka in projektnih vodij pri oddaji 

ponudb ter v kasnejši fazi izvajanja projektov.

K oceni uspešno pripomore tudi dejstvo, da smo bili 

v letu 2015 relativno uspešni na komercialnem po-

dročju, saj nam je uspelo pridobiti za več kot 48 mio 

EUR novih pogodb, kar skupaj s prenosom realiza-

cije iz tekočih projektov pomeni stabilno osnovo za 

uspešno poslovanje tudi v letu 2016, vendar bo za 

izpolnitev planov potrebno v letu 2016 pridobiti še 

za več kot 50 mio EUR projektov.

Seveda pa je poslovanje v letu 2015 imelo tudi 

manj pozitivne plati, saj se kljub izvedeni reorga-

nizaciji še nadaljujejo težave v poslovanju v druž-

bi SGP Pomgrad – GNG d. o. o. V letu 2015 nam je 

uspelo pridobiti nekaj del za to družbo, a bo v letu 

2016 potrebno sprejeti dokončno odločitev gle-

de dejavnosti geotehnike v naši skupini. Prav tako 

je pomanjkanje razpisov na področju pridobivanja 

del vodilo v zniževanje cen, po katerih pridobivamo 

dela, tako da nas v letu 2016 čaka aktivno ukvarja-

nje z vsemi vrstami stroškov, vse v cilju izboljšanja 

ekonomičnosti poslovanja, saj bomo samo tako 

lahko dolgoročno preživeli na tržiščih, kjer izvajamo 

svoje poslovanje.

Uprava ocenjuje, da smo v letu 2015 poslova-

li uspešno, še toliko bolj, če poslovanje skupine 

Pomgrad primerjamo s poslovanjem drugih družb 

iz dejavnosti gradbeništva.

Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni partner-

ji, pred nami je zahtevno poslovno leto. Uprava se 

s svojimi sodelavci po svojih najboljših močeh in 

znanju trudi, da bi sistem Pomgrad uspeval pri do-

seganju zastavljenih ciljev. Pri tem smo prepričani, 

da nam boste stali ob strani, pri čemer se vam za 

vse dosedanje sodelovanje in pomoč zahvaljujemo.
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Uprava SGP Pomgrad d. d.

Igor Banič, univ. dipl. ekon.                                                   

predsednik uprave

Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad. 

član uprave

Iztok Polanič, MBA 

član uprave



1312

Poročilo nadzornega 
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PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA  
SGP Pomgrad d. d. 
o preveritvi Letnega poročila in Konsolidiranega 
letnega poročila družbe SGP Pomgrad d. d. za 
poslovno leto 2015 (282. člen ZGD-1)

1. Sestava nadzornega sveta v letu 2015
Nadzorni svet je v letu 2015 začel z delovanjem v naslednji sestavi:

• člani nadzornega sveta, predstavniki interesov delničarjev, so bili: g. Kristian 

Ravnič (predsednik nadzornega sveta), g. Peter Polanič, g. Jožef Horvat in g. 

Roland Tušar. 

• člani nadzornega sveta, predstavniki interesov zaposlenih, so bili: g. Rolando 

Zakšek (namestnik predsednika nadzornega sveta) in g. Borut Štraus.

Z dnem 10. 11. 2015 je z mesta člana nadzornega sveta odstopil g. Roland Tu-

šar, tako, da je nadzorni svet do izteka leta 2015 nato deloval brez njega.

2. Način in obseg spremljanja in preverjanja poslovanja družbe med 
poslovnim letom
Nadzorni svet družbe se je v letu 2015 sestal na štirih rednih sejah. Nadzorni 

svet je svoje delo opravljal na podlagi strokovno in celovito pripravljenih gradiv 

ter pisnih in ustnih informacij s strani uprave družbe, ki so nadzornemu svetu 

omogočale sprejem odgovornih in strokovnih odločitev. Nadzorni svet je v letu 

2014, med ostalim:

a) sprejel Plan poslovanja družbe SGP Pomgrad d. d. in skupine za leto 2015,

b) spremljal aktivnosti glede pripojitve prevzete družbe SGP Pomgrad – Grad-

nje d. o. o. k prevzemni družbi SGP Pomgrad d. d. ter na podlagi pregleda pri-

pojitve sestavil posebno poročilo,

c) obravnaval in potrdil pogodbe o zaposlitvi za predsednika in člane uprave družbe,

d) obravnaval in potrdil nagrade predsedniku in članom uprave za uspešno poslovanje v letu 2015,

e) obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo za leto 2014 s predlogom uporabe bilančnega dobička in 

revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2014, pregledal revizorjevi poročili o pregledu letnega po-

ročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2014 ter sprejel in skupščini predložil poročili nadzornega 

sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila,

f) obravnaval in potrdil gradivo za 22. skupščino družbe SGP Pomgrad d. d., ki je bila izvedena 28. 08. 2015,

g) podal soglasje k Poslovniku o delu uprave in sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta,

h) podal soglasje k pripojitvi prevzete družbe SGP Pomgrad – ABI d. o. o. v likvidaciji k prevzemni družbi SGP 

Pomgrad d. d.,

i) obravnaval in soglašal s Smernicami plana poslovanja družbe SGP Pomgrad d. d. in skupine Pomgrad za 

leto 2016.

Nadzorni svet je sproti in tekoče spremljal poslovanja družbe SGP Pomgrad d. d. in njenih odvisnih družb, se 

seznanjal z informacijami o rezultatih poslovanja družbe s poudarkom na področju komercialnih aktivnosti in 

aktivnosti financiranja družbe, se seznanjal tudi o realizacijah investicij ter tekoče potrjeval aktivnosti uprave.

Nadzorni svet v letu 2015 ni ustanovil nobenih posebnih delovnih teles, ki bi obravnavala posamična vprašanja 

ali ki bi kako drugače preverjala delo uprave.

3. Stališče do Letnega poročila 2015 družbe SGP Pomgrad d. d. in konsolidiranega letnega 
poročila 2015 skupine Pomgrad in revizorjevih poročil  
Nadzorni svet družbe se je seznanil z revizorjevim poročilom o poslovanju družbe SGP Pomgrad d. d. v 

letu 2015 ter revizorjevim poročilom glede konsolidiranega letnega poročila za leto 2015, ki ju je pripravila 

revizijska hiša Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana in nanju nima pripomb.

Nadzorni svet, po končni preveritvi revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega 

poročila družbe SGP Pomgrad d. d., oboje za poslovno leto 2015, skupaj z revizorjevima poročiloma, nanju 

nima pripomb in ju potrjuje. S tem se šteje, da sta revidirano letno poročilo 2015 in konsolidirano letno 

poročilo družbe SGP Pomgrad d. d. sprejeti.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička in predlaga skupščini, da sprejme 

naslednji sklep:

• Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2015 znaša 17.965.302,12 EUR, od tega dobiček poslovnega 

leta 2015 znaša 3.074.606,37 EUR in bilančni dobiček preteklih let 14.890.695,75 EUR. Bilančni dobiček 

ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.

• Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

Murska Sobota, 08. 07. 2016

Predsednik nadzornega sveta:

Kristian Ravnič, univ. dipl. inž. grad.

1.2
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Skupina Pomgrad je v poslovnem letu 2015 poslovala uspešno in v skladu s 

plani za to poslovno leto. Leto 2016 bo za področje gradbeništva zahtevno 

leto. Večjih infrastrukturnih projektov ni na vidiku, ker na ravni države ni prip-

ravljenih projektov za novo evropsko finančno perspektivo. Na slovenskem 

gradbenem trgu je poplava inženiring ponudnikov, ki se čutijo sposobni ponu-

diti vse vrste gradenj po nizkih cenah in rušijo že tako krhko ravnovesje, ki je 

bilo ob začasnem povečanju obsega del vzpostavljeno. 

V letu 2016 planiramo za 10 % nižjo konsolidirano realizacijo kot v letu 2015. 

Zaradi pritiska na cene pri novo pridobljenih projektih planiramo nekaj nižji 

čisti dobiček kot v letu 2015. Nujno bo potrebno povečati poslovne aktivnosti 

v tujini, kjer se bomo na trgih zahodne Evrope usmerili v ponujanje privatnim 

investitorjem, kjer lahko dosežemo relativno ugodne prodajne cene, na trgih 

jugovzhodne Evrope (v tem trenutku predvsem Hrvaška) pa na področje ko-

munalne infrastrukture in izvedbe inženirskih objektov, kjer bi lahko bili kon-

kurenčni pri zahtevnejših projektih zaradi svojih referenc in znanj.

V letu 2016 želimo ohraniti finančno stabilnost  in plačilno sposobnost. Glede 

na stanje na trgu bomo poskušali pridobiti ugodnejše finančne vire ter ponu-

dnike garancij, če bo le to mogoče. Trenutno dosežene cene nam ne omogo-

čajo konkurenčnosti na trgih. Prav tako bomo poskušali pridobiti alternativne 

vire financiranja za podporo svojemu tekočemu poslovanju in eventuelnemu 

širjenju.

Prikaz poslovanja in položaja družbe SGP Pomgrad d. d. in samostojnih družb v 

sistemu SGP Pomgrad je prikazan v tem Letnem poročilu, zato se v smislu 66. 

člena ZGD lahko omejimo na naslednje:

Pričakovani razvoj družbe in skupine Pomgrad

SGP Pomgrad d. d. mora preko sistema Pomgrad v prihodnjih letih večati svoj tržni položaj ter ostati ena 

izmed največjih skupin s področja gradbeništva v državi ter se začeti intenzivno pojavljati na sosednjih trgih. 

To bo uresničljivo le ob doseganju predvidene višine realizacije, ob ohranjanju še večje kakovosti proizvodnje 

gradbenih materialov ter povečanju obsega inženiring poslov.

Aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja

• vse aktivnosti na teh področjih se izvajajo na nivoju obvladovanih družb,

• organizacijsko smo vpeljali v poslovanje koordinatorja za razvoj.

Podružnice družbe in aktivnosti podružnic družbe v tujini

Obvladujoča družba SGP Pomgrad d. d. kot tudi ostale družbe skupine Pomgrad nimajo podružnic.

Finančna tveganja:

•  glede cenovnih tveganj v letu 2016 gledano na splošno gospodarsko situacijo v okolju, v kateri poslujemo, 

moramo doseči znižanje cen vhodnih produktov in surovin, kar nameravamo doseči tudi z zagotavljanjem 

plačilne sposobnosti naše družbe napram dobaviteljem in podizvajalcem,

• vse planirane prihodke bo možno doseči le, če nam bodo poslovne banke pripravljene nuditi ustrezno 

podporo na področju financiranja poslovanja, tako na področju garancij za oddajanje ponudb, izvedbo 

in garancijsko dobo, kakor tudi na področju kratkoročnih potreb po sredstvih za zagotavljanje tekoče 

likvidnosti. V kolikor tukaj ustrezne podpore ne bo, predstavlja ta del določena finančna tveganja 

poslovanja,

• dolgotrajni postopki izbiranja najugodnejših ponudnikov na podlagi trenutno veljavnega ZJN ter 

neutemeljene pritožbe na DRK nam povzročajo ne samo velika finančna tveganja, temveč tudi luknje v 

zasedenosti proizvodnih kapacitet,

• določena finančna tveganja predstavlja tudi priprava nove zakonodaje na področju gradbeništva, ki 

lahko bistveno spremni poslovno okolje, v katerem poslujemo. Tako se pripravlja nov zakon za področje 

javnega naročanja ZJN-3, v javni razpravi so novi predlogi naslednjih zakonov: Gradbeni zakon, Zakon o 

pooblaščenih arhitektih in inženirjih, Zakon o umeščanju objektov v prostor. Vsi ti zakoni imajo vpliv na 

naše poslovanje.

Povzetek poslovanja 
v letu 2015 in načrt za 
prihodnje leto

1.3
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Leto 2015 so zaznamovale korenite organizacijske spremembe. Na začetku 

leta smo k družbi SGP Pomgrad d. d. pripojili največjo operativno družbo v 

skupini Pomgrad, to je družba SGP Pomgrad Gradnje d. o. o., kar je imelo pozi-

tivne učinke na poslovanje celotne skupine in se odraža v spremenjeni struk-

turi bilanc krovnega podjetja skupine Pomgrad. 

Vpeljali smo novo celovito grafično podobo skupine in vseh družb v skupini, ki 

je pripomogla k večji prepoznavnosti skupine in družb v skupini.

Uspešno uvedli nove sistematizacije v vseh družbah, kar je prineslo poenote-

nje plačnega sistema v vse družbe skupine ter delno popravili plače operativ-

no-proizvodnemu kadru, ki je za delovanje skupine najbolj pomemben. Prav 

tako smo vpeljali model 3-mesečne delovne uspešnosti, ki je prinesel dodat-

no angažiranje vseh zaposlenih pri izvajanju dnevnih delovnih nalog.

V letu 2105 smo kot prva družba v regiji in z dejavnostjo gradbeništva uspešno 

izdali 9-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti ca. 4,6 mio 

EUR, z zapadlostjo v mesecu februarju 2016.

V letu 2015 smo začeli pospešeno komercialno obdelovati hrvaški trg, kjer že 

letos pričakujemo konkretne rezultate. 

V letu 2015 nam je uspelo pridobiti nekatera večja dela s področja komunalne 

infrastrukture in cestogradnje, med katerimi sta najpomembnejša projekta 

HE Brežice in AC Draženci–Gruškovje.   

Povzetek pomembnejših 
dogodkov v letu 2015

1.4
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Predstavitev 
obvladujoče družbe

2.1.1 Osebna izkaznica družbe

SGP Pomgrad d. d. (v nadaljevanju besedila: »družba«) je delniška družba, 

vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, dne 20. 02. 

1991. Osnovni akt družbe je Statut delniške družbe Pomgrad d. d. (notarsko 

potrdilo prečiščenega besedila Statuta delniške družbe Pomgrad d. d. SV 

615/14 notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote) z dne 07. 07. 2014.

Družba je v celoti v zasebni lasti.

Polni naziv družbe: Splošno gradbeno podjetje POMGRAD Murska Sobota d. d.

Skrajšani naziv: SGP POMGRAD d. d.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov 

družbe:

Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 5459001000

Davčna številka: 48027944

Šifra dejavnosti: 42.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Transakcijski računi: SI56 0234 0001 1994 045 odprt pri banki NLB d. d. 

SI56 2490 0900 3387 483 odprt pri banki RAIFFEISEN 

BANK d. d. 

SI56 0312 5100 7981 553 odprt pri banki SKB d. d. 

SI56 0488 1000 2177 102 odprt pri banki NKBM d. d. 

SI56 3300 0000 5944 151 odprt pri banki HYPO BANK d. d. 

SI56 9067 2000 0837 947 odprt pri banki PBS d. d. 

SI56 2900 0005 0305 415 odprt pri UNICREDIT banki d. d.
Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

2.1.2 Lastniška struktura družbe

Registrirani osnovni kapital na dan zadnjega vpisa v sodni register znaša 3.500.000,00 EUR in je razdeljen na 

817.679 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih, kosovnih delnic.

Družba ima na dan 31. 12. 2015 147 delničarjev. Lastniška struktura družbe je naslednja:

Delničarji Število delnic 
31. 12. 2014

Število delnic 
31. 12. 2015 indeks 14/13

IMO-REAL  d. o. o. 392.363 392.363 47,99 %

KRAŠKI ZIDAR d. d. – v stečaju 147.675 147.675 18,06 %

DVERI d. o. o. 123.857 123.857 15,15 %

IMO – RENT, d. o. o. 32.546 32.546 3,98 %

Jožef Horvat 22.065 22.065 2,70 %

3R d. o. o. 20.496 20.496 2,51 %

LIPA – INVEST M. Sobota d. o. o. 6.591 6.591 0,81 %

LAFARGE CEMENT d. d. 6.554 6.554 0,80 %

Ostale fizične osebe 65.532 65.532    8,00 %

SKUPAJ 817.679 817.679 100,00 %

Družba lastnih delnic nima.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. decembra 2015 je 38,20 EUR.

2.1.3 Dejavnosti družbe in skupine Pomgrad

Glavna dejavnost družbe je po SKD 2008 42.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Družba je 

med ostalim registrirana tudi za opravljanje naslednjih dejavnosti:

Glavne dejavnosti družbe so:

• 64.200 Dejavnost holdingov,

• 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov,

• 42.110 Gradnja cest,

• 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic,

• 42.130 Gradnja mostov in predorov,

• 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,

• 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije,

• 42.910 Gradnja vodnih objektov,

• 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje,

• 43.110 Rušenje objektov,

• 43.120 Zemeljska pripravljalna dela,

• 43.130 Testno vrtanje in sondiranje,

• 43.990 Druga specializirana gradbena dela.

2.1

KONTAKTNI PODATKI 
DRUŽBE:

T:  +386 (02) 534 18 00 

F:  +386 (02) 534 18 10 

E:  info@pomgrad.si 

I:   www.pomgrad.si
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Glavne dejavnosti skupine Pomgrad so:

• B 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,

• C 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,

• C 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,

• F 41 Gradnja stavb,

• F 42 Gradnja inženirskih objektov,

• F 43 Specializirana gradbena dela,

• K 64 Dejavnost finančnih storitev (dejavnost holdingov),

• L 68 Poslovanje z nepremičninami,

• N 77 Dajanje v najem in zakup.

2.1.4 Upravljanje družbe

Upravljanje družbe SGP Pomgrad d. d. izhaja iz veljavnih pravnih norm Republike Slovenije, Statuta družbe in 

internih aktov družbe ter dobre poslovne prakse. 

Organi družbe so skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava družbe. Upravljanje in vodenje se tako izvaja 

v dvotirnem sistemu.

Skupščina delničarjev

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina najvišji organ družbe, kjer se neposredno 

udejanja volja delničarjev. Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas.

Uprava družbe skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat letno. 

V koledarskem letu 2015 je bila sklicana 1 redna skupščina delničarjev družbe. 22. redna skupščina družba je 

bila izvedena 28. 08. 2015. Na skupščini so (se) delničarji:

• seznanili z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2014, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem 

revizorja in poročilom NS v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 

2014,

• odločali o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2014 in o razrešnici uprave in nadzornega sveta za 

poslovno leto 2014 ter se seznanili s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014,

• odobrili nagrade za opravljeno delo nadzornemu svetu,

• sprejeli predlog NS o imenovanju revizorja za poslovno leto 2015.

Nadzorni svet 

Naloge in sestava nadzornega sveta so določene s statutom družbe.

Nadzorni svet družbe ima 6 članov, od tega so 4 člani predstavniki interesov delničarjev in 2 predstavnika 

interesov zaposlenih.

V letu 2015 je bila sestava nadzornega sveta družbe naslednja:

člani nadzornega sveta, predstavniki interesov delničarjev so:

• g. Kristian Ravnič (predsednik nadzornega sveta), 

• g. Peter Polanič,

• g. Jožef Horvat,

• g. Roland Tušar. 

člani nadzornega sveta, predstavniki interesov zaposlenih so:

• g. Rolando Zakšek (namestnik predsednika nadzornega sveta),

• g. Borut Štraus.

Z dnem 10. 11. 2015 je iz nadzornega sveta družbe izstopil g. Roland Tušar.

Mandat preostalih članov nadzornega sveta v gornji sestavi se izteče dne 15. 08. 2017.

Uprava 

Družba ima tričlansko upravo. Sestava uprave, njene naloge in pristojnosti so definirane s statutom družbe. Delovanje 

uprave ureja tudi Poslovnik o delu uprave družbe SGP Pomgrad d. d. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno 

odgovornost. Uprava zastopa družbo napram tretjim osebam samostojno, ne glede na notranjo razdelitev dela. Mandat 

članov uprave v skladu z veljavnim Statutom delniške družbe traja največ 5 let z možnostjo neomejenega ponovnega 

imenovanja.

Z vstopom v leto 2015 so bili člani uprave družbe: 

• predsednik uprave g. Stane Polanič, pristojen za vodenje družbe in korporativni nadzor nad delovanjem hčerinskih in 

drugih podjetij, v katerih ima družba deleže, 

• član uprave in namestnik predsednika uprave Boris Sapač, pristojen za tehnično in komercialno področje in 

• član uprave Igor Banič, pristojen za finance in kontroling. 

Mandat članov uprave je prvotno trajal do 28. 02. 2015.

Z dnem 01. 03. 2015 je mandat nastopila nova uprava v sestavi:

• predsednik uprave g. Igor Banič, pristojen za vodenje delniške družbe, korporativni nadzor nad delovanjem hčerinskih 

in drugih podjetij, v katerih ima družba deleže, vodenje finančno ekonomskega področja delniške družbe, nadzor nad 

finančnim delovanjem delniške družbe in hčerinskih družb ter vodenje marketinške strategije družbe, 

• član uprave in namestnik predsednika uprave Boris Sapač, pristojen za vodenje tehničnega (izvajalskega) področja, 

vodenje komercialnega področja, nadzor nad tehnično razvojnim in operativnim področjem v delniški družbi in 

družbah hčerkah ter informacijsko podporo tem področjem, 

• član uprave Iztok Polanič, pristojen za vodenje kontrolinga, področje poslovanja na področju IT, upravljanje in nadzor 

lastnih nepremičninskih projektov, nadzor nepremičninskih projektov v drugih podjetjih, v katerih ima družba deleže, 

nadzor delovanja kadrovsko pravnega sektorja.

Mandat uprave v gornji sestavi traja od 01. 03. 2015 do 28. 02. 2019. 

Letno poročilo 2015 
Poslovno poročilo
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2.1.5 Organizacijska struktura obvladujoče družbe s shemo
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Predstavitev skupine 
Pomgrad

2.2.1 Družbe v skupini Pomgrad

Skupino Pomgrad sestavljajo poleg matične družbe SGP Pomgrad d. d. še 

njene povezane (hčerinske) družbe, prikazane v spodnji tabeli. Družba SGP 

Pomgrad d. d. ima v njih prevladujoč lastniški delež in preko njih (skupno) 

obvladuje navedene družbe.

A. Popolno uskupinjevanje računovodskih izkazov zajema sledeče družbe: 

SGP POMGRAD – ABI d. o. o. – v likvidaciji

Osnovni podatki družbe: 

Likvidacijski upravitelj: Miran ŽILAVEC

Firma družbe: POMGRAD – ARMIRANO BETONSKI IZDELKI,  
Splošno gradbeno podjetje, d. o. o. – v likvidaciji

Skrajšana firma družbe: SGP POMGRAD – ABI d. o. o. – v likvidaciji

Sedež družbe: Lipovci

Poslovni naslov družbe: Lipovci 250 A, 9231 Beltinci

Matična številka: 1563165000

Šifra dejavnosti  

po SKD 2008:

23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

Davčna številka: SI84378565

Transakcijski računi št.: SI56 0312 5100 0615 858 odprt pri banki SKB d. d. 
SI56 0510 0801 2033 327 odprt pri banki ABANKA  d. d. 
SI56 0294 0025 7254 850 odprt pri banki NLB d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 54 22 970 E: info@pomgrad.si

F: +386 (02) 54 21 689 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 100,00 %

POMGRAD – NEPREMIČNINE d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Iztok POLANIČ

Firma družbe: POMGRAD – NEPREMIČNINE, gradnja nepremičnin d. o. o.

Skrajšana firma družbe: POMGRAD NEPREMIČNINE d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Matična številka: 3342948000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Davčna številka: SI61729710

Transakcijska računa št.: SI56 2900 0005 5729 073 odprt pri banki UNICREDIT d. d. 
SI56 3300 0000 7139 870 odprt pri banki HYPO BANK d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 53 41 811 E: info@pomgrad.si

F: +386 (02) 53 41 825 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 100,00 %

POMGRAD – GM d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Jožef KEREC

Firma družbe: POMGRAD – GRADBENI MATERIALI, d. o. o.

Skrajšana firma družbe: POMGRAD – GM d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 1563211000

Davčna številka: 60823828

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

Transakcijski računi št.: SI56 0312 5100 0004 370 odprt pri banki SKB d. d. 
SI56 0234 0025 3982 564 odprt pri banki NLB d. d. 
SI56 0488 1000 0927 742 odprt pri banki NKBM d. d. 
SI56 0510 0801 2033 230 odprt pri banki ABANKA d. d. 
SI56 3300 0000 5748 405 odprt pri banki HYPO BANK d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 53 41 880 E: info@pomgrad.si

F: +386 (02) 53 41 882 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 100,00 %

2.2
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SGP POMGRAD – GNG d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Iztok ŽALIG

Firma družbe: SGP POMGRAD – GEOTEHNIKA IN NIZKE GRADNJE d. o. o.

Skrajšana firma družbe: SGP POMGRAD - GNG d. o. o.

Sedež družbe: Slovenska Bistrica

Poslovni naslov: Industrijska ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica

Matična številka: 2136295000

Davčna številka: SI92480403

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 42.130 Gradnja mostov in predorov

Transakcijski računi št.: SI56 0451 5000 1169 164 odprt pri banki NKBM d. d. 
SI56 0234 0025 6478 180 odprt pri banki NLB d. d. 
SI56 0312 5100 0547 570 odprt pri banki SKB d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 61 30 390 E: info@pomgrad.si

F: +386 (02) 80 50 879 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 100,00 %

POMGRAD – TAP d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Dean DONKO

Firma družbe: POMGRAD – TOVARNA ASFALTA POMURJE d. o. o.

Skrajšana firma družbe: POMGRAD – TAP d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Bakovska ulica 31, 9000 Murska sobota

Matična številka: 5924910000

Davčna številka: 90108698

Šifra dejavnosti po SKD 2008. 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

Transakcijski računi št.: SI56 0488 1000 0895 926 odprt pri NKBM d. d. 
SI56 0294 0025 8279 946 odprt pri NLB d. d. 
SI56 3300 0000 5748 696 odprt pri HYPO BANK d. d. 
SI56 3400 0101 0465 951 odprt pri SPARKASSE d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 53 41 900 E: info@pomgrad.si

F: +386 (02) 53 41 908 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 51,00 %

Delež družbe iz skupine: 30,00 % POMGRAD – CP d. d. 

POMGRAD – CP d. d.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Jožef DOMINKO

Firma družbe: POMGRAD – CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in                                                
gradnjo cest d. d.

Skrajšana firma družbe: POMGRAD – CP d. d.

Sedež družbe: Beltinci

Poslovni naslov: Lipovci 256 B, 9231 Beltinci

Matična številka: 5143250000

Davčna številka: SI 97861049

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 42.110 Gradnja cest

Transakcijski računi št.: SI56 0234 0001 8033 653 odprt pri banki NLB d. d. 
SI56 2490 0900 1510  630 odprt pri banki pri RAIFFEISEN BANKA d. d. 
SI56 0510 0801 3126 614 odprt pri banki pri ABANKA d. d. 
SI56 0312 5100 0611 978 odprt pri banki pri SKB d. d. 
SI56 3300 0000 5735 892 odprt pri banki pri HYPO BANK d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 530 45 10 E: cpms@pomgrad.si

F: +386 (02) 521 13 37 I:  www.cp-ms.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 76,33 %

Delež družbe iz skupine: 6,35 % POMGRAD – VGP d. d.

POMGRAD – VGP d. d.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Jožef DOMINKO

Firma družbe: POMGRAD – VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d. d.

Skrajšana firma družbe: POMGRAD – VGP d. d.

Sedež družbe: Beltinci

Poslovni naslov družbe: Lipovci 256 B, 9231 Beltinci

Matična številka: 5150507000

Davčna številka: 34455787

Šifra dejavnosti po SKD 2008. 42.910 Gradnja vodnih objektov

Transakcijski računi št.: SI56 0234 0001 1289 437 odprt pri banki NLB d. d.  
SI56 0312 5100 0005 922 odprt pri banki SKB d. d. 
SI56 3300 0000 5748 890 odprt pri banki HYPO BANK d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu.

Kontaktni podatki družbe:

T: 386 (02) 530 45 10 E: vgp@pomgrad.si

F: +386 (02) 521 13 37 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 59,09 %
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DOBEL d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Iztok POLANIČ

Firma družbe: DOBEL, investicije d. o. o.

Skrajšana firma družbe: DOBEL d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 2138069000

Davčna številka: SI31398286

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

Transakcijski račun št.: SI56 0234 0025 5772 505 odprt pri banki NLB d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 53 41 811 E: info@center-maximus.si

F: +386 (02) 53 41 825 I:  www.center-maximus.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 46,62 %

Delež družbe iz skupine:  25,90 % POMGRAD – CP d. d.

                15,54 % POMGRAD – VGP d. d.

MIVKA RESORT d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Iztok POLANIČ

Firma družbe: MIVKA RESORT, investicije in turizem d. o. o.

Skrajšana firma družbe: MIVKA RESORT d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 6217214000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

Davčna številka: SI96002034

Transakcijski račun št.: SI56 0700  0000 1667 423 odprt pri GORENJSKA BANKA d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (02) 53 41 800 E: info@pomgrad.si

F: +386 (02) 53 41 825 I:  www.pomgrad.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 80,29 %

KOMUNIKA d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Helena ČIRIČ

Firma družbe: KOMUNIKA, gostinstvo in poslovne storitve d. o. o.

Skrajšana firma družbe: KOMUNIKA d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 2225999000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 56.101 Restavracije in gostilne

Davčna številka: SI51311879

Transakcijski račun št.: SI56 0234  0025 5943 904 odprt pri banki NLB d. d.

Poslovno leto: Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Kontaktni podatki družbe:

T: +386 (0)2 525 14 42 E: info@komunika.si

F: +386 (0)2 526 15 98 I:  www.komunika.si

Delež lastništva obvladujoče družbe: 50,00 %

Delež družbe iz skupine: 33,75 % POMGRAD – GM d. o. o.

                16,25 % POMGRAD – NEPREMIČNINE d. o. o.

B. V konsolidaciji so po kapitalski metodi vključeni tudi računovodski izkazi sledečih pridruženih družb:

URBANI CENTER d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Boštjan DONŠA

Firma družbe: URBANI CENTER, izvajanje nepremičninskih projektov d. o. o.

Skrajšana firma družbe: URBANI CENTER d. o. o.

Sedež družbe: Ljubljana

Poslovni naslov družbe: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1796992000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 41.100 (Organizacija izvedbe stavbnih projektov)

Davčna številka: SI34183566

Transakcijski račun št.: SI56 0510  0801 2097 056 odprt pri ABANKA d. d.

Delež lastništva obvladujoče družbe: 50,00 %

Delež družbe iz skupine: /
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P.G.M. INŽENIRING d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Gregor Mihael JOŠT

Firma družbe: P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih materialov d. o. o.

Skrajšana firma družbe: P.G.M. INŽENIRING d. o. o.

Sedež družbe: Sežana

Poslovni naslov družbe: Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana

Matična številka: 1937413000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 08.120 Proizvodnja gradbenih in drugih materialov

Davčna številka: SI47018682

Transakcijski računi št.: SI56 0223 8025 4700 221 odprt pri banki NLB d. d. 

SI56 1010 0003 8049 991 odprt pri BANKA KOPER d. d. 

SI56 0317 9100 0227 346 odprt pri banki SKB d. d.

Delež lastništva obvladujoče družbe: 37 %

Delež družbe iz skupine: /

HAKL IT d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Boris HAKL

Firma družbe: HAKL IT, podjetje za računalništvo d. o. o.

Skrajšana firma družbe: HAKL IT d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 1937154000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 62.010 Računalniško programiranje

Davčna številka: SI20311885

Transakcijski računi št.: SI56 0249 6025 4380 962 odprt pri banki NLB d. d. 

SI56 2900 0005 5764 284 odprt pri UNICREDIT BANKA d. d. 

SI56 9067 2000 0935 917 odprt pri banki PBS d. d.

Delež lastništva obvladujoče družbe: 24,56 %

Delež družbe iz skupine: /

NOGRAD GM d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Marko NOVAK

Firma družbe: NOGRAD – GRADBENI MATERIALI, proizvodnja gradbenih in drugih 
materialov, d. o. o.

Skrajšana firma družbe: NOGRAD – GM d. o. o.

Sedež družbe: Dobrovnik

Poslovni naslov družbe: Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

Matična številka: 2043459000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

Davčna številka: SI42444845

Transakcijski računi št.: SI56 0234  0025 5243 952 odprt pri banki NLB d. d. 

SI56 3300   0000 3257 348 odprt pri HYPO BANKA d. d. 

SI56 0312   5100 0482 289 odprt pri banki SKB d. d.

Delež lastništva obvladujoče družbe: /

Delež družbe iz skupine: 50,00 % POMGRAD – GM d. o. o.

PANVITA EKOTEH d. o. o.

Osnovni podatki družbe: 

Direktor družbe: Matjaž DURIČ

Firma družbe: PANVITA EKOTEH, proizvodnja energije in storitve d. o. o.

Skrajšana firma družbe: PANVITA EKOTEH d. o. o.

Sedež družbe: Murska Sobota

Poslovni naslov družbe: Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 1993364000

Šifra dejavnosti po SKD 2008: 35.119 Druga proizvodnja električne energije

Davčna številka: SI11093226

Transakcijski računi št.: SI56 0510 0801 1887 051 odprt pri ABANKA d. d. 

SI56 1010 0004 5144 086 odprt pri BANKA KOPER d. d. 

SI56 0488 1000 1789 005 odprt pri banki NKBM d. d.

Delež lastništva obvladujoče družbe: /

Delež družbe iz skupine: 38,00 % POMGRAD – GM d. o. o.
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2.2.2 Upravljanje skupine Pomgrad

Skupino Pomgrad vodi uprava obvladujoče družbe SGP Pomgrad d. d., ki skrbi za koordinacijo glavnih 

aktivnosti in izkoriščanje sinergijskih učinkov med družbami v skupini. Obvladujoča družba opravlja 

komercialne dejavnosti (nabava, prodaja in marketing), aktivnosti financiranja, računovodske aktivnosti ter 

pravno kadrovske aktivnosti za celotno skupino. Skupina Pomgrad se nahaja pred novimi izzivi, ki se nanašajo 

predvsem na optimizacijo, racionalizacijo in reorganizacijo skupine glede na zahteve in predispozicije 

gradbenega trga v Sloveniji in širši regiji (Hrvaška, Avstrija, Madžarska, …).

Aktivnosti pri upravljanju skupine se odvijajo v smeri večjega poenotenja vseh družb v skupini na področju 

prepoznavnosti in poslovnih aktivnosti. Zaradi optimizacije stroškov se je s strani obvladujoče družbe povečal 

nadzor nad posameznimi investicijami družb v skupini, vse z namenom optimizacije postopkov izvedbe 

posamezne investicije.

Odvisne družbe v skupini Pomgrad vodijo enočlanska poslovodstva (direktorji). Izjema sta delniški družbi 

(Pomgrad – CP d. d. in Pomgrad – VGP d. d.), ki ju poleg enočlanske uprave, ki jo predstavlja direktor, vodi še 

tričlanski NS.

Zaposleni v skupini Pomgrad uresničujejo svoje pravice preko sindikatov, svetov delavcev in svojih 

predstavnikov v NS. Redno sodelovanje s sindikati in sveti delavcev skupine Pomgrad je že ustaljena praksa, 

ki zagotavlja uravnoteženost različnih interesov. 

CILJNI DOLGOROČNI TRŽNI DELEŽ NA 
SLOVENSKEM TRGU: 10 %

Poslovna politika družbe in 
skupine Pomgrad

2.3.1 Poslanstvo in vizija

Skupina Pomgrad je ena od vodilnih holdingov na področju gradbeništva v Republiki 

Sloveniji, ki s svojo naravno rastjo ter razvojno strategijo zagotavlja kakovostno 

izvedbo gradbenih del vseh vrst, seveda s ciljem ekonomske učinkovitosti in 

skladnega trajnostnega razvoja na okolju in tržišču, na katerem deluje.

Vizija skupine Pomgrad je, da z učinkovito rabo in optimalno razporeditvijo lastnih 

surovinskih resursov ohrani položaj vodilnega gradbenega holdinga v Sloveniji, 

obenem pa širi svojo dejavnost in prepoznavnost na področju Adria regije ter srednje 

Evrope, ki so tržno zanimiva področja.

2.3.2 Strateški cilji družbe

Strateški cilji skupine Pomgrad
Strateški cilji skupine Pomgrad so:

• ciljni dolgoročni tržni delež na slovenskem trgu: 10 % (organska rast + morebitni 

prevzemi),

• izvajanje gradbene dejavnosti v Adria regiji, 

• rast realizacije hitreje od rasti gradbenega trga v Sloveniji,

• 150 mio EUR konsolidirane realizacije,

• dvig dodane vrednosti na zaposlenega nad 35.000 EUR,

• minimalno 7-odstotni donos na vloženi kapital,

• učinkovita organizacija poslovanja podjetij v skupini SGP Pomgrad,

• osvežiti in prenoviti celostno grafično podobo skupine SGP Pomgrad.

Pogoji za uspešno izvedbo strategije
Predpogoji za uspešno izvedbo strategije so:

• izvajanje strateškega dialoga z vsemi odgovornimi osebami v skupini in z lastniki,

• tehnološka in procesna ureditev družb v skupini,

• kadrovske rešitve (postavitev kompetentnih vodij za posamezna področja 

delovanja, novi strokovni sodelavci za odprta področja),

• reševanje nasedlih nepremičninskih projektov v sodelovanju z lastniki,

• vzpostavitev IT podpore v vseh segmentih poslovanja. 

2.3
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Politika sistema vodenja 
skupine Pomgrad

2.4.1 Sistem kakovosti

Skupina Pomgrad je skupina povezanih družb, ki s kakovostno opravljenimi 

storitvami zadovoljuje zahteve naročnikov – investitorjev in njihovih 

pričakovanj. Zaradi vedno večje konkurence nenehno iščemo nove rešitve 

in težimo k  nenehnemu izboljševanju procesov v celotni skupini, kar nam 

dolgoročno zagotavlja naš obstoj in razvoj. Zavedamo se, da je zahtevnost naših 

strank vedno večja in to za nas pomeni maksimalno fleksibilnost ob stalnem 

povečevanju kakovosti naših storitev ter racionalizacijo stroškov poslovanja, 

kar nam omogoča, da ostanemo konkurenčni. 

V skupini Pomgrad imamo že od leta 2008 zasluženo pridobljen certifikat 

kakovosti poslovanja po standardu ISO 9001:2008. Skladnost poslovanja 

s standardom vsako leto sproti nadzira in preverja zunanja pooblaščena 

certifikacijska hiša. Z dosedanjim delovanjem smo dokazali, da vedno bolj 

obvladujemo kakovost.

Poleg certifikata kakovosti je podjetje SGP Pomgrad d. d. v letu 2014 pridobilo 

dva certifikata, in sicer ES Certifikat kontrole proizvodnje in Certifikat za 

varjenje. Certifikata se nanašata na proizvodnjo oz. izdelavo kovinskih nosilnih 

elementov in varjenih konstrukcij ter jeklenih sestavnih delov do izvedbenega 

razreda EXC 2 v skladu s standardom EN 1090-1:2009 + A1:2011 po sistemu 2+. 

Oba certifikata sta bila v letu 2015 obnovljena. 

Vrednote, na katerih temelji naše delo, so:
• Kakovost – verjamemo v dobro opravljeno delo. Nudimo nadstandardno 

kakovost.

• Strokovnost – smo strokovno izobraženi in se strokovno lotimo vsakega 

projekta.

• Partnerstvo – vzpostavljamo partnerske odnose. Sodelovanje je edina pot 

do uspeha.

• Odprtost – radi prisluhnemo strankam. Prilagajamo se njihovim potrebam.

• Doslednost – držimo se dogovorov. Verjamemo v vzajemno zaupanje.

• Ambicioznost – pogumno se soočimo z izzivi. Naš cilj je dovršenost.     

• Okoljevarstvo – Skrbimo za čisto okolje. Smo ekološko naravnani.

Odgovorni za posamezne procese izvajajo vse potrebne aktivnosti skupaj s svojimi vodji organizacijskih 

enot, da so vsi zaposleni seznanjeni s politiko kakovosti, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo. Politika kakovosti 

je orodje, s katerim se skupina Pomgrad zoperstavlja vedno bolj globalnemu poslovnemu okolju v svoji 

dejavnosti in s katero si utira pot do svojih kupcev – partnerjev.

V skupini Pomgrad se zavedamo, da sama kakovost opravljenih proizvodov/storitev ni dovolj. Brez kakovosti 

v medsebojnih odnosih, med procesi in v odnosih s poslovnimi partnerji bo bitka na trgu izgubljena. Zato si 

prizadevamo, da kakovost obvladujemo in stalno izboljšujemo. Predvsem pa kakovost ustvarjamo ljudje.

2.4.2 Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost

Področju varnosti in zdravja pri delu ter požarni varnosti dajemo v skupini Pomgrad pomemben poudarek. 

V družbah sistema Pomgrad obvladujemo področje varnosti in zdravja pri delu, ažuriramo ocene tveganja 

in zdravstvene ocene ter izvajamo preventivne in obdobne zdravstvene preglede. Dosledno upoštevanje 

zakonodaje in izvedenih zakonodajnih dokumentov ter vzpostavitev nadzora nad izvajanjem predpisanih 

ukrepov v vseh družbah sistema Pomgrad je ena temeljnih nalog službe varstva pri delu.

2.4
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Poročilo o izvajanju 
projektov ter 
značilnosti referenčnih 
gradenj 

Pomgrad d. d., kot obvladujoča družba v skupini Pomgrad, izvaja nabavne in 

komercialne aktivnosti za vsa podjetja v skupini Pomgrad. Podatki in opisi so 

v nadaljevanju povzetek vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, vezanih na 

izvedbo projektov, prodajo in nabavo v skupini Pomgrad v letu 2015.

AC Draženci–Gruškovje od km 0+000 do km 7+260 I. etapa

Investitor:  

DARS d. d.

Pogodbena vrednost:   

56.213.462 EUR  
brez DDV

V mesecu juliju 2015 je bila z izvajalcem del JV Pomgrad d. d. + CP Ptuj d. d. + GGD d. d. + 

CGP podpisana pogodba za izvedbo prvega dela avtocestnega odseka AC Draženci–Gru-

škovje I. etapa od km 0+000 do km 7+260. Vrednost pogodbenih del znaša 56.213.462,80 

EUR brez DDV in so razdeljena med štiri partnerje, pri katerih vodilni partner Pomgrad d. 

d. prevzema 56 % vseh del oz. 31,52 mio Gradnja zajema gradnjo 7,28 km avtoceste, 25 

kategoriziranih deviacij in 24 nekategoriziranih deviacij, priključka Lancova vas in Podleh-

nik, 4 nadvoze, 2 podhoda, 1 podvoz, 12 mostov, 8 škatlastih prepustov, 6 opornih zidov, 

vodnogospodarske ureditve vodotokov, plato oskrbne postaje Podlehnik ter prestavitve 

in ureditve energetske ter komunalne infrastrukture.   

Od tega izvaja Pomgrad s svojimi podizvajalci 3,26 km avtoceste, PHO, 7 kategoriziranih 

deviacij in 8 nekategoriziranih deviacij, priključek Podlehnik, 4 nadvoze, 1 podvoz, 6 mo-

stov, 8 škatlastih prepustov, 6 opornih zidov, vodnogospodarske ureditve vodotokov, 

plato oskrbne postaje Podlehnik ter prestavitve elektroinstalacij.

Posebnost pri gradnji tega odseka je predvsem ureditev prometnih tokov oz. prometne 

logistike v času gradnje, saj je potrebno glavno traso avtoceste graditi ob oz. na mestu 

obstoječe glavne ceste. Tako bo promet na relaciji glavne ceste Šentilj–Gruškovje skozi 

celotno gradnjo potekal skorajda nemoteno. 

V letu 2015 so bila izvedena naslednja dela: rušitvena dela, ureditev glavne ceste kot 

predpriprava za gradnjo ene polovice AC, izvedeni planumi deviacij in priključka Podleh-

nik, globoko temeljenje na premostitvenih objektih, zabetonirana prekladna konstrukcija 

nadvoza 4-2, izvedeni oporniki nadvozov 4-1 in 4-3, izvedena oporna zidova oz. 24 in 25, 

izvedeno črpališče podvoza ter izvedena prva polovica škatlastega prepusta 3-22.

Rok izvedbe tega odseka je 28 mesecev, predvideno je, da bodo vsa dela končana je-

seni 2017.

2.5
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Stanje pred izvedbo:

V prvotnem stanju je, v območju meje obdelave, šlo za 

območje obstoječega nivojskega prehoda št. 91 žele-

zniške proge Ormož–Hodoš, ki je bilo zavarovano z za-

pornicami. Omenjen prehod je območje, kjer se stikajo 

trije odseki regionalnih cest ter dve lokalni cesti. Vse 

ceste so, na obravnavanem območju, tvorile dve križ-

išči, eno štirikrako semaforizirano in eno trikrako nese-

maforizirano. Ker je obravnavano območje v urbanem 

okolju mesta Murska Sobota, je le to gosto pozidano, 

večinoma z enostanovanjskimi oz. večstanovanjskimi 

objekti. Nekaj je tudi poslovnih objektov z mirno de-

javnostjo in pa poslovni objekt bencinskega servisa. Na 

celotnem obravnavanem območju se nahaja tudi žele-

zniška proga, pokopališče in tovarna Mura.

Potek gradnje:

Podvoz s kesonom je umeščen na dve najbolj prometno 

obremenjeni cesti v Murski Soboti, Panonsko cesto in 

del Industrijske ceste, kateri potekata v neposredni bli-

žini objektov tovarne Mura in glavnega pokopališča na 

eni strani tira ter poslovno-stanovanjskih objektov na 

drugi strani. Izvedbo projekta, v trajanju 22 mesecev, se 

je razdelilo v tri faze:

1. Pripravljalna dela: 

Zaradi umestitve novega objekta na traso obstoječih 

cest se je, preden se je z deli na glavni konstrukciji pod-

voza in kesona lahko pričelo, bilo potrebno lotiti obvo-

znih poti ob objektu in njegovi okolici, kar se je lahko iz-

vedlo pod pogojem, da se predhodno porušijo objekti, 

situirani v meji obdelave. 

Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko–Hodoš – Sklop F – Izvedba 
izvennivojskega križanja pod železniško progo v Murski Soboti

Investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Pogodbena vrednost:  13.372.558 EUR – vsa dela na F6 in F7

Obvozne poti, v skupni dolžini 1300 m, so se izvajale 

etapno. V območju prečkanja železniških tirov je bilo 

potrebno odstraniti obstoječi nivojski prehod in izvesti 

novega »začasnega« na obvozni cesti. 

2. Podvoz:

V drugi fazi se je pristopilo k izvedbi prekladne plošče, 

katere gradnja je potekala neodvisno od izvedbe osta-

lih elementov. Objekt se je gradil v vplivnem območju 

proge, na kateri je ves čas izvajanja del potekal promet. 

Plošča je bila zabetonirana in nadgrajena z vsemi ele-

menti mostnega krova, v plitki gradbeni jami, tik ob 

tiru. V tej fazi je bila postavljena na drsne tire, vgrajene 

v zabetonirano ležiščno gredo obeh opornikov. Izved-

ba obeh je bila omogočena s predhodno izvedbo pi-

lotov velikega premera, do spodnjega nivoja ležiščnih 

gred, tik do tira v obratovanju. V naslednji fazi sta bili 

gredi, vsaka pod manjšim tirnim provizorijem, zabe-

tonirani do mesta končne lege plošče pod železniški-

mi tiri. Tako je bila zagotovljena prevoznost tira v fazi 

gradnje, z manjšimi prekinitvami prometa. Po končani 

betonaži plošče in dosegu zadostne trdnosti le te, se je 

v eni »vikend« zapori prometa, v trajanju treh dni, pris-

topilo k izgradnji provizorijev, odstranitvi železniškega 

nasipa, navlečenju plošče, postavitvi le te na ležišča in 

ponovni vzpostavitvi tira za počasno vožnjo.

3. Tesnenje gradbene jame ter izvedba keson z voziš-

čem in rondoji:

Tesnenje, upoštevaje globino gradbene jame, je bilo v 

območju največje globine (6,0 m) izvedeno s piloti pre-

mera 1,20 m, razmaknjenimi za 40 cm, zatesnjenimi z 

izvedbo tesnilnih, zainjektiranih pilotov jet grouting 

premera 80 cm. Keson se je izvajal s sredine navzven. 

Ena faza je zajemala dve kampadi po ca. 12 m, z začet-

kom pod prekladno ploščo podvoza. Izvedba je pote-

kala zrcalno, v obe smeri kesona. Zaradi zagotavljanja 

stabilnosti tesnilnih ukrepov in morebitnih sanacij le 

teh so se zniževanje podtalnice, izkopi ter izravnava 

med piloti izvajali neposredno eden za drugim, v ver-

tikalnih kampadah po 2 m. Po izvedbi planuma in vgra-

ditvi podložnega betona se je pristopilo k izvedbi talne 

plošče kesona, nato zunanjih sten ter notranjih para-

petnih sten deniveliranega pločnika. Po dokončanju 

kesona na krakih Panonske in Industrijske ceste se je 

pristopilo k izvedbi voziščnega dela z rondoji, kamor se 

je, po končanju, naposled prestavil promet, saj je bilo 

potrebno obvozne ceste odstraniti, zaključiti preosta-

le komunalne vode in urediti okolico.

Letno poročilo 2015 
Poslovno poročilo
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V sklopu projekta: NADGRADNJE CENTRALNE ČISTILNE 

NAPRAVE DOMŽALE–KAMNIK je predvidena izgradnja 

dveh večjih sklopov, in sicer:

• Nadgradnja obstoječe naprave na tercialno čiščenje,

• Vstopni objekt in sprejem gošč.

Obstoječa čistilna naprava Domžale–Kamnik je bila pro-

jektirana samo za čiščenje ogljikovih spojin. Zaradi spre-

menjene zakonodaje, ki zahteva tudi čiščenje dušikovih 

spojin in fosforja, je potrebno napravo nadgraditi. Na-

ročnik se je na osnovi predhodnih analiz možnih variant 

čiščenja odločil za izgradnjo nove biološke linije čiščenja 

odpadne vode s suspendirano biomaso v sekvenčnih ba-

zenih s predhodnimi selektorji. Nadgradnja obstoječe 

naprave obsega gradnjo novih objektov biološke stopnje 

linije vode, zalogovnike in zgoščevalce presežnega biolo-

škega blata, strojno predzgoščanje presežnega blata in 

dezintegracijo presežnega blata pred črpanjem v gnilišča 

in zmanjšanje dušika v blatenici.

V letu 2015 so se dela v večini izvajala na nadgradnji obsto-

ječe naprave na tercialno čiščenje. Zgradil se je novi objekt 

merilnega mesta iztoka z iztočnim kanalom ter iztočno 

glavo v Kamniško Bistrico, novi sekvenčni bazeni biološke-

ga bloka 2 z novo linijo blata v skupni meri ca. 2500 m², ki 

so od decembra 2015 v funkciji oz. obratovanju, zgradila se 

je nova transformatorska postaja ter delno uredila obsto-

ječa kompresorska postaja. V letu 2016 se bo dogradil novi 

sekvenčni bazen biološkega bloka 1, objekt odstranjevanja 

dušika iz centrifugata, vstopni objekt, objekt za sprejem 

gošče ter celotna zunanja ureditev z novimi komunalnimi 

vodi. 

Nadgradnja same čistilne naprave je dokaj zahtevna, saj 

dela potekajo v več fazah glede na to, da na večini mesta že 

stoji obstoječa čistilna naprava in med samo gradnjo mora 

delovati s čim manjšimi odstopanji. Se pravi, da s predho-

dnimi prevezavami med bazeni najprej porušimo obstoječi 

bazen na čistilni napravi in nato na istem mestu začnemo 

graditi nov sklop oz. bazen za novo linijo tercialnega čišče-

nja. Ko je ta novozgrajeni bazen v funkciji in prične nemo-

teno delovati, začnemo z novimi prevezavami med bazeni 

in rušitvami naslednjega obstoječega bazena. Ta posto-

pek se nato ponavlja do same dograditve celotnega dela 

tercialnega čiščenja čistile naprave. Manjše težave nam 

povzroča tudi omejenost prostora za potrebe izgradnje 

nove čistilne naprave, saj na sedanjem območju stojijo ob-

stoječi objekti dosedanje čistilne naprave, ki predstavljajo 

prostorsko oviro za samo dinamiko gradbenih del, vendar 

jih z natančnim planiranjem gradnje omejimo na minimum.

Na projektu nastopamo skupaj z JV partnerjem GH Hol-

dingom, s katerim smo si vrednost del razdelili glede na 

delež udeležbe na projektu; Pomgrad d. d. (38,98 %), GH 

Holding d. d. (61,02 %).

Skupni končni rok projekta, kjer je vključeno tudi 10-me-

sečno poskusno obratovanje čistilne naprave, pa je do sre-

dine meseca junija 2017.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale–Kamnik 
»Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale–Kamnik«

Investitor: Občina Kamnik 

Pogodbena vrednost: 14.977.911 EUR

V sklopu projekta: Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, 

Sklop 2: Objekti za obdelavo vode sta se zgradila dva sklopa 

objektov:

• Vodni vir Segovci, Podgrad,

• Vodni vir Mota, Lukavci.

Izveden je novi vodni vir v Segovcih in Podgradu s skupno 

izdatnostjo 70 l/s vode. Nov vodni vir bo v funkciji takoj po 

pridobitvi uporabnega dovoljenja in bo nadomestil obsto-

ječa vodna vira Segovci in Podgrad, ki trenutno ne zago-

tavljata ustrezne kvalitete vode. Dvomesečno poskusno 

obratovanje je bilo izvedeno v sklopu pogodbenih del.  

Istočasno je predvidena dograditev vodnega vira Lukavci. 

Vodni vir bo po dograditvi zagotavljal do 65 l/s vode, kar bo 

skupaj z vodarno Mota zagotavljalo zadostne količine vode 

v vodovodnem omrežju na vzhodnem delu sistema C.  

Dela na objektih so končana, izvajajo se šolanja uporabni-

kov, v kratkem se pričakuje še tehnični pregled ter pridobi-

tev uporabnega dovoljenja.

Na lokaciji Segovci je izveden objekt za predčiščenje vode, 

14 črpalno nalivalnih vodnjakov in 13 novih piezometrov, ki 

služijo za potrebe hidroloških meritev. Izvedeni so pove-

zovalni tlačni in nalivni cevovodi med vodnjaki ter izpustni 

cevovod. V sklopu vodnega vira so izvedeni cevovodi do in-

filtracijske drenaže z vmesnimi jaški ter drenažnimi vodi. Pri 

sami izvedbi nam je težave predstavljala reka Mura, saj se 

lokacija nahaja na poplavnem območju. Po ponikanju pred-

čiščene vode se tako obogatena podtalnica črpa iz novo 

zgrajenega črpališča neposredno v vodarno v Podgradu, 

kjer se voda nadaljnje obdeluje.

Na lokaciji Podgrad je zgrajen objekt za predelavo vode, v 

sklopu katerega je izvedena vsa potrebna tehnologija za 

obdelavo vode. Tudi na tej lokaciji so novo zgrajeni obrežni 

črpalno nalivalni vodnjaki, infiltracijska drenaža ter samo 

črpališče. Na trasi do vodnjakov za zajem obrežnega fil-

trata je zgrajen most preko Plitvičkega potoka s skupnim 

razponom 36 m. 

Hkrati se je z vsemi opisanimi deli spremljala gladina in tok 

podtalnice, saj so se vsa dela izvajala na vodovarstvenem 

območju. Spremljava bi nam v primeru onesnaževanja 

podtalnice omogočala takojšnje ukrepanje in zajezitev 

onesnaženja.

Na projektu smo nastopili skupaj z JV partnerjem Esotech, 

ki je izvajal vsa strojno in elektroinštalacijska dela ter teh-

nologijo. 

Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, Sklop 2: Objekti za obdelavo vode Vodni 
vir Segovci, Podgrad

Investitor: Občina Ljutomer

Pogodbena vrednost:  9.514.882 EUR

Letno poročilo 2015 
Poslovno poročilo
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Trasa odseka avtoceste Pesnica–Slivnica je zasnovana kot štiripasovnica s po dvema 

voznima pasovoma in enim odstavnim pasom v vsaki smeri in vmesnim ločilnim pa-

som. Obravnavana odseka avtoceste A1/0066 Maribor (Ptujska)–Slivnica in A1/0666 

Maribor (Ptujska)–Slivnica sta bila zgrajena in predana v promet maja 2000. 

Obnova voziščne konstrukcije na tem odseku se je izvajala pod preusmeritvijo prometa 

na sosednje prometne pasove preko začasnega prehoda na srednjem ločilnem pasu, 

kjer je bila potrebna demontaža obstoječe JVO na dolžini 2 x 100 m. Dostop do grad-

bišča je potekal po obstoječi cestni infrastrukturi. Gradbiščni transport pa se je odvijal 

po trasi avtoceste in priključkov na njo. Najprej se je izvedla demontaža obstoječih BVO 

in JVO, nato se je izvedlo rezkanje poškodovanega oz. dotrajanega asfalta. Na odrezka-

nih površinah se je vgradil asfalt v debelini od 11 do 12 cm do višine obstoječega asfalta 

(lokalne sanacije). 

Vsi LTŽ pokrovi ter LTŽ rešetke obstoječih jaškov in peskolovov so se dvignili na novo 

niveleto za 11 cm in so se zamenjali z novimi. Na mostu VA 0801 Maribor, na območju 

obnove, se je odstranila stara hidroizolacija in se zamenjala z novo. 

Po lokalnih sanacijah obstoječega asfaltnega vozišča se je izvedla izravnava asfaltne 

podlage, nato pa se je asfaltirala nadgradnja voziščne konstrukcije s 7 cm vezne as-

faltne plasti in s 4 cm obrabno zaporne asfaltne plasti po celotni širini vozišča. Območje 

obdelave vozišča znaša ca. 80.000 m² asfaltnih površin, na katerih se je porabilo 27.000 

ton asfaltne mase. V sredinskem ločilnem pasu se je vgradila nova JVO v dolžini 3,9 km. 

Po končanih gradbenih in asfalterskih delih se je izvedla montaža nove BVO in JVO na 

zunanjih in notranjih pasovih AC, ponovna postavitev začasno odstranjene vertikalne 

prometne signalizacije in ponovna izvedba horizontalne prometne signalizacije. Z deli 

smo pričeli dne 27. 10. 2015 in končali dne 27. 11. 2015. Na gradbišču je bilo dnevno priso-

tnih povprečno 60 delavcev. Druga faza v smeri LJ se bo izvajala spomladi v letu 2016.

Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0066 in 0666 Maribor  
(Ptujska)–Slivnica od km 0,810 do km 4,730

Investitor:  

DARS d. d.

Pogodbena vrednost:  

4.838.837 EUR

Funkcionalna zasnova obsega zasnovo nadstrešnice 

bencinskega servisa vzhod, zasnovo objekta bencinske-

ga servisa z gostinskim lokalom vzhod ter zasnovo po-

možnega objekta ob bencinskem servisu vzhod. Poleg 

omenjenega je še umestitev reklamnih portalov. Objekti 

so zasnovani v tlorisno romboidni obliki. Funkcionalna 

zasnova objekta je načrtovana z osrednjim skupnim pro-

storom – lokalom namenjenim prepletu prodajnih in go-

stinskih vsebin ter levo in desno od osrednjega prostora 

lociranima vzdolžnima pasovoma zalednih prostorov in 

sanitarij. Objekt bo deljen na prostore namenjene pro-

daji goriv in prodajalni (Petrol) ter na prostore gostin-

skega lokala – restavracije Marche. 

Nadstrešnica je v osnovi namenjena nadkritju točilnih 

mest bencinskega servisa, poteka pa tudi nad gabari-

tom osnovnega objekta. Pod enotno streho na severni 

strani objekta je sedem točilnih pasov s štirinajstimi 

točilnimi mesti za osebna vozila ter trije točilni pasovi z 

dvanajstimi točilnimi mesti za tovorna vozila.

Nosilna konstrukcija objekta je zasnovana kot skele-

tna konstrukcija iz pretežno AB sten pri zaprtem delu 

objekta in kovinskimi stebri premera 40 cm pri nad-

strešnici. Nad celotnim objektom (zaprtim in nadstre-

šnico) je predvidena enotna strešna konstrukcija iz pri-

marnih satasto izvedenih "I" profilov. Osnovna strešna 

konstrukcija je predvidena kot ravna streha, ki pa je 

nato lokalno po prerezu zasnovana kot zgibana streha. 

Streha je v predelu nad zunanjo gostinsko teraso ter 

sanitarijami prepognjena proti ploščadi. Strešna kon-

strukcija poteka enotno nad odprtim in zaprtim delom 

objekta. Dimenzije posameznih stranic strešne kon-

strukcije znašajo 64,59 x 55,69 m.

Na vzhodu je 40 parkirnih mest za tovorna vozila, 14 za 

avtobuse, 19 za osebna vozila ter 6 za avtodome, od ka-

terih je eden predviden za oskrbo avtodoma.

Z deli smo pričeli avgusta 2015 in zaključili vsa dela ter 

decembra 2015 pridobili uporabno dovoljenje.

Petrol oskrbni Center Maribor – Vzhod

Investitor: Petrol d. d. 

Pogodbena vrednost:  4.704.018 EUR

Letno poročilo 2015 
Poslovno poročilo
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Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je sofinancirala tudi Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Minis-

trstvo za okolje in prostor Republike Slovenije ter Vodni sklad. Projekt je povezal občine Ljutomer, Razkrižje, Veržej in 

Križevci. Glavni učinek projekta je izboljšanje kakovosti in zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev s pitno vodo na 

območju vseh sodelujočih občin, kar pomeni zagotovitev čiste pitne vode za skupaj približno 15.000 prebivalcev. 

Naše podjetje je kot izvajalec del sodelovalo pri realizaciji tega zelo pomembnega projekta za Pomursko regijo. V sklo-

pu projekta se je zgradilo sodobno primarno in sekundarno vodovodno omrežje v dolžini 30 km. Z deli na projektu smo 

začeli 3. 9. 2013 in zaključili 27. 11. 2015. Novozgrajeni vodovodi so se navezali na nov transporten vodovod, ki je povezal 

občine Ljutomer, Razkrižje, Veržej, Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci in Apače. 

V sklopu izgradnje vodovoda se je v teh območjih uredilo in preplastilo tudi veliko cest in javnih poti, saj je večji del 

vodovodov položen v cestah in bankinah. V tem času smo na projektu naleteli na kar nekaj sprememb, ki so posledič-

no zahtevale tudi veliko dodatnih del, zaradi katerih smo bili primorani podaljšati rok izvedbe, vendar smo s skupnimi 

močmi projekt korektno izpeljali do konca.

»Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« Gradnja primarnih in sekundarnih 
cevovodov – Sistem C – sklop 3

Investitor: Občina Ljutomer

Pogodbena vrednost: 4.101.347 EUR

Hidroelektrarna Brežice je predzadnja v verigi hidroelek-

trarn na spodnji Savi, ki bo skupaj s hidroelektrarno Mokrice 

imela funkcijo izravnalnega bazena za celotno verigo hi-

droelektrarn na Savi, od hidroelektrarne Mavčiče do meje z 

Republiko Hrvaško. Ta vloga je poleg hidroloških značilnos-

ti ter prostorskih in morfoloških danosti osnovno izhodi-

šče za zasnovo ter določitev osnovnih parametrov objek-

ta. Hidroelektrarno Brežice sestavljajo jezovna zgradba in 

akumulacijski bazen, ki sega do jezovne zgradbe gorvodne 

hidroelektrarne Krško. Za potrebo zmanjšanja prepustnos-

ti podlage pod nasipom bazena HE Brežice je predvidena 

izvedba tesnilne zavese z jet grouting piloti.

Z deli smo pričeli novembra 2015 in imamo skladno s po-

godbo rok za dokončanja našega dela jet groutinga 200 de-

lovnih dni. Izvesti moramo ca. 90.000,00 m jet groutinga, 

kar izvajamo z našimi tremi vrtalnimi garniturami. Trenu-

tno izvajamo jet grouting na najzahtevnejšem delu akumu-

lacijskega bazena, in sicer na sinklinali, kjer znaša globina 

tesnjenja 20,00 m in je ravno zaradi globine ter zahtevnosti 

tesnitev določena v dveh oseh. Osni razmik med posame-

znimi jeti znaša 0,60 m. Za izvedbo tesnilne zavese bomo 

porabili ca. 22.500,00 ton cementa.

Opis tehnologije izvedbe del:

Vrtanje vrtin se izvaja s krilnim ali kotalnim dletom (ø 115 

mm) ob izpiranju z vodo. Voda je pod tlakom 20 do 30 barov. 

Ko z vrtalnim drogovjem dosežemo želeno globino, na čr-

palki preklopimo na črpanje mase ter vklopimo dovod zra-

ka. Ko dosežemo na črpalki želeni pritisk, začnemo z avto-

matskim dvigovanjem vrtalnega drogovja ob hkratni zvez-

ni rotaciji. Avtomatika za dvigovanje je nastavljiva, tako 

da lahko hitrost rotiranja in dvigovanja injekcijske glave 

poljubno nastavimo. Avtomatika je opremljena z elektron-

skim sistemom, parametri izvedbe jet groutinga se beležijo 

na spominsko kartico, s katere se podatki prenesejo na ra-

čunalnik. Pred zaključkom vrtanja 0,5 m do 1,0 m (odvisno 

od dolžine visokotlačne cevi med črpalko in vrtalnim stro-

jem) se na črpalki preklopi na črpanje injekcijske mase tako, 

da se pred pričetkom jetiranja izrine voda iz cevi.

Cementna masa pri jet grouting postopku s svojo kinetično 

energijo ruši zemljino, ki se zmeša z injektirano maso. Med 

dvigovanjem vrtalnega drogovja nastaja slop poboljšane 

zemljine, katerega trdnosti so odvisne od lastnosti osnov-

ne zemljine ter vrste cementne mase in znašajo med 4,0 do 

20 MPa. 

Jet grouting pilote izvajamo po predpisanem vrstnem 

redu, da preprečimo vplive visokih pritiskov na že izvedene 

jet grouting pilote. Vrstni red (preskok) je odvisen od vrste 

zemljine in razmika med piloti. Vmesne pilote izvajamo na 

preskok. Sosednji piloti so tako lahko izvedeni naslednji 

dan. S testnim poljem se bo določil tudi potrebni preskok 

med posameznimi piloti. Za začetek se bo izvedel vsak tret-

ji, v kolikor se ugotovi medsebojni vpliv, se preskok poveča.

Izgradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE 
Brežice – izvedba tesnilne zavese

Investitor: Viadukt d. d./Infra d. o. o.

Pogodbena vrednost:  3.217.000 EUR

Letno poročilo 2015 
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Glede na dotrajanost obrabno-zaporne plasti na avto-

cestnem odseku št. 0637 Slovenska Bistrica–Slovenske 

Konjice se je na tem odseku izvedla obnova voziščne kon-

strukcije od km 5,300 do km 8,800 in na krakih A, B, C in D 

priključka 0136 Slovenske Konjice.

Elementi ceste so bili povzeti po obstoječi trasi avtoce-

ste; obstoječe vozišče se je nadgradilo tako, da so ostali 

horizontalni in vertikalni elementi avtoceste (os AC, preč-

ni nagibi, višinski potek) nespremenjeni glede na obsto-

ječe vozišče. Ker že obstoječi elementi pred posegi niso 

ustrezali projektni hitrosti 120 km/h in je šlo za obnovo 

voziščne konstrukcije, so bili ohranjeni obstoječi gabariti 

vozišča. Urejene in utrjene pa so bile bankine zaradi pred-

pisanega vgrajevanja JVO. Obstoječa JVO se je zamenjala 

z novo. Brežina ob bankini pa se je obložila s kamnom.

Uredila se je širitev in sprememba odstavnega pasu (3,12 

m) v pospeševalni pas (3,12 m + 0,38 m = 3,50 m) in širitev 

ter sprememba odstavnega pasu (2,72 m) v pas za po-

časni promet (2,72 m + 0,78 m = 3,50 m). Uredila se je tudi 

odstavna niša z ureditvijo obstoječega klica v sili. 

Predhodno so bile izvedene lokalne sanacije močno po-

škodovanih mrežasto razpokanih in nenosilnih delov 

vozišča ter prečnih razpok. Na odrezkanih površinah se 

je vgradil asfalt v debelini 10 cm do višine obstoječega 

asfalta (lokalne sanacije). Na objektih viadukt Preloge in 

most Tepanje se je odstranila obstoječa hidroizolacija in 

se je zamenjala z novo hidroizolacijo ter novim zgornjim 

ustrojem vozišča. Po lokalnih sanacijah obstoječega as-

faltnega vozišča se je izvedla izravnava asfaltne podlage, 

nato pa se je asfaltirala nadgradnja voziščne konstrukcije 

z 9 cm nosilne asfaltne plasti in s 4 cm obrabno zaporne 

asfaltne plasti po celotni širini vozišča. Območje obdelave 

vozišča znaša ca. 45.000 m² asfaltnih površin. Za obnovo 

in nadgradnjo tega odseka AC se je porabilo ca. 880 ton 

asfaltne mase za lokalne sanacije, ca. 10.600 ton asfaltne 

mase za nosilno plast in ca. 6.200 ton asfaltne mase za 

izvedbo obrabno zaporne plasti. Poraba mase vključuje 

tudi sanacije krakov A, B, C in D priključka Slovenske Konji-

ce. Z deli smo pričeli 7. 9. 2015 in končali dne 8. 11. 2015, na 

gradbišču je bilo dnevno prisotnih ca. 50 delavcev.

Visokoregalno skladišče in nizkoregalno skladišče Lek Lendava s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo

Investitor: LEK, farmacevtska družba d. d.

Pogodbena vrednost:  2.997.966 EUR

Investitor: DARS d. d.

Pogodbena vrednost:  3.057.974 EUR

V sklopu projekta so bili izvajani sledeči konstruktivni deli:

• VRS (visokoregalno skladišče),

• NRS (nizkoregalno skladišče),

• Povezovalni hodnik med novogradnjo in med obstoječo pakirnico,

• Okolica skladišča,

• Sanacijska dela na pisarnah obstoječe pakirnice.

Vsi objekti novogradnje (VRS, NRS, povezovalni hodnik) temeljijo na pilotih. Pilotov je skupaj 167 komadov, povprečne 

dolžine 12 metrov. Objekt je visok 32 m, jekleni del temelji na AB talni plošči, regalna konstrukcija predstavlja obenem 

nosilno konstrukcijo skladišča.

NRS je temeljeno na AB talni plošči, vmesne etaže so AB plošče na jeklenih konstrukcijah. Povezovalni hodnik je 

jekleni, temeljen na točkovnih temeljih na pilotih. Vse fasade so jeklene sendvič pločevine, strehe pa so ravne. Okoli 

objektov je speljana obvozna cesta, ki služi za dostavo blaga in za intervencijska vozila.

Način skladiščenja, logistika in transport blaga je sledeč:

V obstoječi pakirnici (stari del) se blago (v glavnem zdravila) ročno pakira v embalažo. Blago se nalaga na transportne 

vozičke, ki peljejo blago preko povezovalnega hodnika v VRS. V VRS vozički oz. dvigala avtomatično skladiščijo blago 

v regale. Vse je avtomatizirano, računalnik točno ve, kam je skladiščil določen artikel in v kakšni količini. 

Iz VRS poteka odprema tako, da računalnik iz VRS pobere zahtevano količino določenega blaga, ga pelje po transpor-

tni poti z vozički v NRS, v pritličje. Tukaj to blago z viličarji preložijo preko nakladalnih ramp na kamione. S kamioni se 

blago odpelje do kupcev po celi Evropi.

V bodoče namerava Lek - Sandoz zgraditi še dodatna skladišča na tej lokaciji.

Objekt je bil zgrajen v času: avgust 2014–julij 2015.

Obnova voziščne konstrukcije na A1/0637 Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice 
od km 5,300 do km 8,800 in na krakih A, B, C in D priključka 0136 Slovenske 
Konjice
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Investitor Boxmark Leather se je odločil za novogradnjo dveh novih objektov. 

Prvi objekt Skladišče 2 je velikosti nekaj več kot 1.000 m² in je namenjen skladi-

ščenju materiala potrebnega za proizvodnjo, objekt Dozidava Jug pa je dejansko 

povečanje obstoječega proizvodnega dela za več kot 4500 m², kjer bo potekala 

proizvodnja.

Oba objekta sta konstrukcijsko enaka, in sicer je osnova AB konstrukcija, katero 

je izvajali podjetje Pomgrad ABI, fasada je iz fasadnih panelov debeline 15 cm, 

streha pa je sestavljena iz trapezne pločevine, kamene volne in izolacijske folije. 

Tlak je v obeh halah zalikani beton s posipom Quartz-a in impregniran z Ashford 

formulo.

Pogodba med naročnikom in izvajalcem je bila podpisana aprila 2013 z rokom do-

končanja 30. 11. 2014. Ker je po sprejetem rebalansu proračuna RS za leto 2014 

zmanjkalo denarja za to investicijo, nam je investitor konec leta 2013 prepovedal 

nadaljnje aktivnosti na objektu. Do tega časa smo uspeli sanirati ca. 1/2 ceste. Z 

deli na drugi polovici ceste smo nadaljevali junija 2015 in jih končali novembra 

istega leta. Cesta je v celoti dokončana in čakamo samo še kvalitetni oz. tehnični 

prevzem, ki naj bi bil v sredini februarja tega leta.

Rekonstruirala se je komplet cesta skozi naselje Turnišče. Izvedla se je nova ces-

ta, in sicer zamenjava posteljice, izvedba tampona in asfaltov. 

Nova cesta je v širini 6 m, z obojestranskim pločnikom. Postavljeni so granitni 

robniki. V celotni dolžini ceste je izvedeno novo odvodnjavanje ter javna razsvet-

ljava. Zgrajeni sta tudi dve avtobusni postajališči.

Največji problem pri izgradnji je povzročal promet, saj je cesta prometno zelo 

obremenjena, dela pa smo lahko izvajali le pod polovično zaporo.

Skladišče 2 in Dozidava Jug Ureditev regionalne ceste R3-4726/1321 Renkovci–Črenšovci od km 
0+100 do km 3+160, skozi naselje Turnišče

Investitor:  

Boxmark leather d. o. o.

Pogodbena vrednost:  

2.496.788 EUR

Investitor:  

RS Ministrstvo za  

infrastrukturo in prostor  

Direkcija RS za ceste

Pogodbena vrednost:  

1.859.657 EUR
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Gradnja je potekala v dveh fazah, in sicer FAZA 1 in 

FAZA 2. V fazi 1 se je izvajala gradnja bencinskega ser-

visa s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključkom 

na obstoječo Panonsko regionalno cesto Murska So-

bota–Lipovci na južni strani obravnavane parcele za 

gradnjo. V fazi 2 je predvidena še izgradnja priključka 

na novo južno obvozno cesto mesta Murska Sobota, 

in sicer na vzhodni strani predmetne parcele za grad-

njo.

Objekt bencinskega servisa Petrol, v katerem je pro-

dajalna bencinskega servisa, tehnični prostori, kava 

bar s pomožnimi prostori in javnimi sanitarijami, je 

velikosti 145 m². Na severni strani ob baru je nad-

strešna terasa velikosti 33 m². Pred objektom (na 

vzhodni strani) je pretakalna ploščad s tremi točil-

nimi otoki, nad katero je nadstrešnica velikosti 245 

m². Na posameznih točilnih otokih so različne vrste 

točilnih agregatov.

V sklopu parcele je tudi pokrit skladiščni objekt EKO 

PLIN velikosti 25 m². Obsega prostor za skladišče-

nje polnih in praznih jeklenk gospodinjskega plina za 

prodajo, prostor za komunalne odpadke in prostor za 

ekološko varno skladiščenje odpadkov vseh vrst. 

Prostora za skladišča plina in ekološkega skladiščenja 

odpadkov sta orientirana v nasprotnih straneh, z vra-

ti skladišča plina proti objektu BS, požarno ustrezno 

odmaknjeno od mej in odprtin ter inštalacij. Dva pod-

zemna rezervoarja za gorivo (2 x 50 m³) sta vkopana v 

zelenici na jugovzhodni strani parcele. 

Na južnem delu ob objektu EKO PLIN je podzemni re-

zervoar za UNP 13 m³. Okolica rezervoarja je urejena 

z betonsko ploščadjo (metličen beton) in zaradi var-

nosti dostop omeji z betonskim zidom.

Gradnja objekta s pripadajočo okolico je potekala od 

20. 4. 2015 do 10. 7. 2015, skupaj 82 koledarskih dni.

Investitor: Petrol Geoterm d. o. o.

Pogodbena vrednost:  968.254 EUR

Bencinski servis Murska Sobota – Plese

Trgovski center Lesnina Mömax Maribor –  
(AB montažna konstrukcija)

Investitor: Lesnina d. o. o.

Pogodbena vrednost: 770.000 EUR

Pomgrad d. d. je izvedel, pripeljal in zmontiral AB montažno konstrukcijo – skelet. Objekt je novogradnja na območju 

Maribora na Tržaški cesti. Nosilna konstrukcija je montažna armirano betonska konstrukcija.

Objekt se tlorisno deli na del A (trgovinski del) in del B (skladiščni del). 

Trgovinski del je dvoetažen, tlorisne velikosti:

pritličje 63,60 m x 102,60 m = 6.525,40 m² 

I. etaža 5.815,50 m²

II. etaža 6.118,30 m²

Skladiščni del B je pritličen z delom I. etaže, velikosti:

pritličje 62,92 m x 48,60 m = 3.057,90 m²

I. etaža 927,40 m²

Stebri so na območju dela A dimenzije 60 x 60 cm, na delu B pa dimenzije 50 x 50 cm. Steber ima na območju čaš 

hrapavo površino. Pod montažnimi AB stebri so klasični točkovni temelji s klasično izvedenimi čašami s hrapavo no-

tranjo površino, ki so povezani z obodnimi pasovnimi temelji. 

Na območju etaže so na konzole stebrov položeni etažni nosilci. Vmesni etažni nosilci so obrnjene T oblike, krajni 

nosilci pa L oblike. Na vrhu stebrov so zmontirani strešni nosilci T oblike pod naklonom 3,0 %. Skupno število zmon-

tiranih elementov je 760 komadov.
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Objekt stoji na 3.210,40 m² veliki gradbeni parceli in 

je zasnovan v obliki dveh povezanih volumnov, kjer 

glavni in večji del predstavlja skladišče s servisno 

delavnico, medtem ko se v manjšem in nižjem delu 

objekta nahajajo upravni prostori. Maksimalne tlo-

risne dimenzije objekta so 24,92/33,01 m, s skupno 

zazidano površino objekta 710,00 m². 

Nosilna konstrukcija celotnega objekta je izvedena 

v obliki montažne armirano-betonske konstrukcije, 

sestavljene iz stebrov prereza 40/40 cm in strešne 

konstrukcije. Nosilna konstrukcija strehe skladišč-

nega dela objekta je sklop primarnih in sekundarnih 

armirano-betonskih nosilcev, medtem ko je streha 

upravnega dela objekta sestavljena iz niza votlih pre-

fabriciranih plošč. Temelji so točkovni s prefabricira-

nimi čašami in linijsko povezani s pasovnimi temelji. 

Hidroizolacija strehe je v rahlem naklonu in je izvede-

na s Sika materiali z odvodnjavanjem v nivoju hidro-

izolacije. Fasada objekta je prezračevana, s finalno 

oblogo v valoviti Alu pločevini. Podkonstrukcija le te 

so horizontalno položeni paneli tipske pločevine, ki 

so polnjeni s toplotno izolacijo. Vsa toplotna izolacija 

v objektu je po zahtevi naročnika mineralne sestave. 

Tako smo se prvič seznanili s penjenim steklom v obli-

ki plošč, ki smo jih vgradili kot talno izolacijo skladišč-

nega dela objekta in izolacijo cokla fasade. 

Zidne konstrukcije so v betonski, zidani, suhomon-

tažno-gipskartosnki in zastekljeni izvedbi. Finalni 

tlak je v skladiščnem delu pretežno epoksi premaz, v 

manjšem delu tudi guma. 

V upravnem delu imamo kombinacijo tekstilne talne 

obloge, naravnega kamna in keramičnih ploščic. 

Glede zunanje ureditve ima objekt za dostop do jav-

nega prometnega omrežja dva priključka. Na južni 

strani objekta se nahajajo parkirna mesta za osebna 

vozila. Z južne strani je prav tako dostop za dostavo 

preko nakladalne rampe, čez nakladalno ploščad v 

skladiščni del objekta.  

Odpadne vode so speljane v fekalno kanalizacijo 

javnega omrežja. Odvodnjavanje meteornih voda s 

streh in voziščnih površin je speljano v kanalizacijsko 

omrežje in preko ponikovalnega polja v podtalje. 

Projekt se je pridobil in izvajal skupaj z našo sestrsko 

družbo Imo-Real d. o. o.

Gradnja poslovno skladiščnega objekta Kaeser kompresorji, Maribor

Investitor: Kaeser Kompresorji d. o. o.

Pogodbena vrednost: 741.275 EUR

Rekonstrukcija in dozidava avtosalona Posedi Murska Sobota

Investitor: Ferdinand Posedi d. o. o.

Pogodbena vrednost:  421.659 EUR

Projekt  je zajemal rekonstrukcijo in dozidavo avtosalona Posedi, v sklopu katerega je avtosalon Škoda in Volkswa-

gen.

Objekt je izveden  v kovinski montažni konstrukciji, delno vijačeni in delno varjeni izvedbi. Objekt je temeljen na 

pasovnih AB temeljih s temeljnimi gredami in z nosilno AB temeljno ploščo. Ob obstoječi temeljni plošči, ki leži na 

obodnih nosilcih, je izvedena povezava z novo ploščo z jeklenimi mozniki. Tlorisna velikost objekta znaša 730,00 m². 

V objektu je tudi medetaža, kateri prostori zajemajo pisarne, galerijo in enoramne kovinske stopnice. Medetaža je 

izvedena z nosilno kovinsko konstrukcijo z zaključnim lesenim podom, na katero je položen parket.

Obodne stene so izvedene iz montažnih izolacijskih panelov. Del fasade je izveden z nosilno jekleno horizontalno 

in vertikalno podkonstrukcijo, na katero so pritrjeni ALU okenski in vratni okvirji. Streha je ravna z minimalnim nak-

lonom.  

Finalni podi so izvedeni s keramiko, razen v etaži, kjer je položen parket na leseni podkonstrukciji. Notranja vrata so 

lesene izvedbe, zunanja pa v ALU izvedbi.

V okviru projekta so bila izvajana tudi dela na zunanji ureditvi, razvodu meteorne kanalizacije, polaganju robnikov in 

tlakovcev ter asfaltiranje dovoznih površin.

Letno poročilo 2015 
Poslovno poročilo



5756

Tržni položaj

2.6.1 Gospodarsko okolje v letu 2015

Leto 2015 je zaznamovalo dokončevanje projektov sofinanciranih iz evropskih 

sredstev po finančni perspektivi 2007–2013. Finančna perspektiva 2007–2013 

se je z letom 2015 dokončala, projekti so bili skoncentrirani na njen konec, kar 

je seveda ugodno vplivalo na gradbeno dejavnost, saj je bilo v letih od 2012 

do 2014 zadosti razpisov in smo lahko dosegali boljše cene, dokončevanje 

projektov po teh razpisih se je v glavnem dogajalo v letu 2015. Večinski delež 

Pomgradove realizacije so predstavljali prav »koncesijski projekti«. To se zrcali 

v naši konsolidirani letni realizaciji, ki znaša ca. 130.000.000,00 EUR in na 

razmeroma dobrem rezultatu.

Ker smo bili v letu 2015 z deli praktično polno zasedeni, so bile naše komercialne 

aktivnosti usmerjene v pridobivanje del za leta 2016 in 2017. Plan pridobivanja 

del, ki je bil nastavljen na 86.000.000,00 EUR smo uresničili, kar je razvidno iz 

spodnje tabele, vendar s prerazporeditvami znotraj vrste gradenj.

Zaradi končane finančne perspektive 2007–2013 se bo v Sloveniji zgodil 

pričakovan padec investicij, to bo predvsem kulminiralo na občinskem 

programu, se pa v letu 2016 obetajo večji razpisi na železnicah, začele se bodo 

obnavljati državne ceste, DARS bo nadaljeval s programom obnove vozišč. To 

pomanjkanje razpisov je bilo razvidno že v 2015, zato je bila naša odločitev, da 

se resno lotimo hrvaškega trga pravilna, saj se evropska sredstva selijo tja. 

Na žalost ugotavljamo, da procesi javne nabave na Hrvaškem potekajo zelo 

dolgo (v tem času praktično noben razpis, na katerem smo sodelovali, še ni 

dokončan), zato v tem trenutku nimamo še nobene pogodbe, čeprav smo v 

letu 2015 imeli plan, da pridobimo za 6.000.000,00 EUR del. Menimo, da je za 

to delno krivo tudi volilno obdobje na Hrvaškem. Posamezno smo v letu 2015 

ponujali tudi v Avstriji in Črni gori.

Statistično se je finančni obseg  ponudb v primerjavi z 2014 povečal za 25 % (na 

skupaj 505 mio EUR, leto 2014 370 mio EUR) – vzrok je sistematična obdelava 

tujega trga, predvsem Adria regije, izdelali smo za 130 mio EUR ponudb. Najcenejši smo bili na projektu v Črni 

gori, skupaj s partnerjem, vrednost projekta je 12 mio EUR. Na Hrvaškem čakamo na odločitev na oddajo del 

na dveh čistilnih napravah in eni visokogradnji (skupaj za 20 mio EUR). Uspešnost ponudb v letu 2015 je bila 17 

% (14 % v letu 2014). 

V komercialni pripravi ponudbe se vse bolj uveljavlja projektno vodenje (sodelovanje operative), ki lahko s 

svojimi povratnimi informacijami pripomore k konkurenčni ponudbi. Na javnih razpisih še vedno sledimo 

tržnim razmeram in cenam, ki so sicer zgodovinsko nizke, se pa boljše cene dosegajo na inženirskih projektih, 

ki imajo večjo dodano intelektualno vrednost in pri zasebnih investitorjih, kateri cenijo kvalitetno gradbeno 

podjetje in jim cena ni prvo in edino merilo za izbor.

2.6.2 Prodaja in kupci

Pomgrad d. d. vrši prodajo za vse družbe v sistemu, v pridobljene projekte se hčerinske družbe vključujejo 

kot dobavitelji, v določenih situacijah pa sklene pogodbo tudi hčerinska družba z investitorjem direktno. V 

letu 2015 smo začeli tudi z uvedbo novega informacijskega sistema za kalkulacijo in spremljanje proizvodnje. 

Računamo, da bomo s pomočjo novega informacijskega sistema še konkurenčnejši in da si bomo z njim 

povečali same kapacitete izdelave ponudb ob tem, da se bo proces kalkulacije optimiziral in da bo računalniški 

program kot najpomembnejša novost omogočal boljše planiranje in spremljavo projekta/proizvodnje.

Realizacija plana prodaje v letu 2015

Profitni center Plan 2015 v 
000 EUR

Delež plana  
glede na PC 

Realizacija plana 
prid. del 2015 v 

000 EUR

Delež realizacije 
glede na PC

%  Plan/
Realizacija 2015     

%  Plan/
Realizacija 2014

PC Visokogradnje 21.000 24,42 % 12.205 14,06 % 58,12 % 94,24 %

PC Nizkogradnje       

PPC Ekologija 2.000 2,33 % 771 0,89 % 38,57 % 153,94 %

PPC Inženirski objekti 20.000 23,26 % 3.413 3,93 % 17,07 % 6,91 %

PPC Cestogradnje 37.000 43,02 % 70.440 81,12 % 190,38 % 39,14 %

PC Nizkogradnje skupaj 59.000 68,60 % 74.625 85,94 % 126,48 % 76,59 %

PC Tujina 6.000 6,98% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Skupaj PC Nizkogradnje 
in PC Visokogradnje in  
PC Tujina

86.000 100,00 % 86.830 100,00 % 100,97 % 79,22 %

Iz tabele, ki prikazuje planirano in realizirano na področju pridobivanja del, izhaja, da smo plan prodaje dosegli 

v skupni vrednosti, po področjih pa prednjači PC Nizkogradnje, predvsem PPC Cestogradnja zaradi pridobitve 

projekta avtoceste Draženci–Gruškovje v vrednosti 56 mio EUR.

2.6
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Profitni center Št. izdelanih 
ponudb

Izdelane ponudbe 
2015 v 000 EUR

Št. uspešnih  
ponudb

Uspešne ponudbe 
(Pogodbe) 2015 v 

000 EUR

Realizacija v % 
2015

Realizacija v % 
2014

PC Visokogradnje 152 189.464 15 12.205 6,44 % 4,47 %

PC Nizkogradnje       

PPC Ekologija 35 8.850 2 771 8,72 % 43,46 %

PPC Inženirski objekti 39 19.279 6 3.413 17,70 % 1,33 %

PPC Cestogradnje 128 156.628 36 70.440 44,97% 19,72 %

PC Nizkogradnje skupaj 202 184.758 44 74.625 40,39 % 27,22 %

PC Tujina 26 132.301 0 0 0,00 % 0,00 %

Skupaj PC Nizkogradnje 
in PC Visokogradnje in  
PC Tujina

380 506.522 59 86.830 17,14 % 14,30 %

Sklenjene pogodbe z največjo vrednostjo v letu 2015

Investitor Objekt Vrednost v 
000 EUR

Dars d. d. AC A4 Slivnica–MMP Gruškovje, pododsek AC Draženci–MMP Gruškovje, I. etapa  (SKLOP 1) 56.214

Dars d. d. Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0066 IN 0666 Maribor (Ptujska)- 
Slivnica 4.839

Petrol d. d. Oskrbni center Maribor - vzhod 4.704

Dars d. d. Obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0041 IN A1/0641 Arja vas–Šentrupert od km 
6,370 do km 8,100 3.679

Viadukt d. d. Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice 3.217

Dars d. d. Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0637 Slovenska Bistrica–Slovenske 
Konjice 3.079

Boxmark leather d. o. o. Skladišče 2 in Dozidava Jug 2.497

Občina Lendava -  
Lendva Köszég Gradnja razglednega stolpa na turistični cesti Lendavske gorice 1.508

Imo-real d. o. o. Eurospin Slovenj Gradec 1.212

VOC Celje d. d. Dobava asfalta 1.148

GIC gradnje d. o. o. Lesnina  Momax – Maribor 770

Vzroki za odstopanja od plana pri ostalih PC:

• Na PC visokogradenje je bil plan postavljen ambiciozno, čeprav so razmere na trgu še vedno ostre (plan se 

je z 10 mio EUR za leto 2014 dvignil na 21 mio EUR za leto 2015). Plana nismo dosegli, saj so se na eni strani 

projekti oddajali po izjemno nizkih cenah, katere mi nismo sprejemali, po drugi strani pa je nekaj projektov 

po razpisih iz leta 2015 še nerešenih in obstajajo možnosti, da pridemo do pogodbe.

• Na PC nizkogradnje smo bili pri doseganju plana zelo uspešni, vse na račun pridobitve projekta avtoceste 

Draženci–Gruškovje (plan za leto 2015 je bil 59 mio EUR, dosežen plan pa 74 mio EUR). Šepali so PPC 

Ekologija, kjer čakamo realizacijo sklepa projekta Pitna voda za porečje Drave (8 mio EUR) in PPC inženirski 

objekti, kjer so se večja vlaganja v železnice premaknila v leto 2016.

• Na PC tuji trgi plan pridobivanja del ni bil realiziran kljub velikemu številu in vrednosti podanih ponudb, 

razlogi za to so bili že omenjeni, smo pa na dveh čistilnih napravah in enem visokogradenjskem projektu, 

ki smo jih ponujali v letu 2015, še vedno v ožjem izboru.

Kljub odstopanju pri planih po posameznih PC smo plan dosegli v višini 101 %, kar je za razmere na trgu uspeh. 

Opažamo, da se je vrednost ponudb, glede na število, povečala, saj smo izdelali 380 ponudb v vrednosti 506 

mio EUR, kar je na ravni leta 2013 (v letu 2014 izdelali 306 ponudb, v vrednosti 370 mio) – podatek nam pove, 

da se vrednost investicij povečuje. Opažamo, da se notranja konsolidacija (racionalizacija) v podjetju pozna in 

da na razpisih lahko konkuriramo tudi z manjšimi inženiring podjetji. K večji konkurenčnosti pripomorejo tudi 

rekordno nizke cene resursov (armature, bitumna, …).

V letu 2015 je bilo izdelanih za 132 mio EUR ponudb za tuje trge (Nemčija, Hrvaška, Avstrija, Črna gora). Ker smo 

si v letu 2014 zadali, da bomo tuje trge obdelovali sistematično, smo v letu 2015 zelo povečali obseg ponudb 

(predvsem na Hrvaškem), skupaj z obdelavo poznavanja zakonodaje.

Ponudbe in realizirane pogodbe v letu 2015

Iz tabele je razvidno, da je bil izplen uspešnih ponudb skupno 17,4 % (leto 2014 14,3 %), vendar pa je le ta po 

programih precej različen. Izplen ponudb se je v letu 2015 proti letu 2014 povečal, kar kaže na pozitiven trend.

ZA VEČ KOT  
70,0 mio. PODPISANIH ...

... POGODB NA  
CESTOGRADENJSKIH PROJEKTIH 
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Največji investitorji v letu 2015 po vrednosti sklenjenih pogodb

Investitor Vrednost v 000 EUR

DARS d. d. 68.006,04

Petrol d. d. 4.704,02

Viadukt d. d. 3.217,00

Boxmark leather d. o. o. 2.496,79

VOC Celje d. d. 1.852,85

Občina Lendava - Lendva Köszég 1.508,43

Imo-Real d. o. o. 1.212,12

Iz zgornjih dveh tabel izhaja, da so naši največji investitorji proračunski porabniki (pri VG zasebni investitorji). 

Predračunski porabniki so v večini primerov koristniki evropskih sredstev. Evropska finančna perspektiva se je 

z letom 2015 iztekla in se seli v sosednjo Hrvaško, kar je za nas še vedno velika poslovna priložnost. Večja ovira 

ponujanja na Hrvaškem so birokratske ovire na razpisih, ki so trenutno pravo nasprotje razpisom v Sloveniji.

2.6.3 Nabava in dobavitelji oz. podizvajalci

Pomgrad d. d. kot obvladujoča družba v skupini Pomgrad izvaja nabavne aktivnosti na področju nabave stra-

teških materialov in na področju oddaje del podizvajalcem za izvedbo gradbeno-obrtniških ter instalacijskih 

del na posameznih projektih, ki jih izvajamo v skupini Pomgrad.

Kakovostna nabava materialov in storitev je pogoj za nemoten proces izvajanja gradbenih projektov. Z načr-

tovano izbiro, ocenjevanjem in odobritvijo dobaviteljev ter podizvajalcev zagotavljamo, da bomo nabavljali 

le takšno blago in storitve, ki so skladni s predhodno zastavljenimi zahtevami. 

Da bi to še bolje zagotavljali in obvladovali celotne nabavne tokove, planiramo za leto 2016 centralizirati 

nabavo za celoten sistem. 

Lestvica nabav po vrsti materiala za leto 2015

Nabava po vrsti materiala v 000 EUR

Goriva, maziva, bitumen 3.459

Kanalizacijske cevi, jaški in črpališča 1.010

Gramozni materiali 705

Betonsko jeklo, armaturne mreže ipd. 699

Električna energija 342

Betonske mešanice 341

Lestvica kooperantskih del po vrsti del za leto 2015

Kooperantska dela po vrsti del v 000 EUR

Gradbeno-zemeljska dela 13.060

Tehnološka oprema 11.910

Strojne instalacije 3.664

Elektro instalacije 2.328

Ključavničarska dela 1.472

Krovsko-kleparska dela 1.236
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Naložbe v letu 2015

Družba je v letu 2015 namenila za investicije v nepremičnine, opremo in 

neopredmetena dolgoročna sredstva 3.021.681 EUR. Največje investicije 

poslovnega leta 2015 so bile:

• naložbe v informacijsko tehnologijo v znesku 253.635 EUR (predvsem 

licenčnine za programsko opremo Mobilog, Orka erp., K2, registracija in 

evidenca prisotnosti, načrti za izdelavo podpornih konstrukcij, …),

• nepremičnine v znesku 68.792 EUR (lopa in prizidek k hali v obratu ABI 

Lipovci, rekonstrukcija mehanične delavnice),

• rezervoarji za bitumen, za potrebe tovarne asfalta v znesku 481.440 EUR 

(5 kom),

• tovorna vozila Man v znesku 478.154 EUR (3 kom),

• prikolice Schwarzmüller v znesku 141.200 EUR (5 kom),

• finišer Vögele v znesku 495.482 EUR (2 kom),

• bager oz. nakladalec Liebherr v znesku 250.110 EUR (2 kom),

• mini bager Yanmar v znesku 76.453 EUR (2 kom),

• valjarji Hamm v znesku 110.618 EUR (3 kom),

• freza za asfalt Wirtgen v znesku 145.000 EUR (1 kom),

• posodobitev betonarne v Lipovcih v znesku 283.140 EUR (nova oprema za 

betonarno),

• računalniška oprema v znesku 24.857 EUR,

• ostala oprema (vrtalniki, vijačniki, brusilniki, udarna kladiva, vibro plošče, 

vrtalni stroji, varilni aparati, sestavni deli za fasadne odre in opaže ter 

druga drobna oprema).

2.7
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a) Kazalnik prikazuje, da je doseženi EBITDA družbe v letu 2015 predstavljal 6,6 % letne realizacije (čistih prihodkov od prodaje). 
Kazalnik se je glede na preteklo leto povečal zaradi višjega dobička iz poslovanja.

b) Kazalnik prikazuje, da je doseženi EBIT družbe v letu 2015 predstavljal 3,5 % letne realizacije. Kazalnik se je glede na preteklo 
leto povečal zaradi višjega dobička iz poslovanja (EBIT).

c) Kazalnik prikazuje, da je doseženi čisti poslovni izid družbe v letu 2015 predstavljal 3,0 % letne realizacije. Kazalnik se je glede 
na preteklo leto povečal zaradi višjega čistega dobička.

d) Kazalnik prikazuje, da je ustvarjeni čisti dobiček predstavljal 9,8 % celotnega kapitala družbe. Pri tem je za postavko kapital 
vzeta povprečna vrednost kapitala v obdobju.  Kazalnik se je glede na preteklo leto povečal zaradi višjega čistega dobička.

e) Kazalnik (ROIC) prikazuje, da je ustvarjeni dobiček iz poslovanja po davkih predstavljal 26,6 % investiranega kapitala družbe. 
Pri tem je za postavko investirani kapital vzeta povprečna vrednost v obdobju. Kazalnik se je glede na preteklo leto povečal 
zaradi višjega dobička iz poslovanja.

f)  V letu 2015 so prihodki za zaposlenega znašali 264 tisoč EUR. Glede na preteklo leto so se zmanjšali zaradi povečanja števila 
zaposlenih iz naslova pripojitve hčerinske družbe konec leta 2014.

g) V letu 2015 so stroški dela na zaposlenega znašali 26 tisoč EUR. Glede na preteklo leto so se zmanjšali zaradi povečanja števila 
zaposlenih iz naslova pripojitve hčerinske družbe konec leta 2014.

h) Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2015 znašala 44 tisoč EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižala zaradi 
povečanja števila zaposlenih iz naslova pripojitve hčerinske družbe konec leta 2014.

i)    Povprečno število zaposlenih se je glede na preteklo leto povečalo, in sicer zaradi pripojitve hčerinske družbe konec leta 2014.

j)   Kazalnik 3,84 pokaže, da je družba iz denarnega izida iz poslovanja (prebitek pritokov pri poslovanju), več kot pokrila finančne 
odhodke iz obresti. Kazalnik se je povečal zaradi velikega povišanja denarnega izida v letu 2015.

k) Konec decembra 2015 predstavlja kapital družbe 39 % vseh obveznosti do virov sredstev. Stopnja lastniškosti financiranja je 
v primerjavi s preteklim leto višja za 3 % predvsem zaradi doseženega višjega dobička.

l)  Družba je 44 % svojih sredstev financirala z dolgoročnimi viri ter 56 % s kratkoročnimi viri. Stopnja dolgoročnosti se je po-
večala predvsem zaradi večjega kapitala.

m) Delež stalnih sredstev med celotnimi sredstvi družbe znaša 17 % in je približno na enakem nivoju kot preteklo leto.

n) Vsa dolgoročna sredstva predstavljajo 51 % celotnih sredstev družbe. Kazalnik je v primerjavi z lanskim letom za malenkost 
višji, kar je posledica povečanja stalnih sredstev družbe.

o) Vrednost koeficienta je konec leta 2015 znašala 2,34, kar pomeni, da so bila z lastniškim kapitalom v celoti financirana najmanj 
likvidna sredstva. Sprememba koeficienta glede na preteklo leto je minimalna.

p) Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Koeficient je konec leta 2015 znašal 
0,47, kar pomeni, da je družba z likvidnimi sredstvi pokrila skoraj 47 % kratkoročnih obveznosti. Koeficient se je občutno 
povečal predvsem zaradi povečanja likvidnih sredstev. 

r) Vrednost pospešenega koeficienta je konec leta 2015 znašala 0,93 in je za malenkost nižja kot preteklo leto. Vzrok je v 
zmanjšanju kratkoročnih sredstev.

s) Koeficient je znašal 0,94, kar pomeni, da je družba s svojimi kratkoročnimi sredstvi praktično pokrila celotne kratkoročne 
obveznosti.

t) Družba je v letu 2015 ustvarila za 4 % več poslovnih prihodkov kot poslovnih odhodkov. Kazalnik je v primerjavi s preteklim 
letom nekoliko višji, ker so se poslovni odhodki povečali za manj, kot so se povečali poslovni prihodki.

u) Družba je v poslovnem letu 2015 ustvarila 11 EUR dobička na 100 EUR vloženega kapitala. Vrednost koeficienta ROE je glede 
na preteklo leto višja zaradi doseženega višjega čistega dobička poslovnega leta.

v) Koeficient ima vrednost nič, ker družba v letu 2015 ni delila dividend.

Analiza uspešnosti  
poslovanja

2.8.1 Kazalniki obvladujoče družbe
 

razlaga 2015 2014

PROFITABILNOSTNI KAZALNIKI

EBITDA marža a 6,6 % 0,5 % 

Marža iz poslovanja b 3,5 % 0,0 % 

Neto marža c 3,0 % 1,2 % 

Donosnost na kapital d 9,8 % 4,0 % 

Donosnost na celotna sredstva 5,0 % 2,0 % 

Donosnost na investirani kapital (ROIC) e 26,6 % 0,0 % 

AKTIVNOSTNI KAZALNIKI

Prihodki na zaposlenega (v tisoč EUR) f 264 1.902 

Stroški dela na zaposlenega (v tisoč EUR) g 26 40 

Dodana vrednost na zaposlenega (v tisoč EUR) h 44 54 

Povprečno število zaposlenih i 385 50 

KAZALNIKI FINANČNEGA STANJA

Kapital v dolgoročnih sredstvih 0,77 0,72 

Dolgoročni viri v dolgoročnih sredstvih 0,86 0,83 

Pokritje obresti j 3,84 0,01 

KAZALNIKI PO SRS

Stopnja lastniškosti financiranja k 0,39 0,36 

Stopnja dolgoročnosti financiranja l 0,44 0,41 

Stopnja osnovnosti investiranja m 0,17 0,16 

Stopnja dolgoročnosti investiranja n 0,51 0,49 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev o 2,34 2,24 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti p 0,47 0,07 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti r 0,93 0,96 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti s 0,94 0,97 

Koeficient gospodarnosti poslovanja t 1,04 1,00 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala u 0,11 0,05 

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala v 0,00 0,00 

2.8
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a) Kazalnik prikazuje, da je doseženi EBITDA skupine v letu 2015 predstavljal 9,8 % letne realizacije (čistih prihodkov od prodaje). 
Kazalnik je glede na preteklo leto ostal na približno enaki ravni.

b) Kazalnik prikazuje, da je doseženi EBIT skupine v letu 2015 predstavljal 4,8 % letne realizacije. Kazalnik se je glede na preteklo 
leto zmanjšal zaradi nižjega dobička iz poslovanja (EBIT).

c) Kazalnik prikazuje, da je doseženi čisti poslovni izid skupine v letu 2015 predstavljal 3,3 % letne realizacije. Kazalnik je glede na 
preteklo leto ostal na približno enaki ravni.

d) Kazalnik prikazuje, da je ustvarjeni čisti dobiček predstavljal 8,4 % celotnega kapitala skupine. Pri tem je za postavko kapital 
vzeta povprečna vrednost kapitala v obdobju.  Kazalnik se je glede na preteklo leto znižal za 0,7 %.

e) Kazalnik (ROIC) prikazuje, da je ustvarjeni dobiček iz poslovanja po davkih predstavljal 6,8 % investiranega kapitala skupine. 
Pri tem je za postavko investirani kapital vzeta povprečna vrednost v obdobju.  Kazalnik se je glede na preteklo leto zmanjšal 
zaradi nižjega dobička iz poslovanja.

f)  V letu 2015 so prihodki za zaposlenega znašali 197 tisoč EUR ter ostali glede na preteklo leto približno na enako ravni.

g)  V letu 2015 so stroški dela na zaposlenega znašali 24 tisoč EUR ter ostali glede na predhodno leto približno na enako ravni.

h) Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2015 znašala 45 tisoč EUR in se glede na predhodno leto ni spremenila.

i)   Povprečno število zaposlenih se je glede na preteklo leto zmanjšalo, in sicer zaradi manjšega števila pogodb za določen čas.

j)   Kazalnik 3,57 pokaže, da je skupina iz denarnega izida iz poslovanja (prebitek pritokov pri poslovanju), več kot pokrila finančne 
odhodke iz obresti. Kazalnik se je zmanjšal zaradi nižje realizacije v letu 2015.

k) Konec decembra 2015 predstavlja kapital skupine 47 % vseh obveznosti do virov sredstev. Stopnja lastniškosti financiranja je 
v primerjavi s preteklim leto višja za 4 % predvsem zaradi zmanjšanja poslovnih obveznosti.

l)  Skupina je 66 % svojih sredstev financirala z dolgoročnimi viri ter 34 % s kratkoročnimi viri. Stopnja dolgoročnosti se je 
povečala za 2 % predvsem zaradi večjega kapitala.

m) Delež stalnih sredstev med celotnimi sredstvi skupine znaša 35 % in je približno na enakem nivoju kot preteklo leto.

n) Vsa dolgoročna sredstva predstavljajo 63 % celotnih sredstev skupine. Kazalnik je v primerjavi z lanskim letom za malenkost 
višji, kar je posledica povečanja stalnih sredstev skupine.

o) Vrednost koeficienta je konec leta 2015 znašala 1,34, kar pomeni, da so bila z lastniškim kapitalom v celoti financirana najmanj 
likvidna sredstva. Sprememba koeficienta glede na preteklo leto je minimalna.

p) Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Koeficient je konec leta 2015 znašal 
0,52, kar pomeni, da je skupina z likvidnimi sredstvi pokrila 53 % kratkoročnih obveznosti. Koeficient se je občutno povečal 
predvsem zaradi povečanja likvidnih sredstev. 

r) Vrednost pospešenega koeficienta je konec leta 2015 znašala 1,13 in je za malenkost nižja kot preteklo leto. Vzrok je v 
zmanjšanju kratkoročnih sredstev.

s) Koeficient je znašal 1,21 kar pomeni, da je skupina s svojimi kratkoročnimi sredstvi praktično pokrila celotne kratkoročne 
obveznosti.

t) Skupina je v letu 2015 ustvarila za 5 % več poslovnih prihodkov kot poslovnih odhodkov. Kazalnik je v primerjavi s preteklim 
leto nekoliko nižji, ker so se poslovni prihodki zmanjšali za več kot so se zmanjšali poslovni odhodki.

u) Skupina je v poslovnem letu 2015 ustvarila 9 EUR dobička na 100 EUR vloženega kapitala. Vrednost koeficienta ROE je glede 
na preteklo leto za malenkost nižja. 

2.8.2 Kazalniki skupine Pomgrad

razlaga 2015 2014

PROFITABILNOSTNI KAZALNIKI

EBITDA marža a 9,8 % 9,6 % 

Marža iz poslovanja b 4,8 % 5,4 % 

Neto marža c 3,3 % 3,1 % 

Donosnost na kapital d 8,4 % 9,1 % 

Donosnost na celotna sredstva 4,8 % 4,7 % 

Donosnost na investirani kapital (ROIC) e 6,8 % 8,4 % 

AKTIVNOSTNI KAZALNIKI

Prihodki na zaposlenega (v tisoč EUR) f 197 198 

Stroški dela na zaposlenega (v tisoč EUR) g 24 23 

Dodana vrednost na zaposlenega (v tisoč EUR) h 45 45 

Povprečno število zaposlenih i 635 676 

KAZALNIKI FINANČNEGA STANJA

Kapital v dolgoročnih sredstvih 0,74 0,75 

Dolgoročni viri v dolgoročnih sredstvih 1,05 1,12 

Pokritje obresti j 3,57 4,35 

KAZALNIKI PO SRS

Stopnja lastniškosti financiranja k 0,47 0,43 

Stopnja dolgoročnosti financiranja l 0,66 0,64 

Stopnja osnovnosti investiranja m 0,35 0,33 

Stopnja dolgoročnosti investiranja n 0,63 0,57 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev o 1,34 1,32 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti p 0,52 0,10 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti r 1,13 1,17 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti s 1,21 1,41 

Koeficient gospodarnosti poslovanja t 1,05 1,06 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala u 0,09 0,10 
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Upravljanje s  
tveganji

V skupini Pomgrad skrbimo za stalno spremljanje določenih tveganj, ki se po-

javljajo v poslovnem okolju. S poslovnimi tveganji, ki jim je sina izpostavljena 

upravljamo na način, da le ta pravočasno prepoznamo ter jih ocenimo. Tvega-

nja skupine Pomgrad bi lahko razdelili na:

• Tržna tveganja

• Finančna tveganja

• Tveganja informacijskega sistema

• Kadrovska tveganja

Upravljanje tveganja zajema ugotavljanje, spremljanje, ocenjevanje in obvla-

dovanje tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena posamezna družba. 

Namen je, da se pravočasno prepoznajo nevarnosti in z njimi povezana tve-

ganja ter na podlagi tega pravočasna ukrepanja. Kljub nestanovitnim razme-

ram na trgu ocenjujemo, da so bila tveganja pri poslovanju družbe in skupine 

Pomgrad ustrezno prepoznana ter obvladovana.

Tržna tveganja
Tržna tveganja se nanašajo predvsem na povečanje konkurence ter nizkih pro-

dajnih cen gradbenih storitev na trgih delovanja družbe in skupine Pomgrad, 

zaradi katerih posledično prihaja do sklepanja poslov po neugodnih cenah.

Finančna tveganja
Posledice finančne krize se še vedno kažejo v izredno počasnem okrevanju 

svetovnega, predvsem pa slovenskega gospodarstva. Stanje na finančnih tr-

gih je bilo kljub počasnemu okrevanju gospodarstva precej čudno, saj poslov-

ne banke kljub presežnim likvidnim sredstvom niso zagotavljale podpore pod-

jetjem v obliki kreditiranja, kar bi sigurno pripomoglo k hitrejšemu okrevanju 

gospodarstva. Podjetja so se v poslovnem letu poleg nizke gospodarske rasti 

srečavala tudi s težavami pri pridobivanju novih virov financiranja ali podalj-

ševanju obstoječih posojil, kar je posledično vodilo do nekoliko slabše plačilne 

sposobnosti in zamud pri plačilih. 

V letu 2015 si je skupina Pomgrad konstantno priza-

devala ohranjati kratkoročno in dolgoročno plačilno 

sposobnost. Na področju finančnih tveganj smo veliko 

pozornost namenili obvladovanju likvidnostnega tve-

ganja pri zagotavljanju financiranja nujnih investicijskih 

vlaganj ter tekočega poslovanja. Skupina je tako kljub 

zaostrenim razmeram na finančnih trgih uspešno ob-

vladovala finančna tveganja in uspela ohranjati stabi-

len finančni položaj.

Skupina Pomgrad se pri tekočem poslovanju srečuje z 

nekaterimi težavami, predvsem glede plačevanja opra-

vljenega dela s strani proračunskih porabnikov, v neka-

terih primerih pa tudi s finančno nedisciplino zasebnih 

naročnikov. Te potencialne težave skušamo zmanjšati z 

zahtevami po plačilnih garancijah oz. predhodnim pre-

verjanjem splošnega stanja predvsem novih naročni-

kov, prav tako pa z intenzivno sodno izterjavo dolgov.

Tveganja informacijskega sistema
Gre za tveganje, ki ogroža izvajanje poslovnih in tehnič-

no-tehnoloških procesov ter razpoložljivost in varnost 

podatkov. Med tveganji informacijskega sistema pre-

poznavamo požar, razne napake na strojni ali program-

ski opremi, zlonameren vdor v informacijski sistem, 

nepooblaščen dostop do podatkov, izpad električnega 

toka in podobno. Omenjeni dogodki lahko povzročijo 

uničenje strojne opreme, programov in podatkov. 

Pred tovrstnimi tveganji se poskušamo obvarovati s 

protipožarnim sistemom, varnostnim kopiranjem po-

datkov in programov na drugo lokacijo (backup), vzpo-

stavitvijo dokumentacijskega središča itd.

Lokalno omrežje je pred zunanjim omrežjem varovano 

s požarnimi pregradami ter varnostnimi mehanizmi ter 

politikami, ki omogočajo dostop do informacijskega 

sistema le pooblaščenim uporabnikom.

Izpad električnega napajanja lahko povzroči nedosto-

pnost sistema ali okvaro strojne opreme. Če pride do 

daljšega izpada električnega toka, pride do napajanja 

električnega toka preko dizelskih agregatov.

Stalno se posveča velika pozornost pravočasnemu 

prenavljanju in optimizaciji vzdrževalnih ter licenčnih 

pogodb, ki zagotavljajo zanesljivo in strokovno izvaja-

nje storitev zunanjih partnerjev, kar seveda posledično 

zmanjšuje tveganje izpada sistemskih sredstev infor-

macijskega sistema skupine Pomgrad. Tudi vlaganja v 

sistemsko in programsko opremo so primerna času in 

dobi koristnosti.

Tveganja na področju informacijske tehnologije oce-

njujemo kot relativno majhna in smo mnenja, da smo 

jih v letu 2015 primerno obvladovali.

Kadrovska tveganja

Učinkovito upravljanje s kadri je zelo pomembno po-

dročje za zagotavljanje stabilnega in dolgoročnega 

poslovanja. Kadrovsko tveganje zajema tveganje, po-

vezano z upokojevanjem in visoko starostno struk-

turo zaposlenih na ravni skupine Pomgrad, tveganje 

prekomerne fluktuacije ključnih kadrov, neizkoriščene 

potenciale zaposlenih, odsotnost zaposlenih zaradi 

bolniške odsotnosti in drugih zdravstvenih omejitev. 

Tveganje predstavlja tudi togost predpisov s področja 

upravljanja s človeškimi viri, ki zavirajo uvedbo nujnih in 

potrebnih sprememb na tem področju.

Kadrovska tveganja se obvladujejo s spodbujanjem 

stalnega izpopolnjevanja zaposlenih, s pridobivanjem 

novega znanja in kompetenc, s spodbujanjem timskega 

in projektnega dela, optimizacijo števila zaposlenih po 

posameznih organizacijskih enotah ter uporabo različ-

nih orodij za dvig motivacije in zadovoljstva zaposlenih.

Fluktuacijo poskušamo omejevati z dobrim vodenjem 

in komunikacijo med zaposlenimi, s stalno strokovno 

rastjo in motiviranjem ter uvajanjem stimulativnih de-

lovnih pogojev in okolja.

Tveganje večjega obsega bolniških odsotnosti zaradi 

bolezni ali poškodb pri delu poskušamo obvladovati 

z nenehnim izobraževanjem na področju varstva pri 

delu, s stalnim obnavljanjem zaščitnih sredstev in ob-

veznim nošenjem le teh. Prav tako se zaposlenim nudi 

preventivno cepljenje proti različnim okužbam (gripa, 

meningitis, …).

Ocenjujemo, da so bila kadrovska tveganja ustrezno 

obvladovana.
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Komuniciranje in 
odnosi z javnostmi
V skupini Pomgrad se zavedamo, da moramo ob tako širokem spektru 

dejavnosti in tako močni vpetosti v okolje, v katerem delujemo, posebno 

pozornost nameniti tudi komuniciranju in odnosom z javnostjo. 

V ta namen izvajamo naslednje aktivnosti:

• Za namene korporativnega oglaševanja skupine Pomgrad bomo 

izbirali tiste medije, ki dosežejo in pokrijejo kar največji del deležnikov 

in odločevalcev, ki imajo posreden oz. neposreden vpliv na delovanje 

in poslovanje skupine Pomgrad. Oglaševanje bo usmerjeno v aktivno 

podporo pozicioniranju in prepoznavnosti skupine Pomgrad, kot največje 

slovenske gradbene skupine ter ene izmed prvih petih v Adriatic regiji.

• Redno, načrtovano in proaktivno upravljanje odnosov z javnostmi, katerih 

vsebine bomo komunicirali transparentno ter se pri tem osredotočali na 

komunikacijsko podporo uspešnim projektom in na vrednote, ki so vodilo 

dela skupine Pomgrad pri izvajanju vseh projektov ter na odpiranje javnih 

tem, ki vplivajo na poslovanje podjetja in njegovo uspešnost.

• Redno in proaktivno obveščanje interne javnosti (zaposlenih), preko 

objav namenjenih samo zaposlenim, kakor tudi objav, ki jih distribuiramo 

eksterno, le te redno in sproti objavimo tudi na internetu oz. sharepointu 

(sporočila za medije, izjave za javnost, pomembnejša pojasnila glede 

posameznih projektov, fotografijo z otvoritve objekta), na način, da le 

te pri zaposlenih povečujejo dvig motivacije in zavzetosti pri delu ter 

pripadnosti skupini Pomgrad.

• Preko sponzorstev in donacij, podpirati družbene, kulturne in športne 

projekte, v lokalnem in širšem okolju, v katerih deluje skupina Pomgrad in 

tako skupino Pomgrad pozicionirati kot družbeno odgovorno.

• Organizirati Pomgradovo poslovno konference za zaposlene, na kateri se 

zaposleni seznanijo s pomembni dogodki v preteklem letu ter z načrti za 

v prihodnje.

• Organizirati letno srečanje zaposlenih, ki poteka v obliki piknika in/ali športnih iger oz. team-building iger.

• V okviru družbenih dogodkov organizirati srečanje s poslovnimi partnerji oz. dan odprtih vrat v obliki 

organiziranega obiska skupine Pomgrad, ki vključuje predstavitev dejavnosti in projektov skupine, kakor 

tudi panoge gradbeništva ter njenega dosedanjega in prihodnjega razvoja.

• Celovito prenoviti spletno stran skupine Pomgrad in vse spletne strani družb, združiti pod eno krovno 

spletno stranjo skupine Pomgrad (www.pomgrad.si) ter skrbeti za njeno aktualnost.

• Aktivno spremljanje objav povezanih s skupino Pomgrad ter po potrebi transparenten in hiter odziv na 

posamezne medijske objave in zapise.

Pomembnejši dogodki po 
koncu poslovnega leta

V letu 2015 smo uspešno nadaljevali in zaključili sanacijo poslovanja v družbi SGP Pomgrad – ABI d. o. o. v 

likvidaciji. S spremembo poslovne politike in reorganizacijo poslovanja nam je uspelo stabilizirati poslovanje 

in doseči stabilno pozitivno poslovanje te družbe. Konec leta 2015 smo sprejeli odločitev, da v družbi 

končamo postopek likvidacije s pripojitvijo k matični družbi SGP Pomgrad d. d. Pripojitev je bila izvedena 01. 

01. 2016. 
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3 Poročilo o družbeni odgovornosti

Z ZAVEZANOSTJO 
KAKOVOSTI
si gladimo pot k uspehu.



Odgovornost do 
zaposlenih
3.1.1 Kadrovska politika

Zaposlovanje se je v letu 2015 izvajalo v skladu s potrebami delovnega pro-

cesa in v skladu s Planom poslovanja skupine Pomgrad, ki vsebuje tudi Plan 

števila zaposlenih po posameznih družbah sistema Pomgrad. 

S 01. 03. 2015 je v vseh družbah skupine Pomgrad stopil v veljavo nov Akt o 

sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti za-

poslenih. Vsi zaposleni so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, z veljavnostjo 

od 01. 03. 2015, v skladu z določili veljavnega Akta o sistemizaciji ter ostalo 

zavezujočo zakonodajo. Zaživel je tudi sistem nagrajevanja individualne de-

lovne uspešnosti v skladu s sprejetim Pravilnikom o ugotavljanju delovne us-

pešnosti zaposlenih. 

Družbe v skupini so zaposlenim pravočasno zagotavljale ustrezno plačilo za 

delo, kot je dogovorjeno s pogodbami o zaposlitvi, panožno kolektivno po-

godbo, internimi akti ter zakonskimi določbami. Zaposlenim se je izplačevala 

premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Kadrovska politika temelji predvsem na:

• prilagoditvi trga dela in potrebam družbe ter delovni zakonodaji,

• iskanju motiviranih sodelavcev s specifičnimi znanji,

• zadržanju ključnih kadrov – nosilcev poslov,

• spodbujanju razvojnega dela – inovativnost,

• vlaganju v razvoj človeške zmogljivosti,

• zagotavljanju dobre organizacijske klime,

• strokovnemu izobraževanju zaposlenih in usposabljanju vodilnega kadra,

• skrbi za zaposlene za varno in zdravo delo zaposlenih (omogočanje rednih 

obdobnih pregledov, organiziranje cepljenja sezonske gripe).

Pregled števila zaposlenih po kadrovski evidenci

Stanje/leto 2015 2014 Indeks 15/14

Stanje na dan 31. december 618 658 93,92

Letno povprečje 635 676 93,93

Tabela 1: Število zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2014

Tarifni razred: 2015 % 2014 %

I. 0 0 3 0,46

II. 3 0,48 37 5,62

III. 31 5,02 54 8,21

IV. 368 59,55 342 51,98

V. 85 13,75 93 14,13

VI. 76 12,30 78 11,85

VII. 55 8,90 51 7,75

SKUPAJ 618 100 658 100

Na dan 31. 12. 2015 je bilo skupno zaposlenih 618 delavcev, od tega je bilo 583 delavcev zaposlenih za nedo-

ločen čas (kar je enako kot v lanskem letu) in 35 delavcev za določen čas (kar je 40 manj kot v preteklem letu). 

Graf 1: Število  zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2014

Izobrazbena struktura zaposlenih v skupini se je spremenila. Glavni razlog je sprejem nove sistemizacije v 

vseh družbah skupine Pomgrad in priznanje interne kvalifikacije. Tako predstavljajo večji delež zaposlenih, 

zaposleni s IV. stopnjo izobrazbe. 

3.1

400

350

300

250

200

150

100

50

0
I. II. III. IV. V. VI. VII.

2015

2014

7574

Letno poročilo 2015 
Poročilo o družbeni odgovornosti



Tabela: Starostna struktura na dan 31. 12. 2015 in na dan 31. 12. 2014

Starostna struktura: 2015 % 2014 %

do 20 let 0 0 1 0,15

od 21 do 30  let      40 6,47 47 7,14

od 31 do 40 let 140 22,65 160 24,32

od 41 do 50 let 198 32,04 203 30,85

od 51 do 60 let 218 35,28 222 33,74

nad 60 let 22 3,56 25 3,80

SKUPAJ 618 100 658 100

Graf 2: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 in na dan 31. 12. 2014 

 

V skupini prevladujejo zaposleni iz starostne skupine od 51 do 60 let. Najmanj je bilo v družbi zaposlenih v 

skupini do 20 let.

3.1.2 Izobraževanje

Zaposleni so se izobraževali  preko različnih oblik 

izobraževanja, kjer so pridobivali splošna kakor tudi 

specifična znanja, s področja gradbene stroke, fi-

nanc, prava, informatike itn.

Udeleževali so se različnih kongresov o cestah, kon-

gresa ADMA, Dnevov gradbenega prava, simpozija v 

Dresdenu, sejma v Beogradu, ...

V celotnem sistemu družb Pomgrad smo v letu 2015 

pristopili k projektu Razvoj vodstvenih potencialov, 

v katerega je bilo v letu 2015 vključenih 7 vodstvenih 

delavcev, 12 vodilnih delavcev ter zaposleni na DM 

Vodja projekta, zaposlenih v sistemu družb. S pro-

jektom bomo nadaljevali tudi v letu 2016.

Zaposlenim, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje, je 

bilo omogočeno tudi opravljanja izpita iz odgovor-

nega vodenja del, ki se izvaja na Inženirski zbornici 

Slovenije. 

Po stanju 31. 12. 2015 imamo v družbi zaposlenih 23 

pooblaščenih inženirjev, od tega enaindvajset grad-

bene stroke, enega strojne in enega elektro stroke.

Ob delu je v letu 2015 nadaljevalo z izobraževa-

njem šest delavcev za pridobitev poklica gradbeni 

delovodja, ki bodo zaključili šolanje v letu 2016. V 

šolskem letu 2015/2016 smo sklenili pogodbo o iz-

obraževanju za gradbenega delovodjo še z enim de-

lavcem.

V mesecu juliju 2015 je petnajst zaposlenih opravilo 

izobraževanje v Šolskem centru Celje, Srednji šoli za 

gradbeništvo in pridobilo certifikat »ISO-CONSTRU-

CT« - ISO/IEC 17024 – KV gradbeni delavec. Veljav-

nost certifikatov je 3 leta, nakar jih bo potrebno na-

potiti na obnovitev certifikata.

V družbah sistema Pomgrad obvladujemo področje 

varnosti in zdravja pri delu, ažuriramo ocene tve-

ganja in zdravstvene ocene ter zagotavljamo var-

ne pogoje za delo. Poskrbeli smo za redno izvajanje 

potrebnih zdravstvenih pregledov ter izvedli pro-

stovoljno cepljenje delavcev proti gripi. 

Dosledno upoštevanje zakonodaje in izvedenih za-

konodajnih dokumentov ter vzpostavitev nadzora 

nad izvajanjem predpisanih ukrepov v vseh druž-

bah sistema Pomgrad je ena temeljnih nalog službe 

varstva pri delu.

V letu 2015 smo nadaljevali tudi  z izdajanjem inter-

nega glasila »Naš krog«, preko katerega želimo  in-

formirati zaposlene o aktualnih zadevah povezanih 

s skupino Pomgrad. 

Obojestransko izmenjavo informacij med zaposle-

nimi zagotavljamo z obvestili zaposlenim, ki se raz-

pošljejo preko e-pošte, obesijo na oglasne deske, 

sestankov s predstavniki delojemalcev ter drugih 

oblik druženj.

3.1.3 Štipendiranje 

V letu 2015 nismo štipendirali nobenega študenta.
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Okoljevarstveno 
poročilo

SGP Pomgrad se kot vodilno podjetje na področju gradbeništva v regiji zaveda 

svoje odgovornosti do narave in družbe. Načini dojemanja okolja in ravnanja 

družbe z njim so v vse večji simbiozi z naravnim okoljem. Naravno okolje se je 

v zadnjih desetletjih bistveno spremenilo. Čedalje bolj je prisotna zavest, da 

je naravno okolje omejen proizvodni tvorec in ne samo dobavitelj surovin, ki 

bo vedno na razpolago. V preteklosti so bile surovine proste dobrine z nično 

tržno vrednostjo, okolje pa medij za sprejemanje odpadkov in emisij iz proi-

zvodnje in porabe. 

Za reševanje teh problemov je potreben sistemski pristop, ki je po svoji na-

ravi večdimenzionalen, multidisciplinaren in odprt. Takšen pristop pa pome-

ni odklon od doslej uveljavljenega linearnega načina razmišljanja in ravnanja 

(odvzem iz okolja – proizvodnja – poraba – oddaja v okolje) ter zahteva uva-

janje sonaravnega sistema oz. sistema s krožnim tokom. S tem vzpostavimo 

reprodukcijski proces, ki zagotavlja obnavljanje materialne substance, s čimer 

se omejuje prevelika poraba naravnih virov, hkrati pa podaljšuje sposobnost 

naravnega okolja za sprejemanje emisij.

Kljub temu da je gradbeništvo za okolje občutljiva dejavnost ali ravno zato, so 

se podjetja skupine SGP Pomgrad tem spremembam v razmišljanju in delova-

nju prilagodila med prvimi v regiji ter tako postala vzgled ostalim podjetjem iz 

branže in izven za uspešno poslovanje v skladu z novimi ekološkimi smernicami.

Naše področje udejstvovanja na okoljevarstvenem področju bi lahko razdelili 

na dva sklopa:

• zmanjševanje in preprečevanje vplivov na okolje z našo dejavnostjo,

• izvajanje okoljevarstvenih projektov.

SGP Pomgrad s posodabljanjem proizvodnje in mehanizacije ter z uvajanjem 

sodobnih načinov dela uvaja najvišje ekološke standarde na področju prido-

bivanja in proizvodnje materialov ter izvajanja gradbenih del. Z zaključenim 

3.2

investicijskim ciklusom v stroje in obrate zagotavljamo minimalne emisije v okolje ter energetsko varčno 

proizvodnjo in dejavnost.

V skladu z Nacionalnim programom varstva okolja in Zakonom o varstvu okolja smo na gradbišča uvedli so-

dobnejše načine ravnanja z gradbenimi odpadki. Naše zaposlene izobražujemo o pomenu ločevanja odpadkov 

in ravnanju z nevarnimi gradbenimi odpadki. Pridobili smo tudi dovoljenji Ministrstva za okolje, prostor in 

energijo za zbiralca ter predelovalca gradbenih odpadkov za Pomurje. Ves material pridobljen z reciklažo tudi 

porabimo ter s tem zmanjšujemo porabo naravnih virov materiala.

SGP Pomgrad je zelo aktiven na področju izvajanja okoljevarstvenih projektov, kot so:

• objekti čiščenja odpadnih komunalnih in tehnoloških voda,

• bioplinarne, 

• čiščenja in distribucija pitne vode,

• kanaliziranje odpadne vode,

• komunalne in ostale deponije,

• zbiralnice in sortirnice odpadkov.

Pomembno je, da projektov ne izvajamo zgolj kot gradbeno podjetje, ampak jih tudi koncipiramo in izvajamo 

kot pogodbenik na ključ ali kot partner občinam in podjetjem.

Razvoj podjetja SGP Pomgrad temelji na trendih v razvitejših delih sveta in direktivami Evropske unije na po-

dročju varovanja okolja. S tem zagotavljamo našemu podjetju dolgoročni tekmovalni razvoj in uspešnost.

3.3   Odgovornost do širše 
          družbene skupnosti

K družbeno odgovornemu ravnanju nas poleg standardov, ki jih predpisuje država in narekuje družba, 

zavezuje predvsem kultura organizacije. Skupina preko celega leta, v obliki namensko usmerjenih 

sponzorstev in donacij, pomaga različnim humanitarnim, športnim in kulturnim organizacijam. Ponosno 

smo podprli nekatere največje športne in kulturne dogodke v državi in predvsem v ožji regiji. Družba 

SGP Pomgrad je ena od treh ustanoviteljic humanitarne organizacije Fundacije Marof, ki je v letu 2015 

izpeljala nekaj dobrodelnih akcij, kot so bila letovanje otrok zaposlenih v skupini Pomgrad ter uspešnih 

osnovnošolskih otrok v pomurski regiji, sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin zaposlenim z najnižjimi 

osebnimi dohodki, štipendiranje najuspešnejših študentov pomurske regije, obdarovanje otrok zaposlenih 

ob božičnih praznikih ipd.
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  4 Računovodsko poročilo
 Družbe SGP Pomgrad  d. d.
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Izjava o odgovornosti  
poslovodstva

Poslovodstvo potrjuje letno poročilo za leto 2015, ki vsebuje poslovno 

poročilo in računovodsko poročilo za leto, ki je trajalo od 1. 1. do 31. 12. 2015.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe tako, da le ta 

predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov 

njenega poslovanja za leto 2015.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske 

usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in 

dobrega gospodarjenja. Hkrati tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj 

s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja 

ter v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi 

standardi.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za 

sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in 

odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti oz. nezakonitosti.

Poslovodstvo pri svojem poslovanju dosledno upošteva zakone in davčne 

predpise, tako da uprava ne pričakuje, da bi lahko nastale pomembne 

obveznosti iz tega naslova.

Murska Sobota, april 2016

Predsednik uprave: 

Igor Banič,  

univ. dipl. ekon. 

Član uprave: 

Boris Sapač,  

univ. dipl. inž. grad. 

Član uprave: 

Iztok Polanič,  

MBA 

Uvodna pojasnila k pripravi 
računovodskih usmeritev

Družba SGP Pomgrad d. d. pripravlja računovodske izkaze in pojasnila v skladu s SRS, kot jih je 

sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Revizijska družba Deloitte revizija d. o. o. je revidirala računovodske izkaze s pojasnili in 

pripravila poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja.

4.2 4.3

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.



8786

Povzetek pomembnih 
računovodskih usmeritev

Z dnem 23. 03. 2015 je bila dokončno izvedena pripojitev po postopku 

poenostavljene pripojitve, v smislu 599. čl. veljavnega ZGD-1, hčerinske 

družbe SGP Pomgrad – Gradnje d. o. o. k družbi SGP Pomgrad d. d. Prevzeta 

družba SGP Pomgrad – Gradnje d. o. o. je zaradi izvedbe pripojitve z dnem 

23. 03. 2015 prenehala obstajati, na prevzemno družbo SGP Pomgrad d. d. je 

zaradi izvedene pripojitve, upoštevajoč 580. čl. veljavnega ZGD-1, prešlo vse 

premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe, prevzemna družba 

pa je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih 

subjekt je bila prevzeta družba. Kot dan obračuna pripojitve je bil določen 

dan 30. 12. 2014. Izkaz poslovnega izida za primerjalno obdobje (torej za leto 

2014) ni prilagojen in vsebuje le postavke izkaza poslovnega izida družbe SGP 

Pomgrad d. d.

Pri izdelavi računovodskih izkazov družbe SGP Pomgrad d. d. za leti, končani 

31. decembra 2015 in 2014, so bile uporabljene naslednje računovodske 

usmeritve:

a) Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 

osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in amortizacija

Osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter dolgoročne AČR so podana 

po nabavni vrednosti. Nove nabave so vključene po nakupnih cenah, povečane 

za vse pripadajoče stroške, ki se nanašajo na usposobitev sredstva.

Odtujena ali uničena sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja. 

Pri tem nastali dobički ali izgube so knjižene kot prevrednotovalni poslovni 

prihodki oz. odhodki. Neopredmetena sredstva imajo končne dobe koristnosti.

Amortizacija se obračunava v skladu z določili slovenskih računovodskih 

standardov. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacija se obračunava posamično ter skozi ocenjeno dobo koristnosti 

sredstev. 

Približki uporabljenih letnih amortizacijskih stopenj so:

Neopredmetena sredstva 10,00 %–25 %

Gradbeni objekti 3 %–5,00 %

Stanovanja 1,67 %

Ostala oprema 6,6 %–33,33 %

Računalniška oprema 33,33 %–50,00 %

Motorna vozila 12,5 %–33,33 %

Drobni inventar nad 1 leto 20 %–33,33 %

V letu 2015 in 2014 so uporabljene amortizacijske stopnje nespremenjene glede na predhodno leto.

Naložbene nepremičnine družba opredeli kot nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino in/ali 

povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Kot naložbena nepremičnina se določi:

• Zemljišče, posedovano za povečanje vrednosti dolgoročne naložbe (ne za prodajo v bližnji prihodnosti).

• Zgradba v lasti ali finančnem najemu. Oddana v enkratni ali večkratni poslovni najem.

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

Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti ter uporablja model časovno 

enakomernega amortiziranja.

b) Finančne naložbe

Finančne naložbe v podjetja, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se uvrstijo 

v skupino za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in se merijo po pošteni vrednosti preko kapitala. 

Spremembe poštene vrednosti se evidentirajo v kapitalu, medtem ko trajne slabitve vplivajo na poslovni 

izid leta, v katerem je slabitev ugotovljena. Finančne naložbe podjetja, katerih poštene vrednosti ni mogoče 

ugotoviti, se merijo po nabavni vrednosti zmanjšani za oslabitev. Slabitev se evidentira v poslovni izid kot 

prevrednotovalni finančni odhodek. Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe se merijo po nabavni 

vrednosti, zmanjšani za morebitne oslabitve.

Finančne naložbe v posojila se merijo po odplačni vrednosti. Finančne naložbe v kapital in finančne naložbe 

v posojila se razčlenjujejo na:

• finančne naložbe v odvisna podjetja oz. podjetja v skupini,

• finančne naložbe v pridružena podjetja in skupaj obvladovana podjetja,

• druge finančne naložbe.

c) Denarna sredstva

Denarna sredstva vključujejo sredstva na transakcijskem računu in sredstva v blagajni.

d) Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob svojem nastanku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, 

da bodo plačane.

4.4
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Uprava družbe ob koncu obračunskega leta preveri kvaliteto terjatev in oblikuje popravek vrednosti tako, da 

oceni kvaliteto terjatve do posameznega kupca.

e) Kratkoročne aktivne in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki ter predhodno nezaračunani prihodki so izkazani kot postavke 

aktivnih časovnih razmejitev.

Postavke pasivnih časovnih razmejitev vključujejo vračunane stroške oz. odhodke in kratkoročno odložene 

prihodke.

Kot postavke časovnih razmejitev družba izkazuje tudi terjatve in obveznosti iz naslova izdanih oz. sprejetih 

avansnih računov.

f) Davek od dobička in odloženi davek

Davčna obveznost je obračunana v skladu z zakonom o davku od dohodka pravnih oseb po stopnji 17 %. Višino 

davčne obveznosti se ugotovi na podlagi davčnega izkaza posamezne družbe. Družba v letu 2015 ni izdelala 

skupinskega davčnega izkaza.

Podatki za davčni izkaz temeljijo na podatkih iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, sestavljenih za 

poslovne namene.

Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke 

prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive 

ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na 

dan poročanja. 

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne 

razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi 

v računovodskih izkazih. Odloženi davek iz dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so 

bili veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena 

terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.  

Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago obdavčljiv 

dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja višino obračunanega davka od dohodka 

pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik, neizrabljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov. 

Obveznost za odloženi davek predstavlja višino obračunanega davka od obdavčljivih začasnih razlik, ki jih bo 

morala družba v prihodnjih letih plačati državi.

g) Poslovanje s tujimi valutami

Sredstva in obveznosti, nominirane v tujih valutah, so bile preračunane v EUR po referenčnem tečaju ECB na 

dan bilance stanja. Prihodki ali odhodki, ki izhajajo iz preračunov valut, so vključeni v izkaz uspeha tekočega 

leta.

h) Uskupinjeni računovodski izkazi

Uskupinjene računovodske izkaze skupine podjetij SGP Pomgrad sestavljajo računovodski izkazi delujočih 

odvisnih družb. 

Popolno uskupinjevanje računovodskih izkazov zajema naslednje družbe:

SGP Pomgrad – ABI d. o. o. – v likvidaciji

Pomgrad – GM d. o. o.

Pomgrad – CP d. d., v deležu lastništva

Pomgrad – VGP d. d., v deležu lastništva

SGP Pomgrad GNG d. o. o., v deležu lastništva 

Pomgrad – TAP d. o. o., v deležu lastništva 

Dobel d. o. o.

Pomgrad – Nepremičnine d. o. o.

Mivka resort d. o. o., v deležu lastništva

V konsolidaciji so po kapitalski metodi vrednotene tudi sledeče naložbe v pridružene družbe:

P.G.M. Inženiring d. o. o.

Tovarna asfalta Kidričevo d. o. o.

Hakl IT d. o. o.

Nograd GM d. o. o.

Panvita Ekoteh d. o. o.

Urbani center d. o. o.

Družba Komunika d. o. o. je odvisna družba, vendar je v skupinske računovodske izkaze nismo vključili, saj 

ocenjujemo, da je nepomembna z vidika skupine.

Družba Pomgrad Holding d. o. o. ni vključena v konsolidacijo, ker je bila ustanovljena z namenom izvedbe 

določenih projektov, ki pa zaenkrat še niso aktivni. V konsolidacijo prav tako niso vključene družbe, ki so v 

stečajnem ali likvidacijskem postopku, kot so Konstruktor VGR d. o. o., Mont grad d. o. o. in GZL Geoprojekt d. d.

Konsolidirani izkazi se sestavijo na nivoju SGP Pomgrad d. d. Konsolidirano letno poročilo se nahaja na sedežu 

družbe SGP Pomgrad d. d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

i) Kapital

Kapital sestavlja osnovni kapital, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, druge rezerve iz dobička, presežek iz 

prevrednotenja, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in čisti poslovni izid poslovnega leta.

j) Obveznosti iz poslovanja in financiranja

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev za osnovna in obratna 

sredstva, obveznosti do države, delavcev in druge obveznosti.

Obveznosti iz poslovanja in financiranja se izkazujejo v izvirnih vrednostih na osnovi ustreznih dokumentov.

Obresti dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti iz financiranja se izkazuje kot strošek oz. odhodek od 

financiranja.

k) Prihodki 

Prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih proizvodov in storitev, navedene v računih in drugih 

listinah, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje.
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Pri pogodbah o gradbenih delih se prihodki (in odhodki) pripoznavajo na podlagi stopnje dokončanosti 

pogodbenih dejavnosti na dan bilance stanja, če je mogoče izid pogodbe zanesljivo oceniti. Izid pogodbe po 

stalnih cenah je mogoče zanesljivo oceniti, če:

• je mogoče zanesljivo izmeriti vse pogodbene prihodke, 

• je mogoče zanesljivo izmeriti stroške izpolnitve pogodbe na dan bilance stanja, 

• je mogoče zanesljivo izmeriti stopnjo izpolnjenosti pogodbe na dan bilance stanja,

• je mogoče jasno opredeliti stroške pogodbe, tako da se dejansko stanje lahko primerja s prejšnjimi 

ocenami in 

• je verjetno, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi, povezane s pogodbo.

Izid pogodbe o gradbenih delih s stroški in z dodatkom je mogoče zanesljivo oceniti, če je mogoče nedvoumno 

ugotoviti stroške po pogodbi; in je verjetno, da bodo gospodarske koristi pritekale v podjetje.

Stroški, zajeti v pogodbeni znesek, morajo vsebovati stroške, ki se nanašajo na pogodbo neposredno ter 

stroške, ki se nanašajo na pogodbo posredno in se lahko razporedijo na več pogodb. Izvajalec del mora take 

stroške razporejati na posamezne pogodbe, sklenjene na podlagi enakih sodil, po isti metodi razporejanja. 

Pogodbeni stroški obsegajo tudi takšne druge stroške, s katerimi je mogoče posebej bremeniti naročnika pod 

pogoji iz pogodbe. Če izida celotne gradbene pogodbe ni mogoče zanesljivo oceniti, družba oceni izid na ravni 

posamezne gradbene faze, ki je del dolgoročne pogodbe.

Presežek prihodkov, ugotovljenih na podlagi metode stopnje dokončanosti, nad zneskom, ki je bil že zaračunan 

kupcu, se evidentira med sredstvi družbe (aktivne časovne razmejitve). Presežek zaračunanega zneska nad 

ugotovljenimi prihodki, pa se v bilanci stanja odraža na strani obveznosti (pasivne časovne razmejitve).

Drugi poslovni prihodki so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. 

Prevrednotovalni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev.

Prihodki iz naslova komisijskih poslov se nanašajo samo na ustvarjeno razliko v ceni.

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi 

finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržujejo 

več v presežku iz prevrednotenja.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid rednega 

poslovanja.

l) Odhodki

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj 

dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmete-

nimi sredstvi in kratkoročnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo predvsem stroški 

danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če 

zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne po¬stavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

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

sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se torej pripoznajo 

hkrati s pripoznavanjem zmanjšanja sredstev oz. povečanja dolgov.

m) Stroški materiala in storitev ter stroški dela

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela materiala, na katerega 

se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter posredni stroški nabavljanja, prodajanja in splošnih služb. Stroški 

storitev so stroški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije ali dela.

Stroški dela so bruto plače, ki pripadajo zaposlenim, nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno po-

godbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo in bremenijo podjetje, dajatve 

v naravi, darila in nagrade zaposlenim, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, in pripadajoče dajatve, ki breme-

nijo podjetje. Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage 

za obračun plač v bruto znesku oz. upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk, pa tudi 

odpravnin ter ustreznih dajatev.
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POSTAVKA (v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 SREDSTVA 79.640.422 79.248.860

 A. STALNA SREDSTVA 40.740.409 39.026.464

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1 516.920 467.327

 1. Dolgoročne premoženjske pravice  377.339 319.076

 5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  139.581 148.251

 II. Opredmetena osnovna sredstva 2 12.805.255 12.097.880

 1. Zemljišča in zgradbe  5.133.547 5.224.780

 a) Zemljišča  3.246.374 3.246.374

 b) Zgradbe  1.887.173 1.978.406

 2. Proizvajalne naprave in stroji  6.503.541 5.295.167

 3. Druge naprave in oprema  1.136.424 1.480.043

 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo  31.743 97.890

 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  29.243 1.890

 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  2.500 96.000

 III. Naložbene nepremičnine 3 2.057.610 2.410.808

 IV. Dolgoročne finančne naložbe 4 24.437.108 23.269.705

 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  24.065.402 22.849.096

 a) Delnice in deleži podjetij v skupini  21.196.953 21.179.153

 b) Delnice in deleži v pridruženih podjetij  2.490.127 1.290.127

 c) Druge delnice in deleži   378.322 379.816

 2. Dolgoročna posojila  371.706 420.609

 a) Dolgoročna posojila podjetjem v skupini  371.706 420.609

 V. Dolgoročne poslovne terjatve 5 773.668 608.910

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih  773.668 608.910

VI. Odložene terjatve za davek 6 149.848 171.834

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA 38.090.623 39.209.183

 II. Zaloge 7 460.400 518.385

 1. Material  460.400 471.956

 4. Predujmi za zaloge  0 46.429

 III. Kratkoročne finančne naložbe 8 11.304.383 2.384.087

 2. Kratkoročna posojila  11.304.383 2.384.087

 a) Kratkoročna posojila podjetjem v skupini  4.153.807 857.303

 b) Kratkoročna posojila drugim  7.150.576 1.526.784

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 9 18.530.451 36.025.350

 1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini  3.098.827 6.621.735

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  14.174.356 25.590.569

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  1.257.268 3.813.046

 V. Denarna sredstva 10 7.795.389 281.361

 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11 809.390 1.013.213

POSTAVKA (v EUR) 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 79.640.422 79.248.860

 A. KAPITAL 12 31.231.819 28.157.657

 I. Vpoklicani kapital 3.500.000 3.500.000

 1. Osnovni kapital  3.500.000 3.500.000

 II. Kapitalske rezerve  5.240.705 5.240.705

 III. Rezerve iz dobička 4.228.789 4.228.789

 1. Zakonske rezerve  2.627.330 2.627.330

 5. Druge rezerve iz dobička  1.601.459 1.601.459

 IV. Presežek iz prevrednotenja 297.024 297.468

 V. Preneseni čisti poslovni izid 14.890.695 13.758.814

 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.074.606 1.131.881

 B. REZERVACIJE  13 924.889 1.533.436

 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 110.949 711.689

 2. Druge rezervacije 795.001 795.920

 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 18.939 25.827

 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 14 3.068.027 2.763.539

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 2.856.173 2.398.625

 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 154.583 126.000

 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 2.701.590 2.272.625

 II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 211.854 364.914

 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 209.158 362.218

 4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 2.696 2.696

 III. Odložene obveznosti za davek 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 15 40.396.900 40.413.326

II. Kratkoročne finančne obveznosti 12.986.357 9.878.406

1. Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini 2.874.184 2.636.007

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 5.451.032 6.208.835

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 3.847.818 0

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 813.323 1.033.564

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 27.410.543 30.534.920

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 10.070.611 9.939.301

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 15.984.137 17.943.131

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 70.961 87.247

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.284.834 2.565.241

 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 16 4.018.787 6.380.902

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

4.5.1 Bilanca stanja

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.

4.5 Računovodski izkazi



9594

POSTAVKA (v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 1. Čisti prihodki od prodaje 18 101.715.802 95.110.366

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 101.627.779 95.110.366

b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 88.023 0

 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 20 40.259 0

 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki) 21 1.110.787 210.283

PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 + 3 + 4) 102.866.848 95.320.649

 5. Stroški blaga, materiala in storitev 22 85.920.623 92.628.863

 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala  18.916.669 103.591

 b) Stroški storitev  67.003.954 92.525.272

 6. Stroški dela 23 9.888.352 2.016.366

 a) Stroški plač  7.320.074 1.523.544

 b) Stroški socialnih zavarovanj  1.369.843 294.472

       (od tega stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja)  223.900 47.268

 c) Drugi stroški dela  1.198.435 198.350

 7. Odpisi vrednosti 24 3.153.988 507.250

 a) Amortizacija   2.303.247 400.781

 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih OS  20.275 67.060

 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri kratkoročnih sredstvih  830.466 39.409

 8. Drugi poslovni odhodki 25 300.865 165.373

POSLOVNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (5 + 6 + 7 + 8) 99.263.828 95.317.852

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 3.603.020 2.797

 9. Finančni prihodki iz deležev 26 760.055 1.435.876

 a) Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini  716.165 1.016.165

 b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih   32.790 32.790

 c) Finančni prihodki iz deležev v drugih podjetjih  11.100 7.548

 č) Finančni prihodki iz drugih naložb  0 379.373

 10. Finančni prihodki iz danih posojil 26 53.383 64.090

 a) Finančni prihodki iz posojil, danih podjetjem v skupini  24.357 35.708

 c) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  29.026 28.382

 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 26 47.175 16.484

 b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  47.175 16.484

 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb 27 1.050 0

POSTAVKA (v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 27 939.107 467.233

 a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od podjetij v skupini  36.843 0

 c) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  346.818 464.594

 č) Finančni odhodki iz izdanih obveznic  93.130 0

 d) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  462.316 2.639

 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 27 31.936 457

 b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti  5.808 457

 c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  26.128 0

 15. Drugi prihodki 30 416.528 348.320

 16. Drugi odhodki 31 584.276 267.823
 

POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO 28 3.323.792 1.132.054

DAVKI 249.186 173

 17. Davek iz dobička  227.199 0

 18. Odloženi davki 21.987 173

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 3.074.606 1.131.881

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

4.5.2 Izkaz poslovnega izida

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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4.5.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa in bilančnega dobička 4.5.4 Izkaz sprememb lastniškega kapitala

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 2015 in 2014

POSTAVKA (v EUR) 2015 2014

ČISTI DOBIČEK 3.074.606 1.131.881

Sprem. presežka iz prevred. NS in OOS

Sprem. presežka iz prevred. fin. sredstev, razpol. za prodajo - 444 20.424

Dobički in izgube zaradi vplivov sprem. deviznih tečajev

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 3.074.162 1.152.305

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz bilančnega dobička 2015 in 2014

POSTAVKA (v EUR) 2015 2014

A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 3.074.606 1.131.881

B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 14.890.695 13.758.814

D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV

E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA

F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA

   1. povečanje zakonskih rezerv

   2. povečanje rezerv za lastne deleže

   3. povečanje statutarnih rezerv

   4. povečanje drugih rezerv iz dobička

G. BILANČNI DOBIČEK 17.965.301 14.890.695

H. BILANČNA IZGUBA

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
2015

REZERVE IZ DOBIČKA ČISTI POSLOVNI IZID 
POSLOVNEGA LETA

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Presežek iz 
prevredn.

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti 
dobiček 

posl. leta

Čista 
izguba 

posl.  leta

Skupaj 
kapital

I/1 II III/1 III/4 III/5 IV V/1 VI/1 VI/2

A.1. Stanje  31. decembra 2014 3.500.000 5.240.705 2.627.330 1.601.459 297.468 13.758.814 1.131.881 28.157.657

B.1. Spremembe lastniškega 
kapitala/transakcije  
z lastniki

a) vpis vpoklicanega  
osnovnega kapitala 

g) izplačilo dividend za  
l. 2014

i) druge spremembe  
lastniškega kapitala

B.2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročeval. obdobja

- 444 3.074.606 3.074.162

a) vnos čistega posl. izida 
poslovnega leta 3.074.606 3.074.606

c) sprememba presežka iz 

prevrednotenja OOS

f) sprememba presežka iz 
prevrednotenja dolg. fin. 
naložb

- 444 - 444

B.3. Spremembe v  kapitalu 1.131.881 - 1.131.881 0

a) razporeditev preostalega 
dela čistega dobička 
preteklega poslovnega leta

1.131.881 - 1.131.881 0

b) razporeditev dela čistega 
dobička poroč. obdobja na 
druge sestavine kapitala

č) poravnava izgube

h) druge spremembe v kapitalu

C. Stanje 31.decembra 2015 3.500.000 5.240.705 2.627.330 1.601.459 297.024 14.890.695 3.074.606 31.231.819

BILANČNI DOBIČEK 2015 14.890.695 3.074.606 17.965.301

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2014

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
2014

REZERVE IZ DOBIČKA ČISTI POSLOVNI IZID 
POSLOVNEGA LETA

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Statutarne 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Presežek iz 
prevredn.

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti 
dobiček 

posl. leta

Čista 
izguba 

posl.  leta

Skupaj 
kapital

I/1 II III/1 III/4 III/5 IV V/1 VI/1 VI/2

A.1. Stanje  31. decembra 2013 3.500.000 5.240.705 2.427.330 269.168 137.715 6.881.394 1.061.818 19.518.130

B.1. Spremembe lastniškega 
kapitala/transakcije z lastniki

a) vpis vpoklicanega osnov-
nega kapitala 

g) izplačilo dividend za l. 2013

i) druge spremembe lastniške-
ga kapitala

B.2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročeval. obdobja

20.424 1.131.881 1.152.305

a) vnos čistega posl. izida 
poslovnega leta 1.131.881 1.131.881

c) sprememba presežka iz 

prevrednotenja OOS

f) sprememba presežka iz 
prevrednotenja dolg. fin. 
naložb

20.424 20.424

B.3. Spremembe v  kapitalu 1.061.818 - 1.061.818 0

a) razporeditev preostalega 
dela čistega dobička prete-
klega poslovnega leta

1.061.818 - 1.061.818 0

b) razporeditev dela čistega 
dobička poroč. obdobja na 
druge sestavine kapitala

č) poravnava izgube

h) druge spremembe v kapi-
talu

B.4. Sprememba – pripojitev 0 0 200.000 1.332.291 139.329 5.815.602 7.487.222

C. Stanje 31.decembra 2014 3.500.000 5.240.705 2.627.330 1.601.459 297.468 13.758.814 1.131.881 28.157.657

BILANČNI DOBIČEK 2014 13.758.814 1.131.881 14.890.695

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

POSTAVKA (v EUR) 2015 2014

Denarni tokovi pri poslovanju   

Prejemki pri poslovanju 129.404.963 100.154.386 

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 125.060.474 81.248.509 

Drugi prejemki pri poslovanju 4.344.489 18.905.877 

Izdatki pri poslovanju (111.931.893) (97.103.771)

Izdatki za nakupe materiala in storitev (95.236.048) (84.243.942)

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku (8.768.729) (1.736.710)

Izdatki za dajatve vseh vrst (3.956.312) (9.102.268)

Drugi izdatki pri poslovanju (3.970.804) (2.020.851)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju 17.473.070 3.050.615 

Denarni tokovi pri naložbenju   

Prejemki pri naložbenju 7.760.354 1.462.083 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 81.073 515.041 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 586.525 3.200 

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 54.655 17.815 

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 7.038.101 926.027 

Izdatki pri naložbenju (18.654.286) (2.300.160)

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (267.674) (217.516)

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (2.426.880) (39.388)

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb  (200.000)

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (15.959.732) (1.843.256)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (10.893.932) (838.077)

Denarni tokovi pri financiranju   

Prejemki pri financiranju 9.888.410 5.092.772 

Prejemki od vplačanega kapitala 166.968 0 

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 265.000 0 

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 9.456.442 5.092.772 

Izdatki pri financiranju (8.786.916) (7.323.520)

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (525.460) (496.473)

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (1.821.535) (400.407)

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (6.439.921) (6.426.640)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju 1.101.494 (2.230.748)

Končno stanje denarnih sredstev 7.795.389 114.757 

Denarni izid v obdobju 7.680.632 (18.210)

Začetno stanje denarnih sredstev 114.757 132.967 

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

4.5.5 Izkaz denarnih tokov (I. različica)

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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4.6.1 Poročajoča družba

SGP Pomgrad d. d. je družba registrirana s sedežem v Sloveniji. Naslov 

registriranega sedeža je Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

V nadaljevanju so predstavljeni ločeni računovodski izkazi družbe za leto, ki se 

je končalo dne 31. decembra 2015.

Skupinski računovodski izkazi za skupino Pomgrad so ločeno prikazani v 

poglavju 5.

Glavna dejavnost družbe SGP Pomgrad d. d. je gradnja stanovanjskih in 

nestanovanjskih objektov.

4.6.2 Podlaga za sestavo

Pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2015 je družba upoštevala:

• Slovenske računovodske standarde,

• Zakon o gospodarskih družbah,

• Zakon o gradnji objektov,

• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte,

• Pravilnik o računovodstvu za skupino Pomgrad,

• ostalo veljavno zakonodajo.

Pri tem je bilo uporabljeno načelo izvirnih vrednosti. Bilanci stanja vključujeta 

le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost podjetja. Poleg 

tega so bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke:

• časovna neomejenost poslovanja,

• konsistentnost in doslednost pri uporabi računovodskih smernic,

• da bo podjetje nadaljevalo poslovanje v dogledni prihodnosti in nima potrebe, da bi ga ustavilo ali 

pomembno skrčilo,

• strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka.

Razen temeljnih računovodskih predpostavk, ki jih mora podjetje pri ocenjevanju ekonomskih kategorij 

upoštevati, je poslovodstvo družbe SGP Pomgrad d. d. spoštovalo osnovna računovodska načela:

• previdnost,

• prednost vsebine pred obliko,

• pomembnost,

• razumljivost,

• da postavke v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč,

• zanesljivost in primerljivost.

Računovodske usmeritve, uporabljene pri izdelavi računovodskih izkazov za leto, končano 31. 12. 2015, so 

zapisane v pravilniku o računovodstvu. 

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bila pripravljena na osnovi izvirnih vrednosti  v skladu s 

Slovenskimi računovodskimi standardi in spremljajočo zakonodajo. 

Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje družbe. Pri tem sta bili 

upoštevani načeli nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja družbe. 

4.6.3 Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih postavk.

4.6.4 Valutna poročanja

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je hkrati funkcijska in 

predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih 

odstopanj v seštevkih v preglednicah in tabelah.

Pojasnila k  
računovodskim izkazom

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.

4.6
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Morebitni posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan 

posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo 

v funkcijsko valuto po takratnem veljavnem menjalnem tečaju.

4.6.5 Uporaba ocen in presoj

Priprava računovodskih izkazov zahteva, da upravni odbor oblikuje določene ocene in predpostavke, ki 

vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti, prihodkov in odhodkov ter razkritja pogojnih sredstev 

in obveznosti v poročevalskem obdobju. Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in 

drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah štejejo za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o 

knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti. Ker so ocene in predpostavke podvržene subjektivni presoji 

in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno 

preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v katerih so bile ocene spremenjene, če 

sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja.

Ocene in predpostavke so prisotne pri najmanj naslednjih presojah:

• oceni dobe koristnosti sredstev, ki se amortizirajo,

• preizkusu oslabitve sredstev,

• oceni udenarljive vrednosti terjatev,

• oceni rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,

• oceni drugih rezervacij.

4.6.6 Podružnice in predstavništva

Družba nima podružnic.

4.6.7 Obvladovanje finančnih tveganj

Finančna tveganja, ki jim je družba izpostavljena so kreditno tveganje, likvidnostno tveganje ter obrestno 

tveganje. Vse vrste tveganj so podrobneje opredeljene v poslovnem delu letnega poročila (poglavje 2.9 – 

Upravljanje s tveganji).

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Pojasnila k  
bilanci stanja

4.7

4.7.1  Razkritja k bilanci stanja

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (1)

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR za leto 2015

Za leto 2015 Dobro ime Odloženi stroški 
poslovanja

Premoženjske 
pravice

Druga neopred-
metena  sredstva

Neopred-
metena 

sredstva v 
gradnji oz. 

izdelavi

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 01/01 1.628.582 444.593 784.028 31.425 2.888.628

Pridobitve 14.022 253.653 267.675

Odtujitve - 2.616 - 5.728 - 8.344

Pridobitev iz pripojitve

STANJE 31/12 1.628.582 455.999 1.031.953 31.425 3.147.959

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje 01/01 1.628.582 309.212 464.952 18.555 2.421.301

Odtujitve - 5.728 - 5.728

Amortizacija 18.505 195.390 1.571 215.466

Pridobitev iz pripojitve

Stanje 31/12 1.628.582 327.717 654.614 20.126 2.631.039

Neodpisana vrednost 
01/01 0 135.381 319.076 12.870 467.327

Neodpisana vrednost 
31/12 0 128.282 377.339 11.299 516.920

V letu 2015 je družba vložila v nabavo neopredmetenih sredstev 267.675 EUR, gre pa predvsem za vlaganja 

v razvoj ter nadgradnjo portala sharepoint, dokumentacijskega središča DMS, implementacijo aplikacije 

Mobilog ter nakup programa za kalkulacije. 

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR za leto 2014

Za leto 2014 Dobro ime Odloženi stroški 
poslovanja

Premoženjske 
pravice

Druga neopred-
metena  sredstva

Neopred-
metena 

sredstva v 
gradnji oz. 

izdelavi

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 01/01 1.628.582 454.592 486.481 23.623 2.593.278

Pridobitve 1.109 192.036 193.145

Odtujitve - 11.108 - 124 - 11.232

Pridobitev iz pripojitve 105.635 7.802 113.437

STANJE 31/12 1.628.582 444.593 784.028 31.425 2.888.628

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje 01/01 1.628.582 290.706 257.207 12.303 2.188.798

Odtujitve - 124 - 124

Amortizacija 18.506 106.865 1.181 126.552

Pridobitev iz pripojitve 101.004 5.071 106.075

Stanje 31/12 1.628.582 309.212 464.952 18.555 2.421.301

Neodpisana vrednost 
01/01 0 163.886 229.274 11.320 404.480

Neodpisana vrednost 
31/12 0 135.381 319.076 12.870 467.327

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Opredmetena osnovna sredstva (2)

Skupna vrednost investicij v OS je v letu 2015 znašala 2.754.006 EUR (v letu 2014 34.174 EUR).

Zgradbe  s pripadajočimi  zemljišči ter opremo za betonarno v Lipovcih ima družba pod hipoteko. Poslovna 

stavba na Bakovski ulici s pripadajočim zemljiščem in oprema betonarne na lokaciji Lipovci so zastavljene kot 

jamstvo za kredite in pridobljene garancije za garancijsko dobo za več kot 10 let. 

Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin in opreme znaša na dan 31. 12. 2015 4.533.460 EUR (od tega 

zemljišča 3.246.374 EUR, poslovni zgradbi Bakovska – stara in nova v vrednosti 634.522 EUR, mehanična 

delavnica v vrednosti 393.019 EUR in oprema betonarne Lipovci v vrednosti 259.545).

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2015

Za leto 2015 Zemljišča Zgradbe Oprema in nadom. Drobni inventar OS v fin. najemu Druga opr. OS Opredm.  
OS v pridob. Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01/01 3.464.116 3.787.551 9.923.063 3.598.694 6.863.569 9.098 97890 27.743.981

Pridobitve 24.640 250.429 57.553 2.064.239 357.145 2.754.006

Odtujitve - 4.920 - 403.781 - 69.140 - 420.934 - 898.775

Prenos iz kto na kto 13.288 425.545 - 46.405 - 423.292 - 30.864

 STANJE 31/12 3.464.116 3.820.559 10.195.256 3.587.107 8.460.469 9.098 31.743 29.568.348

POPRAVEK V 
VREDNOSTI

Stanje 01/01 217.742 1.809.145 8.286.043 2.421.844 2.911.327 0 0 15.646.101

Odtujitve - 4.920 - 379.545 - 60.354 - 420.934 - 865.753

Slabitve

Prenos iz kto na kto 11.431 - 11.431 0

Amortizacija 129.161 723.043 321.142 809.399 1.982.745

Stanje 31/12 217.742 1.933.386 8.640.972 2.682.632 3.288.361 0 0 16.763.093

Neodpisana vredn. 01/01 3.246.374 1.978.406 1.637.020 1.176.850 3.952.242 9.098 97.890 12.097.880

Neodpisana vredn. 31/12 3.246.374 1.887.173 1.554.284 904.475 5.172.108 9.098 31.743 12.805.255

Naložbene nepremičnine (3)

V  skladu s SRS 6 družba izkazuje posebej naložbene nepremičnine v višini 2.057.610 EUR  (v letu 2014 

2.410.808 EUR). Naložbene nepremičnine so namenjene dajanju v najem, izkazujejo pa se po modelu nabavne 

vrednosti. Družba je med naložbene nepremičnine uvrstila nepremičnine, ki jih daje v najem, nepremičnine, 

za katere išče potencialne najemnike, lahko tudi kupce in pripadajoče dele zemljišč. Amortizacijska stopnja 

za naložbene nepremičnine je 3 % oz. 5 %. Glede na predhodno leto so se naložbene nepremičnine zmanjšale 

za 14 %, in sicer predvsem zaradi prodaje ter obračunane amortizacije v višini 105.036 EUR. V letu 2015 je 

družba ustvarila za 437.892 EUR prihodkov ter imela za ca. 145.000 EUR stroškov (vključno z obračunano 

amortizacijo) iz naslova naložbenih nepremičnin.

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2015

Za leto 2014 Zemljišča Zgradbe Oprema in nadom. Drobni inventar OS v fin. najemu Druga opr. OS Opredm.  
OS v pridob. Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01/01 2.232.342 1.145.010 1.250.694 4.907 0 9.098 0 4.642.051

Pridobitve 34.174 34.174

Odtujitve - 38.289 - 673 - 38.962

Pridobitev iz pripojitve 1.231.774 2.642.541 8.676.484 3.594.460 6.863.569 97.890 23.106.718

 STANJE 31/12 3.464.116 3.787.551 9.923.063 3.598.694 6.863.569 9.098 97.890 27.743.981

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01/01 149.689 592.645 1.200.290 4.487 0 0 0 1.947.111

Odtujitve - 15.992 - 663 - 16.655

Slabitve 47.715 47.715

Pridobitev iz pripojitve 20.338 1.164.172 7.068.353 2.417.842 2.911.327 13.582.032

Amortizacija 52.328 33.392 178 85.898

Stanje 31/12 217.742 1.809.145 8.286.043 2.421.844 2.911.327 0 0 15.646.101

Neodpisana vredn. 01/01 2.082.653 552.365 50.404 420 0 9.098 0 2.694.940

Neodpisana vredn. 31/12 3.246.374 1.978.406 1.637.020 1.176.850 3.952.242 9.098 97.890 12.097.880

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Tabela gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2015 

Za leto 2015 Zemljišča Zgradbe Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 01/01 873.875 6.554.763 7.428.638

Pridobitve

Odtujitve - 13.352 - 478.844 - 492.196

Prenos iz kto na kto 30.864 30.864

STANJE 31/12 860.523 6.106.783 6.967.306

POPRAVEK V VREDNOSTI

Stanje 01/01  5.017.830 5.017.830

Odtujitve  - 213.170 - 213.170

Amortizacija  105.036 105.036

Pridobitev iz pripojitve

Stanje 31/12  4.909.696 4.909.696

Neodpisana vredn. 01/01 873.875 1.536.933 2.410.808

Neodpisana vredn. 31/12 860.523 1.197.087 2.057.610

V letu 2015 je bilo skupaj za 30.864 EUR investicij v naložbene nepremičnine. Gre izključno za naložbo v 

povečanje prizidka proizvodne hale v industrijskem obratu v Lipovcih. Med letom 2015 je bilo odtujenih za 

492.196 EUR naložbenih nepremičnin. Gre predvsem za prodajo poslovnih prostorov v TC Granar Beltinci v 

višini 417.556 EUR, prodajo stanovanja v Radencih v višini 31.199 EUR ter pripadajočih zemljišč v višini 13.352.

Poslovna stavba z industrijskim obratom na lokaciji Lipovci je zastavljena kot jamstvo za kredite in pridobljene 

garancije za garancijsko dobo za več kot 10 let. Knjigovodska vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin 

na dan 31. 12. 2015 znaša 1.761.393 EUR.

Tabela gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2014 

Za leto 2014 Zemljišča Zgradbe Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 01/01 873.875 6.048.849 6.922.724

Pridobitve

Odtujitve

Prenos iz kto na kto 505.914 505.914

STANJE 31/12 873.875 6.554.763 7.428.638

POPRAVEK V VREDNOSTI    

Stanje 01/01  4.323.585 4.323.585

Odtujitve  

Amortizacija  188.331 188.331

Pridobitev iz pripojitve 505.914 505.914

Stanje 31/12  5.017.830 5.017.830

Neodpisana vredn. 01/01 873.875 1.725.264 2.599.139

Neodpisana vredn. 31/12 873.875 1.536.933 2.410.808

Dolgoročne finančne naložbe (4)

Naložbe 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Delnice in deleži podjetij v skupini 21.196.953 21.179.153

Delnice in deleži pridruženih podjetij 2.490.127 1.290.127

Druge delnice in deleži 378.322 379.816

Dolgoročno dana posojila podj.v skupini 371.706 420.609

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 24.437.108 23.269.705

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Delnice in deleži podjetij v skupini

Naložba Vrednost naložbe 31. 12. 2015 Vrednost naložbe 31. 12. 2014

Pomgrad – TAP d. o. o. 2.197.071 2.197.071

Pomgrad – GM d. o. o. 1.590.522 1.590.522

Pomgrad – CP d. d. 1.599.878 1.599.878

SGP Pomgrad – ABI d. o. o. 342.045 342.045

Pomgrad – VGP d. d. 887.779 887.779

SGP Pomgrad GNG – d. o. o. 618.646 608.646

Dobel d. o. o. 1.931.368 1.931.368

Komunika d. o. o. 618.875 618.875

Pomgrad Nepremičnine d. o. o. 1.006.942 1.006.942

Pomgrad Holding d. o. o. 549.571 549.571

Mivka resort d. o. o. 8.804.116 8.796.316

GZL Geoprojekt d. d. – v likvidaciji 1.050.140 1.050.140

SKUPAJ 21.196.953 21.179.153

Delnice in deleži podjetij v skupini ne kotirajo na borzi.

Družba Naslov Dejavnost % lastništva

SGP Pomgrad – ABI d. o. o. –  
v likvidaciji Lipovci 250 A, 9231 Beltinci Proizvodnja betonskih izdelkov 100,00 %

Pomgrad – TAP d. o. o. Bakovska ul. 31, 9000 M. Sobota Proizvodnja asfalta 51,00 %

Pomgrad – GM d. o. o. Bakovska ul. 31, 9000 M. Sobota Pridobivanje gramoza in peska 100,00 %

Pomgrad – VGP d. d. Lipovci 256 B, 9231 Beltinci Gradnja vodnih objektov 59,09 %

Pomgrad – CP d. d. Lipovci 256 B, 9231 Beltinci Gradnja in vzdrževanje cest 76,33 %

SGP Pomgrad – GNG d. o. o. Industrijska ul. 9, 2310 Slov. Bistrica Gradnja mostov in predorov 100,00 %

DOBEL d. o. o. Bakovska ul. 31, 9000 M. Sobota Organizacija izvedbe stavb. 
projektov 46,62 %

Pomgrad –  
Nepremičnine d. o. o. Bakovska ul. 31, 9000 M. Sobota Gradnja stavbnih objektov 100,00 %

MIVKA RESORT d. o. o. Bakovska ul. 31, 9000 M. Sobota Organizacija izvedbe stavb. 
projektov 80,29 %

Pomgrad Holding d. o. o. Lipovci 250 A, 9231 Beltinci Dejavnost holdingov 100,00 %

GZL GEOPROJEKT d. d. –  
v likvidaciji Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana Zemeljska pripravljalna dela 100,00 %

KOMUNIKA d. o. o. Ul. Štefana Kovača 43, 9000 M. Sobota Restavracije in storitve 50,00 %

Družba Aktiva Celotni kapital Čisti poslovni izid Realizacija

SGP Pomgrad – ABI d. o. o. –  
v likvidaciji 3.152.194 1.191.582 573.049 7.845.193

Pomgrad – TAP d. o. o. 13.829.514 10.201.241 614.922 9.835.484

Pomgrad – GM d. o. o. 11.106.574 6.529.654 246.896 7.521.955

Pomgrad – VGP d. d. 4.758.636 3.933.994 83.432 1.810.983

Pomgrad – CP d. d. 12.826.402 9.324.047 116.617 16.125.897

SGP Pomgrad – GNG d. o. o. 3.484.444 463.760 - 69.404 2.880.938

DOBEL d. o. o. 15.129.726 3.009.067 - 15.012 1.649.749

Pomgrad –  
Nepremičnine d. o. o. 12.368.243 1.366.344 258.067 803.828

MIVKA RESORT d. o. o. 11.040.614 10.738.998 - 102.533 99

Pomgrad Holding d. o. o. 531.033 531.033 1.607 -

GZL GEOPROJEKT d. d. –  
v likvidaciji - - - -

KOMUNIKA d. o. o. 706.723 491.456 - 1.908 1.217.944

Tabela gibanja finančnih naložb v odvisne družbe

 v EUR 2015 2014

Nabavna vrednost 01. 01. 21.360.528 24.171.946

Pridobitve 17.800 6.681.769

Odsvojitve 0  - 9.493.187

Nabavna vrednost 31. 12. 21.378.328 21.360.528

Odpisana vrednost 01. 01. 181.375 188.802

Sprememba odpisane vrednosti 0 - 7.427

Odpisana vrednost 31. 12. 181.375 181.375

Knjigovodska vrednost 01. 01. 21.179.153 23.983.144

Knjigovodska vrednost 31. 12. 21.196.953 21.179.153

Naložbe matičnega podjetja v podjetja v skupini in pridruženih podjetij se vrednotijo po  nabavni vrednosti, 

zmanjšani za morebitne slabitve. Družba je v letu 2015 glede na predhodno leto povečala naložbe v skupini za 

17.800 EUR, in sicer izključno zaradi pridobitve manjšinskega lastniškega deleža (2,02 %) v družbi SGP Pomgrad –  

GNG d. o. o. v znesku 10.000 EUR ter povečanja naložbe v družbi Mivka resort d. o. o. v znesku 7.800 EUR. 

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Delnice in deleži pridruženih podjetij

Naložba Vrednost naložbe 
31. 12. 2015

Vrednost naložbe  
31. 12. 2014

Hakl IT d. o. o. 38.249 38.249

P.G.M. Inženiring d. o. o. 1.251.878 1.251.878

Urbani center d. o. o. 1.200.000 0

Konstruktor VGR d. o. o. 0 0

Mont Grad d. o. o. 0 0

SKUPAJ 2.490.127 1.290.127

Družba Naslov Dejavnost % lastništva

P.G.M. INŽENIRING d. o. o. Kolodvorska ul. 1, 6210 Sežana Pridobivanje gramoza 
in peska 37,00 %

HAKL IT d. o. o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 M. Sobota Računalniško  
programiranje 24,56 %

URBANI CENTER d. o. o. Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana Organizacija izvedbe 
stavb. projektov 50,00 %

KONSTRUKTOR VGR d. o. o. –  
v stečaju Jadranska c. 25 A, 2000 Maribor Gradnja stavb. in  

nestavb. objektov 24,00 %

MONT GRAD d. o. o. –  
v stečaju Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana Gradnja objektov 

oskrbne infrastruk. 32,48 %

Družba Aktiva Celotni kapital Čisti poslovni izid Realizacija

P.G.M. INŽENIRING d. o. o. 4.846.921 4.369.458 44.921 2.308.632

HAKL IT d. o. o. 1.518.896 1.180.783 290.459 2.428.200

URBANI CENTER d. o. o. 9.053.976 971.925 - 141.408 25.000

Tabela gibanja finančnih naložb v pridružene družbe

 v EUR 2015 2014

Nabavna vrednost 01. 01. 1.859.003 1.759.003

Pridobitve 1.200.000 100.000

Nabavna vrednost 31. 12. 3.059.003 1.859.003
  

Odpisana vrednost 01. 01. 568.876 468.876

Sprememba vrednosti 100.000

Odpisana vrednost 31. 12. 568.876 568.876
  

Knjigovodska vrednost 01. 01. 1.290.127 1.290.127

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2.490.127 1.290.127

Naložbe v pridružena podjetja se glede na preteklo leto spremenile za 1.200.000 EUR, kar predstavlja 

pridobitev 50 % lastniškega deleža družbe Urbani center d. o. o.

Druge delnice in deleži

Naložba Vrednost naložbe 
31. 12. 2015

Vrednost naložbe 
31. 12. 2014 Število delnic

Zavarovalnica Triglav d. d. 104.340 104.784 4.440

Panvita MIR d. d. Gornja Radgona 265.982 265.982 4.813

Fundacija MAROF 8.000 8.000 40 % delež

Shala Energy LLC Albania 0 50 5 % delež

Institut za sonaravne tehnologije 0 1.000

SKUPAJ 378.322 379.816  

Družba Naslov Dejavnost % lastništva

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d. d. Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana Dejavnost  
zavarovanja 1.772

PANVITA MIR d. d. Ljutomerska c. 28 A, 9250 G. Radgona Proizvodnja mesa 4.813

FUNDACIJA MAROF Bakovska ul. 31, 9000 M. Sobota Dejavnost drugih  
nepridobit. org. 40,00 %

INŠTITUT EGIZ Pot za Brdom 104, 1000 Ljubljana Raziskovalna in  
razvojna dejavnost 0

Tabela gibanja drugih finančnih naložb

 v EUR 2015 2014

Nabavna vrednost 01. 01. 1.260.221 1.329.036

Pridobitve 0 0

Odsvojitve - 1.050 - 68.815

Nabavna vrednost 31. 12. 1.259.171 1.260.221

  

Odpisana vrednost 01. 01. 880.405 900.829

Sprememba odpisane vrednosti 444 - 20.424

Odpisana vrednost 31. 12. 880.849 880.405
  

Knjigovodska vrednost 01. 01. 379.816 428.207

Knjigovodska vrednost 31. 12. 378.322 379.816

Druge delnice in deleži so se glede na predhodno leto zmanjšale za 1.494 EUR. Vzrok je v odpravi pripoznanja 

naložb v Shala Energy LLC ter Inštitut za sonaravne tehnologije in slabitvi naložbe v Zavarovalnico Triglav. 

Družba vrednoti naložbe v druge delnice in deleže po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne slabitve, 

razen naložbe v Zavarovalnico Triglav d. d., katera kotira na borzi in se zato vrednoti po pošteni vrednosti 

preko kapitala.

Lastniški deleži v zgoraj omenjenih družbah niso zastavljeni kot instrument zavarovanja pri najetih posojilih. 

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Dolgoročno dana posojila podjetjem v skupini

Na dan 31. 12. 2015 družba izkazuje za 371.706 EUR dolgoročno danih posojil do družb v skupini. Gre za posojilo 

dano družbi Dobel d. o. o. Naložba je bila pridobljena iz naslova pripojitve hčerinske družbe SGP Pomgrad – 

Gradnje d. o. o. v letu 2014. Uporablja se obrestna mera na osnovi pravilnika o priznani obrestni meri med 

povezanimi osebami. Posojilo zapade v letu 2022.

Dolgoročne poslovne terjatve (5)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Dolgoročne terjatve do drugih 773.668 608.910

Skupaj dolgoročne poslovne terjatve 773.668 608.910

Dolgoročne poslovne terjatve iz poslovanja obsegajo dane varščine za prejete garancije v višini 773.484 

EUR (Srednja šola Lendava, Ekonomska šola M. Sobota, Vrtec Hodoš, Univerza v Ljubljani ter izgradnja 

kanalizacijskega omrežja in ČN v Dravski dolini) in terjatve do kupcev stanovanj v višini 184 EUR.

Odložene terjatve na davek (6)

Odložene terjatve za davek od dobička na dan 31. 12. 2015 znašajo 149.848 EUR. Celotne terjatve za odloženi 

davek so se zmanjšale na račun odprave odloženih terjatev za davek v breme odhodka za davek v višini 21.986 

EUR.  

Terjatve so bile poknjižene pri oblikovanju rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v letu 

2007. Terjatve za odloženi davek iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi so se v letu 2015 

zmanjšale za 7.145 EUR, in sicer zaradi delnega črpanja omenjenih rezervacij v letu 2015. Saldo omenjenih 

terjatev za odloženi davek tako na dan 31. 12. 2015 znaša 13.850 EUR. 

Drugi del terjatev za odloženi davek v vrednosti 135.998 EUR predstavljajo terjatve iz naslova slabitev 

dolgoročnih finančnih naložb v vrednosti 122.631 EUR in terjatve iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub v 

vrednosti 13.367 EUR. Odložene terjatve za davek iz naslova neizkoriščenih davčnih izgub so se v letu 2015 

zmanjšale zaradi odprave v breme odhodka za davek v višini 14.812 EUR. 

Tabela gibanja drugih finančnih naložb

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Otvoritev 01. 01. tekočega leta 171.834 156.368

Odprava odloženih terjatev za davek - 21.986 - 173

Pridobitev iz naslova pripojitve 0 15.639

Stanje 31. 12. tekočega leta 149.848 171.834

Zaloge (7)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Material 460.400 471.956

Predujmi za zaloge materiala 0 46.429

Skupaj zaloge 460.400 518.385

Na dan popisa 31. 12. 2015 je družba imela za 305,50 EUR inventurnih viškov materiala in za 5.865,45 EUR 

inventurnih manjkov.

Knjigovodska vrednost zalog ne presega njihove čiste iztržljive vrednosti.

Zaloge niso zastavljene za pridobitev posojil.

Kratkoročne finančne naložbe (8)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

2. kratkoročna posojila 11.304.383 2.384.087

a) kratkoročna posojila podjetjem v skupini 4.153.807 857.303

b) kratkoročna posojila drugim 7.150.576 1.526.784

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 11.304.383 2.384.087

Kratkoročna posojila v višini 11.304.383 EUR obsegajo:

1. Kratkoročna posojila v skupini (skupaj z obrestmi) v višini 4.153.807 EUR, od tega: 

• Dobel d. o. o. v višini 65.779 EUR (kratkoročni del dolgoročnega posojila – pridobljeno s pripojitvijo 

hčerinske družbe),

• Pomgrad – Nepremičnine d. o. o.  v višini 3.693.311 EUR,

• Mivka resort d. o. o. v višini 301.592 EUR,

• Urbani center d. o. o. v višini 93.125 EUR 

in 

2. Kratkoročna posojila drugim ter dani depoziti v višini 7.150.576 EUR, od tega: 

• Intering Holding d. o. o. v višini 5.900 EUR,

• Imo-real d. o. o. v višini 200.194 EUR,

• Panvita d. d. v višini 247.203 EUR,

• Depozit Hypo banka v višini 6.694.928 EUR,

• Obresti od kreditov do ostalih v višini 2.351 EUR.

Za  posojila v skupini in družbam Intering Holding d. o. o., Imo-real d. o. o. in Panvita d. d. se uporablja priznana 

obrestna mera za posojila med povezanimi osebami.  Posojila so zavarovana z menicami.

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Kratkoročne poslovne terjatve (9)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 14.174.356 25.590.569

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 3.098.827 6.621.735

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.257.268 3.813.046

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 18.530.451 36.025.350

Družba  je v letu 2015 oblikovala popravek vrednosti terjatev do kupcev, za katere je poslovodstvo ocenilo, da 

ne bodo plačane v višini 830.466 EUR. Največji popravki vrednosti terjatev do kupcev v letu 2015 so sledeči:

• Seaway Yachts d. o. o. – v stečaju – v znesku 678.956 EUR,

• Begrad d. d. – v stečaju – v znesku 94.028 EUR, 

• Šarlah Aleksander s. p.  – v znesku 45.919 EUR,

• Invers okna d. o. o. – v znesku 9.870 EUR.

Stanje popravka vrednosti terjatev znaša na dan 31. 12. 2015 2.028.567 EUR.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 1.257.268 EUR obsegajo:

• terjatve za vstopni DDV v višini 888.716 EUR,

• terjatve do ZZZS iz naslova refundacij v višini 23.238 EUR,

• terjatve do GP Ptuj iz naslova sodne izvršbe v znesku 169.851 EUR,

• terjatve za DDV plačan v tujini v znesku 13.358 EUR, 

• terjatve do zavarovalnic v znesku 5.823 EUR,

• terjatve do najemnikov stanovanj v višini 4.375 EUR,

• terjatve iz naslova plačanega poroštva družbe Regal Trgovina d. o. o. v znesku 5.545 EUR,

• terjatve iz naslova plačanega poroštva za družbo Imo-real d. o. o. v višini 140.448 EUR ter

• druge terjatve v višini 5.914 EUR.

V letu 2015 je družba oblikovala iz naslova zamudnih obresti popravek vrednosti v višini 272.454 EUR. Družba 

vključuje zaradi načela previdnosti med prihodke le plačane zamudne obresti. 

Razčlenitev poslovnih terjatev po rokih zapadlosti:

Rok zapadlosti do 30 dni 30-60 dni 60-90 dni nad 90 dni nezapadlo

Sporne 
terjatve in 

zamudne 
obresti

Skupaj 
terjatve

Terjatve do kupcev v državi 2.225.667 377.494 270.809 3.557.248 7.692.627 43.235 14.167.080

Terjatve do podj.v skupini 0 0 0 0 3.098.827 0 3.098.827

Terjatve do prid. podj. 0 0 0 0 0 0 0

Terjatve do kupcev iz EU 0 0 0 6.493 783 0 7.276

Od zapadlih terjatev nad 90 dni predstavljajo zadržani zneski 66 % oz. 2.326.512 EUR.

Kratkoročne terjatve v skupini:

v EUR 2015 2014

Pomgrad - CESTNO PODJETJE d. d. 911.774 3.388.528

DOBEL d. o. o. 87.056 2.085

SGP Pomgrad GNG d. o. o. 367.457 1.000.885

Pomgrad - VGP d. d. 77.314 15.415

Pomgrad - GM d. o. o. 712.264 313.178

SGP Pomgrad Nepremičnine d. o. o. 260.941 18.600

SGP Pomgrad - ABI d. o. o. - v likvidaciji 362.093 1.370.614

Pomgrad - TAP d. o. o. 305.596 504.842

KOMUNIKA d. o. o. 7.981 7.048

NOGRAD GM d. o. o. 4.675 540

URBANI CENTER d. o. o. 1.676 0

Skupaj terjatve v skupini 3.098.827 6.621.735

Kratkoročne terjatve niso zavarovane niti zastavljene za pridobitev posojil.

Denarna sredstva (10)

Na dan 31. 12. 2015 je na transakcijskem računu in v blagajni bilo 7.795.389 EUR (v letu 2014 je bilo 281.361 EUR) 

denarnih sredstev. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (11)

 v EUR 31. 12. 2015 31 .12. 2014

Kratkoročno odloženi stroški 347.026 225.201

Kratkoročno nezaračunani prihodki 460.267 786.832

DDV od prejetih avansov 2.097 1.180

Skupaj aktivne časovne razmejitve 809.390 1.013.213

Aktivne časovne razmejitve zajemajo:

• kratkoročno odložene stroške pri projektih v znesku 261.197 EUR,

•  kratkoročno nezaračunane prihodke pri projektih v znesku 460.267 EUR,

• kratkoročno odloženi stroški obresti za blagajniške zapise v znesku 17.428 EUR,

• terjatve za trošarino v znesku 58.897 EUR,

• odloženi stroški bančnih garancij v znesku 8.418 EUR,

• DDV od prejetih predujmov v znesku 2.097 EUR, 

• ostali odloženi stroški v znesku 1.086 EUR.

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Kapital (12)

Kapital je sestavljen, kot sledi:

v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

I. VPOKLICANI KAPITAL                             3.500.000 3.500.000

Osnovni kapital 3.500.000 3.500.000

II. KAPITALSKE REZERVE 5.240.705 5.240.705

III. REZERVE IZ DOBIČKA 4.228.789 4.228.789

   Zakonske rezerve 2.627.330 2.627.330

   Druge rezerve iz dobička 1.601.459 1.601.459

IV. PRESEŽEK  IZ PREVREDNOTENJA 297.024 297.468

V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 14.890.695 13.758.814

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSL. LETA 3.074.606 1.131.881

Skupaj kapital 31.231.819 28.157.657

Osnovni kapital družbe znaša 3.500.000 EUR in je ostal nespremenjen. Kapitalske rezerve in rezerve iz dobička 

izkazujejo enako vrednost kot v preteklem obdobju. Kapitalske rezerve predstavljajo splošni prevrednotovalni 

popravek kapitala. Rezerve iz dobička so bile oblikovane iz nerazdeljenih dobičkov poslovnih let 1993 do 1996 

in pripadajočih revalorizacijskih popravkov kapitala.

Presežek iz prevrednotenja se je glede na predhodno leto zmanjšal za 444 EUR, in sicer zaradi slabitve 

dolgoročnih finančnih naložb, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti preko kapitala (finančna naložba v 

Zavarovalnica Triglav d. d.). 

V letu 2015 družba ni izplačala dividend lastnikom. 

Preneseni poslovni izid se je povečal za dobiček leta 2014 v višini 1.131.881 EUR. Na dan 31. 12. 2015 tako znaša 

preneseni čisti poslovni izid 14.890.695 EUR (v letu 2014 13.758.814 EUR).

V letu 2015 je družba izkazala čisti poslovni izid v višini 3.074.606 EUR.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 817.679 kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na  dan 31. 12. 

2015 znaša 38,20 EUR (v letu 2014 34,44 EUR).

V letu 2016 družba ne načrtuje izplačila dividend iz bilančnega dobička. 

Učinek prevrednotenja kapitala z rastjo cen življenjskih potrebščin (- 0,5 %) je zaradi deflacije negativen in 

znaša 139.301 EUR.

Rezervacije (13)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Rezervacije za dane garancije 795.001 795.920

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade 110.949 711.689

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 18.939 25.827

Skupaj dolgoročne rezervacije 924.889 1.533.436

Rezervacije za dane garancije so oblikovane za morebitno kritje stroškov nastalih zaradi reklamacij na 

objektih. Oblikovane so na osnovi danih garancij investitorjem. V letu 2015 je družba dodatno oblikovala 

rezervacije za dane dolgoročne garancije v višini 131.935 EUR, v breme prihodkov pa je bilo odpravljenih za 

132.854 EUR rezervacij. Po preteku garancije družba neizkoriščeni del garancij prenese med prihodke družbe. 

Na dan 31. 12. 2015 družba izkazuje za 110.949 EUR rezervacij iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin. V letu 

2015 je bilo na podlagi aktuarskih izračunov v breme prihodkov odpravljenih za 518.424 EUR rezervacij za 

jubilejne nagrade, medtem ko je bilo črpanih za 84.405 EUR. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 18.939 EUR se nanašajo na odstopljene prispevke za 

zaposlene invalide nad zakonsko predpisano kvoto. 

Rezervacije za  jubilejne nagrade in odpravnine so izračunane v skladu s kolektivno pogodbo in Uredbo o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov. Upoštevana je letna diskontna stopnja 2,5 %, povprečna 

fluktuacija 3,0 % ter rast plače 1,5 %. Izračun rezervacij je opravil pooblaščen aktuar, družba ACLog d. o. o.

Tabela gibanja rezervacij

v EUR Rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi

Rezervacije za 
jubilejne nagrade

Druge rezervacije Skupaj 

Stanje na dan 1. 1. 2014 43.549 12.073 48.406 104.028

Oblikovanje – povečanje 36.749 18.679 0 55.428

Povečanje – pripojitev 520.088 168.608 773.341 1.462.037

Črpanje – zmanjšanje 0 - 2.040 0 - 2.040

Odprava – zmanjšanje 0 0 0 0

Stanje na dan 31. 12. 2014 600.386 197.320 821.747 1.619.453

     

Stanje na dan 1. 1. 2015 600.386 197.320 821.747 1.619.453

Oblikovanje – povečanje 0 0 150.874 150.874

Črpanje – zmanjšanje - 65.062 - 19.342 - 2.855 - 87.259

Odprava – zmanjšanje - 405.289 - 113.135 - 155.826 - 674.250

Stanje na dan 31. 12. 2015 130.035 64.843 813.940 1.008.818

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Dolgoročne obveznosti (14)

Dolgoročne finančne obveznosti

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Dolgoročna posojila bank 154.583 126.000

Druge dolgoročne finančne obveznosti 2.701.590 2.272.625

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 2.856.173 2.398.625

Dolgoročna posojila bank zajemajo prejete dolgoročne kredite v skupnem znesku 154.583 EUR. Kredita sta 

zavarovana z vpisom maksimalne hipoteke na proizvodni obrat Lipovci.

Ocenjena vrednost maksimalne hipoteke je 3.433.000 EUR. Višina obrestne mere je euribor + 3,40 do 4,50 %. 

Rok zapadlosti dolgoročnih kreditov je krajši od pet let. 

Druge dolgoročne finančne obveznosti v znesku 2.701.590 EUR predstavljajo finančne leasinge. Del finančnih 

leasingov v znesku 806.586 EUR, ki zapade v letu 2016, je prenešen med kratkoročne finančne obveznosti. 

Višina obrestne mere se giblje med 3 mes. in 6 mes. EURIBOR ter maržo med 0,00 do 4,68 %. Nad dan 31. 

12. 2015 ima družba sklenjenih 79 dolgoročnih pogodb o finančnem najemu. Rok zapadlosti dolgoročnih 

finančnih obveznosti iz naslova finančnih leasingov se giblje med leti 2016 in 2022. Od tega zapadejo v letu 

2016 3 pogodbe, v letu 2017 8 pogodb, v letu 2018 22 pogodb, v letu 2019 13 pogodb, v letu 2020 21 pogodb, 

v letu 2021 9 pogodb ter v letu 2022 3 pogodbe. V roku 5 let zapade 67 pogodb, kar pomeni pogodbenih 

obveznosti v višini 2.181.855 EUR, v roku nad 5 let pa zapade 12 pogodb, kar pomeni pogodbenih obveznosti 

v višini 1.332.314 EUR.

Dolgoročne poslovne obveznosti

Na dan 31. 12. 2015 družba izkazuje za 211.854 EUR dolgoročnih poslovnih obveznosti. Gre za dolgoročno 

dobljene blagovne kredite od nemškega dobavitelja gradbenih strojev Liebherr v znesku 209.158 EUR, kar 

pomeni, da družba odplačuje postopoma svoj dolg v skladu z amortizacijskim načrtom do konca leta 2017. 

Z omenjenim dobaviteljem je sklenjenih 8 tovrstnih pogodb z zapadlostjo v letih 2016 in 2017. Del obveznosti 

v znesku 339.073 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2016, je bil prenešen med kratkoročne obveznosti. Preostanek 

vrednosti predstavljajo dobljeni predujmi in varščine v znesku 2.696 EUR.

Kratkoročne obveznosti (15)

Kratkoročne finančne obveznosti

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Kratkoročne finančne obveznosti do podj. v skupini 2.874.184 2.636.007

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 5.451.032 6.208.835

Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 3.847.818 0

Druge kratkoročne finančne obveznosti 813.323 1.033.564

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 12.986.357 9.878.406

Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini so nezavarovane in predstavljajo obveznosti iz naslova 

prejetih kreditov: 

• od Pomgrad – TAP d. o. o. v znesku 270.165 EUR,

• od Pomgrad – GM d. o. o. v znesku 633.796 EUR,

• od Pomgrad – VGP d. d. v znesku 1.498.391 EUR,

• od Pomgrad HOLDING d. o. o. v znesku 471.832 EUR.

Kratkoročne obveznosti do bank izkazujejo kratkoročni del dolgoročnih kreditov v višini 214.333 EUR, najeti 

kratkoročni kredit za obratna sredstva pri SKB v višini 539.000 EUR, najeti kredit za obratna sredstva pri Hypo 

banki v višini 498.400 EUR, prevzeti investicijski kredit pri Gorenjski banki v višini 4.177.500 EUR (zapade 31. 

12. 2016 in se letno podaljšuje) in obveznosti za obresti do bank v znesku 21.799 EUR. Obresti se gibljejo od 

EUR + 2,85 % do EUR + 5,20 %. Kratkoročni krediti so zavarovani z bianco menicami delniške družbe ter zastavo 

poslovnega deleža v družbi Mivka resort d. o. o. Neizkoriščen del revolving kreditov znaša na dan 31. 12. 2015 

2.250.000 EUR (NLB).

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz finančnih 

leasingov v znesku 806.586 EUR ter obveznosti iz naslova dividend fizičnim osebam v znesku 6.687 EUR. 

Kratkoročne poslovne obveznosti

 v EUR 31. 12. 2015 31.12.2014

Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 10.070.611 9.939.301

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 15.984.137 17.943.131

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 70.961 87.247

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.284.834 2.565.241

Skupaj kratkoročne in poslovne obveznosti 27.410.543 30.534.920

Kratkoročne poslovne obveznosti so se glede na predhodno leto zmanjšale za 10 %. Največji delež kratkoročnih 

poslovnih obveznosti obsegajo obveznosti do dobaviteljev,  sledijo obveznosti do podjetij v skupini in druge 

poslovne obveznosti.

Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini:

v EUR               31. 12. 2015               31.12.2014

Pomgrad – TAP d. o. o. 7.449.273 5.759.459

SGP Pomgrad - ABI d. o. o. - v likvidaciji 612.433 557.450

Komunika d. o. o. 42.480 9.351

Pomgrad - GM d. o. o. 332.075 1.276.842

SGP Pomgrad GNG d. o. o. 727.300 1.496.015

Pomgrad - CP d. d. 629.771 548.813

Pomgrad - VGP d. d. 277.279 291.371

Skupaj 10.070.611 9.939.301

Za zavarovanje poslovnih obveznosti družba običajno ne daje nobenih instrumentov zavarovanja. 

Letno poročilo 2015
Računovodsko poročilo družbe SGP Pomgrad d. d.
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Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti

Rok zapadlosti 0–30 30–60 60–90 nad 90 nezap. dvom. in 
sporne obv. skupaj

Obvezn. do dob. 2.871.654 350.746 231.581 4.268.115 8.013.001 85.260 15.820.357

Obveznosti do podj.  
v skupini 0 0 0 0 10.070.611 10.070.611

Obveznosti do  
pridruž. podj. 40.609 0 0 0 49.360 89.969

Obveznosti do tujine 136 0 0 26.918 46.757 73.811

Od 4.268.115 EUR obveznosti nad 90 dni predstavljajo zadržani zneski 4.113.166 EUR.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v skupni višini 1.284.834 EUR zajemajo: 

• obveznosti do državnih institucij v višini 297.479 EUR (obveznosti za obračunani davek od dohodkov 

pravnih oseb in prispevke na izplačane plače),

• obveznosti do zaposlenih v višini 854.300 EUR,

• obveznosti iz naslova odkupov terjatev in asignacij v višini 28.830 EUR,

• kratkoročni del obveznosti za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 83.929 EUR,

• obveznosti za administrativne odtegljaje v višini 10.617 EUR,

• ostale kratkoročne obveznosti v višini 9.679 EUR. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (16)

 v EUR               31. 12. 2015               31. 12. 2014

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 155.405 155.000

Rezervacije za koncesijske dajatve 89.723 94.355

Vkalkulirane obresti 45 102

Kratkoročno odloženi prihodki 3.773.614 6.131.445

Skupaj pasivne časovne razmejitve 4.018.787 6.380.902

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške za koncesije (črpanje gramoza) v višini 

89.723 EUR, vnaprej vračunane stroške in nagrade poslovodstva v višini 155.000 EUR ter odložene prihodke 

iz naslova projektov v višini 3.773.613 EUR.

Potencialne obveznosti in sredstva, dana v zavarovanje (17)

Stanje potencialnih obveznosti in sredstev, danih v zavarovanje na dan 31. 12. 2015, je sledeče:

• dane hipoteke v vrednosti 9.970.916 EUR (vse za lastne kredite in garancije),

• dana poroštva za kredite, garancije, leasinge v vrednosti 10.684.565 EUR (od tega družbam znotraj 

skupine 8.662.065 EUR, lastniku in drugim z njim povezanim osebam 1.392.500 EUR ter ostalim družbam 

630.000 EUR),

• dane menice in izvršnice v vrednosti 464.579 EUR.

Na dan 31. 12. 2015 ima družba za 2.250.000 EUR neizkoriščenih revolving kreditov.

4.7.2  Razkritja k izkazu poslovnega izida 

Prihodki iz poslovanja (18)

Družba je v obdobju od 01. 01. do 31. 12. 2015 in 2014 ustvarila:

 v EUR 2015 2014

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 101.715.802 95.110.366

Skupaj vsi prihodki iz poslovanja 101.715.802 95.110.366

Glede na predhodno leto je družba realizirala za 7 % več čistih prihodkov iz prodaje (v letu 2014 za 3 % več). 

Čiste prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od prodaje na domačem trgu v višini 101.627.779 EUR ter 

prihodki od prodaje na tujem trgu (EU) v višini 88.023 EUR.

Prihodki od prodaje na domačem trgu v višini 101.627.779 EUR predstavljajo:

• prihodki od prodaje gradbenih storitev v višini 98.678.760 EUR (97,0 %),

• prihodki iz naslova poslovnih storitev v višini 1.415.820 EUR (1,4 %),

• prihodki iz naslova prodaje materiala in trgovskega blaga v višini 1.065.855 EUR (1,1 %),

• prihodki iz naslova najemnin v višini 467.344 EUR (0,5 %).

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (20)

Nanašajo se na prihodke iz naslova usredstvenja lastnih storitev v višini 40.259 EUR ter predstavljajo dela na 

nepremičninah (ključavničarska delavnica, nadstrešnica LGM in skladišče).

Drugi poslovni prihodki (21)

 v EUR 2015 2014

Drugi poslovni prihodki 1.110.787 210.283

Skupaj drugi poslvni prihodki 1.110.787 210.283

Drugi poslovni prihodki  zajemajo prihodke iz naslova odprave dolgoročnih rezervacij v višini 651.277 EUR, 

prihodke od nadomestila za izkopani gramoz v višini 178.078 EUR, prevrednotovalne poslovne prihodke iz 

naslova prodaje oz. izločitve osnovnih sredstev v višini 197.560 EUR ter ostale poslovne prihodke v višini 

83.872 EUR. 

Letno poročilo 2015
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Stroški blaga, materiala in storitev (22)

Stroški blaga in materiala vključujejo:

 v EUR 2015 2014

Nabavna vrednost prodanega blaga 1445949 0

Stroški materiala 14.751.657 1.520

Stroški energije 1.590.347 44.214

Stroški nadomestnih delov za OS in mat. za vzdržev. 403.595 0

Odpis drobnega inventarja in embalaže 364767 0

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 83.490 53.047

Drugi stroški materiala 276.864 4.810

Skupaj stroški materiala 18.916.669 103.591

Stroški materiala so se  glede na preteklo leto tako povečali zaradi pripojitve družbe SGP Pomgrad – Gradnje 

d. o. o. v letu 2014.

Stroški storitev obsegajo:

 v EUR 2015 2014

Stroški storitev pri proizvaj. proizv. in opravljanju storitev 57.117.383 90.937.891

Stroški transportnih storitev 3.371.600 78.364

Stroški storitev v zvezi z vzdrž. opred. OS 711.976 139.707

Najemnine 1.379.790 233.836

Povračila stroškov v zvezi z delom 91.891 12.030

Stroški plačilnega prometa in zavarovanj 1.367.537 570.665

Stroški intelektualnih in osebnih storitev (reviz., svetov., odvet., ...) 1.123.065 193.572

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 328.824 157.354

Stroški drugih storitev 1.511.888 201.853

Skupaj stroški storitev 67.003.954 92.525.272

Stroški storitev so se glede na preteklo leto zmanjšali za 27 %, kar je posledica spremenjene strukture stroškov 

zaradi izpeljane pripojitve hčerinske družbe SGP Pomgrad – Gradnje d. o. o. v letu 2014.

Stroški storitev in materiala se v glavnem nanašajo na stroške gradbenih storitev ter proizvajalne stroške 

prodanega gramoza, betona, betonske galanterije in železnih konstrukcij, ki so nastali na podlagi podizvajalskih 

pogodb med družbami v skupini. Glede na predhodno leto so se  zmanjšali  za 7 %. 

Stroški revizije so v letu 2015 znašali 22.250 EUR. Stroški revizijskih storitev za revidiranje letnega poročila 2015 

znašajo 22.500 EUR. Revizijska družba Deloitte revizija d. o. o. v letu 2015 ni opravljala drugih revizijskih storitev.

Stroški prikazani po funkcionalnih skupinah so naslednji:

• vrednosti prodanih poslovnih učinkov 91.898.117, 

• stroški prodajanja   2.420.590,

• stroški splošnih dejavnosti  4.945.121.

Stroški dela (23)

Stroški dela vključujejo:

 v EUR               31. 12. 2015               31. 12. 2014

Stroški plač 7.320.074 1.523.544

Stroški socialnih zavarovanj 1.145.943 247.204

Dodatno pokojninsko zavarovanje 223.900 47.268

Drugi stroški dela 1.198.435 198.350

Skupaj stroški dela 9.888.352 2.016.366

Glede na predhodno leto so se stroški dela tako povečali zaradi pripojitve družbe SGP Pomgrad – Gradnje d. 

o. o. v letu 2015 na podlagi delovnih ur povprečno zaposlenih 384,84 delavcev (v letu 2014 48,18). Od tega 

je bilo zaposlenih 8,20 delavcev po individualnih pogodbah. Družbo vodi tričlanska uprava. Povprečna bruto 

plača temelji na določbah kolektivne pogodbe za gradbeništvo in je v letu 2015 brez individualnih pogodb 

znašala 1.435,15 EUR bruto na mesec (v letu 2014 1.737,32 EUR bruto/mesec) ali  za 17 % manj kot predhodno 

leto (posledica pripojitve operativne hčerinske družbe SGP Pomgrad – Gradnje d. o. o.).

Regres za letni dopust in drugi osebni prejemki so v družbah skupine Pomgrad in delniški družbi obračunani 

in izplačani v okviru kolektivne pogodbe za gradbeništvo in določb Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek. 

Družba plačuje zaposlenim tudi dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje v višini 4 % od bruto plače 

zaposlenega pri družbi Moja naložba d. d. 

V letu 2015 je družba izplačala nagrade za uspešno poslovanje članom uprave in zaposlenim po individualnih 

pogodbah.

Prejemki članov uprave, kolektivnih pogodb in nadzornega sveta so prikazani med drugimi razkritji in pojasnili.

Odpisi vrednosti (24)

 

 v EUR               31. 12. 2015               31. 12. 2014

Amortizacija 2.303.247 400.781

Prevr. posl. odhodki neopred. dolg. sred. in opredm. OS 20.275 67.060

Prevr. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 830.466 39.409

Skupaj odpisi vrednosti 3.153.988 507.250

Letno poročilo 2015
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Amortizacija je bila obračunana po predpisanih amortizacijskih stopnjah, po metodi enakomernega časovnega 

amortiziranja. Amortizacijske stopnje se glede na predhodno leto niso spreminjale. 

Družba je v letu 2015 oblikovala popravke vrednosti terjatev za terjatve, za katere je ocenila, da ne bodo 

poplačane (prisilna poravnava, stečaji in drugo) v skupni višini 830.466 EUR. 

Drugi poslovni odhodki (25)

 v EUR 2015 2014

Rezervacija za koncesijske dajatve 91.233 91.174

Drugi stroški 77.697 18.771

Oblikovanje dolgoročnih rezervacij 131.935 55.428

Skupaj drugi poslovni odhodki 300.865 165.373

Rezervacije v višini 91.233 EUR se nanašajo na rezervacijo za koncesijske dajatve za izkopani gramoz v letu 

2015, ki jih bo družba poravnala v letu 2016. 

Oblikovane dolgoročne rezervacije se nanašajo na dane bančne garancije za odpravo napak v garancijskem 

roku.

Drugi stroški zajemajo predvsem nadomestila za stavbna zemljišča (Murska Sobota, Beltinci, Puconci in 

Rogla), nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, štipendije ter ostali stroški.

Finančni prihodki (26)

 v EUR 2015 2014

Fin. prihodki na podl. deležev iz dobička v skupini 716.165 1.016.165

Finančni prihodki iz deležev v pridruž. podj. 32.790 32.790

Finančni prihodki iz deležev v drugih podjetih 11.100 7.548

Finančni prihodki iz drugih naložb 0 379.373

Skupaj finančni prihodki iz deležev 760.055 1.435.876

V letu 2015 je družba ustvarila finančne prihodke na podlagi deležev v dobičku pri  družbah Pomgrad – GM d. 

o. o. v višini 700.000 EUR ter družbi Pomgrad – VGP d. d. v višini 16.165 EUR. 

Finančni prihodki od pridruženih podjetij so znašali 32.790 EUR in so bili prejeti od družbe Hakl IT d. o. o.

Finančni prihodki iz deležev v drugih podjetjih so prihodki od prejetih dividend od Zavarovalnice Triglav v 

višini 11.100 EUR. 

Finančni prihodki iz danih posojil

 v EUR 2015 2014

Finančni prihodki iz posojil danih podjetjem v sk. 24.357 35.708

Finančni prihodki iz posojil danih pridruženim pod. 0 0

Finančni prihodki iz posojil danim drugim 29.026 28.382

Skupaj finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 53.383 64.090

Med finančnimi prihodki iz danih posojil družba izkazuje obresti od danih kreditov družbam v skupini (Dobel 

d. o. o., Pomgrad – Nepremičnine d. o. o., Mivka resort d. o. o., Pomgrad – CP d. d. in Urbani center d. o. o.) ter 

obresti iz naslova danih depozitov pri bankah.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

 v EUR 2015 2014

Finančni prihodki iz poslov. tejatev do drugih 47.175 16.484

Skupaj finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 47.175 16.484

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih v višini 47.175 EUR so prihodki plačanih zamudnih obresti. 

Finančni odhodki (27)

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

Družba je v letu 2015 odpravila pripoznanje finančnih naložb v družbi Inštitut za sonaravne inovativne 

tehnologije (1.000 EUR) ter družbi Shala Energy LLC (50 EUR). 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

 v EUR 2015 2014

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od podj. v skupini 36.843 0

Finančni odhodki iz izdanih obveznic 93130 0

Finančni odhodki od posojil prejetih od bank 346.818 464.594

Finančni odhodki iz drugih finančnih obv. 462.316 2.639

Skupaj finančni odhodki 939.107 467.233

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

 v EUR 2015 2014

Finančni odhodki iz obveznosti do dobav. 5.808 457

Finančni odhodki iz drugih posl. obv. 26.128 0

Skupaj finančni odhodki 31.936 457

Letno poročilo 2015
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Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev predstavljajo plačane zamudne obresti. 

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti predstavljajo obračunane obresti iz naslova prejetih 

dolgoročnih blagovnih kreditov od družbe Liebherr.

Drugi prihodki (30)

Drugi prihodki so realizirani:

 v EUR 2015 2014

Prihodki iz naslova izvršb 857 6.170

Izterjane odpisane terjatve 26.829 0

Druge neobičajne postavke 388.842 342.150

Skupaj drugi prihodki 416.528 348.320

Druge neobičajen postavke se nanašajo na:

• prejete odškodnine iz naslova zavarovanj v višini 189.189 EUR,

• trošarine v višini 177.487 EUR,

• prihodke iz naslova preseganja kvote za zaposlene invalide v višini 14.705 EUR,

• ostale prihodke v višini 7.461 EUR.

Drugi odhodki (31)

Drugi odhodki vključujejo:

 v EUR 2015 2014

Vnovčena poroštva Urbani center d. o. o. 499.835 249.076

Denarne kazni in odškodnine 20.323 3.659

Druge neobičajne postavke 64.118 15.088

Skupaj drugi odhodki 584.276 267.823

Davki (28)

 v EUR 2015 2014

Bruto dobiček 3.323.792 1.132.054

Davek iz dobička 227.199 0

Odloženi davki 21.987 173

Čisti dobiček 3.074.606 1.131.881

Družba je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb. V skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih 

oseb se davek za poslovno leto 2015 obračunava po stopnji 17 % od ugotovljene davčne osnove.

Odmerjeni davek družbe za poslovno leto 2015 znaša 227.199 EUR. Družba je v letu 2015 plačala za 28.077 EUR 

akontacij davka od dohodka in tako konec leta 2015 izkazuje obveznost do države iz naslova davka od dohodka 

v znesku 199.122 EUR.

Saldo davčne izgube na dan 31. 12. 2015 znaša 78.631 EUR.

Efektivna davčna stopnja za leto 2015 znaša 8,3 %.

4.7.3  Razkritja k izkazu drugega vseobsegajočega donosa

Drugi vseobsegajoči donos (29)

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje spremembo presežka iz prevrednotenja finančnih 

naložb v znesku 444 EUR. Ob upoštevanju navedenega znaša celotni vseobsegajoči donos konec leta 2015 

3.074.162 EUR.

4.7.4 Razkritja k izkazu sprememb lastniškega kapitala

V izkazu sprememb lastniškega kapitala so predstavljene spremembe sestavin kapitala za poslovno leto. 

Družba sestavlja izkaz gibanja kapitala v obliki razpredelnice.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja se je spremenil za 3.074.162 EUR, in sicer:

• povečal za čisti dobiček tekočega leta v višini 3.074.606 EUR,

• zmanjšal za spremembo presežka iz prevrednotenja finančnih naložb v znesku 444 EUR,

Družba je v poslovnem letu 2015 ugotovila bilančni dobiček v višini 17.965.301 EUR.

4.7.5 Razkritja k izkazu denarnih tokov

Družba sestavlja izkaz denarnih tokov po neposredni metodi (različica I). Večina denarnih tokov je nastala 

iz naslova poslovanja. Družba je v letu 2015 ustvarila za 17.473.070 EUR prebitka prejemkov nad izdatki pri 

poslovanju (v letu 2014 je bil prebitek prejemkov nad  izdatki v višini 3.050.615 EUR). Denarni izid pri naložbenju 

je bil negativen, in sicer je znašal prebitek izdatkov nad prejemki 10.893.932 EUR (v letu 2014 je znašal negativni 

denarni tok pri naložbenju 838.077 EUR). Denarni izid pri financiranju je bil  pozitiven, in sicer je znašal prebitek 

prejemkov nad izdatki 1.101.494 EUR (v letu 2014 je bil negativni denarni izid v višini 2.230.748 EUR). 

Letno poročilo 2015
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4.7.6 Druga razkritja 

Povezane osebe

Družba je s povezanimi osebami poslovala na osnovi sklenjenih pogodb, kjer so bile v medsebojnem prometu 

povezanih oseb uporabljene tržne in obligacijske zakonitosti.

Prejemki

Prejemki Plača Drugi prejemki Boniteta Skupaj

Člani uprave 283.751 55.774 17.126 356.651

Člani nadzornega sveta 0 17.850 0 17.850

Zaposleni po individualnih pog. 216.740 18.152 7.646 242.538

SKUPAJ 2015 500.491 91.776 24.772 617.039

Prejemki članov uprave in zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vključujejo:

• bruto prejemke, ki so vsebovani v obvestilu za napoved dohodnine,

• premije za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

Predsednik uprave g. Igor Banič je v letu 2015 prejel za 145.891 EUR prejemkov (od tega plača 111.158 EUR, 

regres 1.065 EUR, bonitete 6.945 EUR, stimulacija 24.472 EUR in nadzor hčerinske družbe 2.250 EUR). 

Namestnik predsednika uprave g. Boris Sapač je v letu 2015 prejel za 137.775 EUR prejemkov (od tega plača 

104.909 EUR, regres 1.065 EUR, bonitete 5.767 EUR, stimulacija 24.472 EUR in nadzor hčerinske družbe 1.562 

EUR). Član uprave g. Iztok Polanič je v letu 2015 prejel za 72.986 EUR prejemkov (od tega plača 67.684 EUR, 

regres 888 EUR in bonitete 4.414 EUR).

Prejemki članov nadzornega sveta vsebujejo bruto sejnine članov za opravljanje funkcije v nadzornem svetu 

ter nagrade.

Predsednik NS g. Kristian Ravnič je v letu 2015 prejel za 3.860 EUR bruto prejemkov (od tega sejnine 1.360 

EUR in nagrada 2.500 EUR). Član NS g. Borut Štraus je prejel za 2.840 EUR bruto prejemkov (od tega sejnine 

840 EUR in nagrada 2.000 EUR). Član NS g. Jožef Horvat je v prejel za 2.840 EUR bruto prejemkov (od tega 

sejnine 840 EUR in nagrada 2.000 EUR). Član NS g. Roland Tušar je prejel za 2.630 EUR bruto prejemkov (od 

tega sejnine 630 EUR in nagrada 2.000 EUR). Član NS g. Peter Polanič je prejel za 2.840 EUR bruto prejemkov 

(od tega sejnine 840 EUR in nagrada 2.000 EUR). Član NS g. Rolando Zakšek je prejel za 2.840 EUR bruto 

prejemkov (od tega sejnine 840 EUR in nagrada 2.000 EUR).

V letu 2015 družna ni odobrila predujmov, posojil ter poroštev tem skupinam oseb.

Upravljanje s kapitalom

Osnovni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti čim boljšo kreditno boniteto in kapitalsko ustreznost 

za potrebe financiranja tekočega poslovanja ter investicij in doseganje čim višjega kapitalskega donosa za 

lastnike. Ustrezen obseg kapitala družbi zagotavlja zaupanje upnikov, trga ter vzdržuje raven razvoja osnovne 

dejavnosti.

Dogodki po datumu poročanja

V mesecu aprilu 2016 je prišlo do pripojitve hčerinske družbe SGP Pomgrad – ABI d. o. o. – v likvidaciji, z 

datumom pripojitve 01. 01. 2016. 

Letno poročilo 2015
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Predsednik uprave:

Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Člana uprave:

Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.

Iztok Polanič, MBA

4.8 Razmerja s povezanimi družbami
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POSTAVKA ABI GM TAP CP VGP GNG NEPREM. DOBEL MIVKA KOMUNIKA POM. HOLD. GZL SKUPAJ

Dolg. fin. naložbe 342.045 1.590.523 2.197.071 1.599.878 887.779 618.646 1.006.941 2.303.074 8.804.116 618.875 549.571 1.050.140 21.568.659

Dolg. poslov. terjatve

Kratk. fin. naložbe 3.693.312 65.779 301.592 4.060.683

Kratk. poslov. terjatve 362.093 712.264 305.596 911.774 77.314 367.457 260.941 87.056 7.980 446.991 3.539.466

AČR

Kapital

Dolg. fin. obveznosti 

Kratk. fin. obveznosti 633.796 270.165 1.498.391 471.832 2.874.184

Dolg. poslov. obveznosti

Kratk. poslov. obveznosti 612.433 332.075 7.449.273 629.771 277.279 727.299 42.479 10.070.609

PČR

Prihodki iz poslovanja 1.184.655 2.153.882 1.686.890 2.953.732 208.872 348.432 14.246 77.329 12.672 8.640.710

Prihodki iz financiranja 700.000 8.262 16.165 4.615 7.806 3.100 739.948

Drugi prihodki
 
Odhodki iz poslovanja 2.952.124 2.432.879 6.837.437 1.572.393 214.938 1.288.909 340 15.299.020

Odhodki iz financiranja 8.385 6.452 19.980 2.027 36.844

Drugi odhodki

Letno poročilo 2015
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  5 Računovodsko poročilo
 Skupine Pomgrad

DA SMO ORGANSKO  
  VPETI V OKOLJE.

Ne pozabljamo,
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5.1 Revizorjevo poročilo

Letno poročilo 2015
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Izjava o odgovornosti  
poslovodstva

Poslovodstvo potrjuje letno poročilo skupine Pomgrad za leto 2015, ki vsebuje 

poslovno poročilo in računovodsko poročilo za leto, ki je trajalo od 1. 1. do 31. 

12. 2015.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila skupine Pomgrad tako, da 

le ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in 

izidov njenega poslovanja za leto 2015.

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske 

usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti 

in dobrega gospodarjenja. Hkrati tudi potrjuje, da so računovodski izkazi 

skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju in 

obstoju skupine ter v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Slovenskimi 

računovodskimi standardi.

Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za 

sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in 

odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti oz. nezakonitosti.

Poslovodstvo pri svojem poslovanju dosledno upošteva zakone in davčne 

predpise, tako da uprava ne pričakuje, da bi lahko nastale pomembne 

obveznosti iz tega naslova.

Murska Sobota, april 2016

Predsednik uprave: 

Igor Banič,  

univ. dipl. ekon. 

Član uprave: 

Boris Sapač,  

univ. dipl. inž. grad. 

Član uprave: 

Iztok Polanič,  

MBA 

5.2 Uvodna pojasnila  
k pripravi računovodskih izkazov in 
pomembne računovodske usmeritve

Družba SGP Pomgrad d. d. pripravlja skupinske računovodske izkaze in pojasnila v skladu s 

SRS, kot jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Revizijska družba Deloitte revizija d. o. o. je revidirala skupinske računovodske izkaze s 

pojasnili in pripravila poročilo neodvisnega revizorja, ki je vključeno na začetku poglavja.

Pri izdelavi računovodskih izkazov družbe SGP Pomgrad d. d. za leti, končani 31. decembra 

2015 in 2014, so bile uporabljene naslednje računovodske usmeritve:

a) Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, osnovna sredstva, 

naložbene nepremičnine in amortizacija

Osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter dolgoročne AČR so podana po nabavni 

vrednosti. Nove nabave so vključene po nakupnih cenah, povečane za vse pripadajoče 

stroške, ki se nanašajo na usposobitev sredstva.

Odtujena ali uničena sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja. Pri tem nastali 

dobički ali izgube so knjižene kot prevrednotovalni poslovni prihodki oz. odhodki.

Neopredmetena sredstva imajo končne dobe koristnosti.

Amortizacija se obračunava v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov.

Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava 

posamično ter skozi ocenjeno dobo koristnosti sredstev. 

Približki uporabljenih letnih amortizacijskih stopenj so:

Neopredmetena sredstva 10,00 %–25 %

Gradbeni objekti 3 %–5,00 %

Stanovanja 1,67 %

Ostala oprema 6,6 %–33,33 %

Računalniška oprema 33,33 %–50,00 %

Motorna vozila 12,5 %–33,33 %

Drobni inventar nad 1 leto 20 %–33,33 %

5.3
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V letu 2015 in 2014 so uporabljene amortizacijske stopnje nespremenjene glede na predhodno leto.

Naložbene nepremičnine družba opredeli kot nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino in/ali 

povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Kot naložbena nepremičnina se določi:

• Zemljišče, posedovano za povečanje vrednosti dolgoročne naložbe (ne za prodajo v bližnji prihodnosti).

• Zgradba v lasti ali finančnem najemu. Oddana v enkratni ali večkratni poslovni najem.

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

Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti ter uporablja model časovno 

enakomernega amortiziranja.

b) Finančne naložbe

Finančne naložbe v podjetja, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se uvrstijo 

v skupino za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in se merijo po pošteni vrednosti preko kapitala. 

Spremembe poštene vrednosti se evidentirajo v kapitalu, medtem ko trajne slabitve vplivajo na poslovni 

izid leta, v katerem je slabitev ugotovljena. Finančne naložbe podjetja, katerih poštene vrednosti ni mogoče 

ugotoviti, se merijo po nabavni vrednosti zmanjšani za oslabitev. Slabitev se evidentira v poslovni izid kot 

prevrednotovalni finančni odhodek. Finančne naložbe v odvisne družbe so v konsolidaciji izločene, razen 

tistih, ki niso pomembne za pošteno predstavitev računovodskih izkazov. Pridružene družbe se v skupinskih 

računovodskih izkazih merijo po  nabavni vrednosti, povečani za učinke kapitalske metode in zmanjšani za 

morebitne oslabitve.

Finančne naložbe v posojila se merijo po odplačni vrednosti. Finančne naložbe v kapital in finančne naložbe 

v posojila se razčlenjujejo na:

• finančne naložbe v odvisna podjetja oz. podjetja v skupini,

• finančne naložbe v pridružena podjetja in skupaj obvladovana podjetja,

• druge finančne naložbe.

c) Denarna sredstva

Denarna sredstva vključujejo sredstva na transakcijskem računu in sredstva v blagajni.

d) Terjatve

Terjatve vseh vrst se ob svojem nastanku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, 

da bodo plačane.

Skupina ob koncu obračunskega leta preveri kvaliteto terjatev in oblikuje popravek vrednosti tako, da oceni 

kvaliteto terjatve do posameznega kupca.

e) Kratkoročne aktivne in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki ter predhodno nezaračunani prihodki so izkazani kot po-stavke 

aktivnih časovnih razmejitev.

Postavke pasivnih časovnih razmejitev vključujejo vračunane stroške oz. odhodke in kratkoročno odložene 

prihodke.

Kot postavke časovnih razmejitev skupina izkazuje tudi terjatve in obveznosti iz naslova izdanih oz. sprejetih 

avansnih računov.

f) Davek od dobička in odloženi davek

Davčna obveznost je obračunana v skladu z zakonom o davku od dohodka pravnih oseb po stopnji 17 %. Višina 

davčne obveznosti se ugotovi na podlagi davčnega izkaza posamezne družbe. 

Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke 

prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli obdavčljive 

ali odbitne. Obveznost za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so veljavne na dan 

poročanja. 

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne 

razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi 

v računovodskih izkazih. Odloženi davek iz dobička se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so 

bili veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se odložena 

terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.  

Terjatev za odloženi davek se pripozna, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago obdavčljiv 

dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja višino obračunanega davka od dohodka 

pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik, neizrabljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov. 

Obveznost za odloženi davek predstavlja višino obračunanega davka od obdavčljivih začasnih razlik, ki jih bo 

morala skupina v prihodnjih letih plačati državi.

g) Poslovanje s tujimi valutami

Sredstva in obveznosti, nominirane v tujih valutah, so bile preračunane v EUR po referenčnem tečaju ECB na 

dan bilance stanja. Prihodki ali odhodki, ki izhajajo iz preračunov valut, so vključeni v izkaz uspeha tekočega leta.

h) Uskupinjeni računovodski izkazi

Uskupinjene računovodske izkaze skupine podjetij SGP Pomgrad sestavljajo računovodski izkazi delujočih 

odvisnih družb. 

Popolno uskupinjevanje računovodskih izkazov zajema naslednje družbe:

SGP Pomgrad – ABI d. o. o. – v likvidaciji

Pomgrad – GM d. o. o.

Pomgrad – CP d. d., v deležu lastništva

Pomgrad – VGP d. d., v deležu lastništva

SGP Pomgrad GNG, d. o. o., v deležu lastništva 

Pomgrad – TAP d. o. o., v deležu lastništva 

Dobel d. o. o.

Pomgrad – Nepremičnine d. o. o.

Mivka resort d. o. o., v deležu lastništva

V konsolidaciji so po kapitalski metodi vrednotene tudi sledeče naložbe v pridružene družbe:

P.G.M. Inženiring d. o. o.

Tovarna asfalta Kidričevo d. o. o.

Hakl IT d. o. o.
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Nograd GM d. o. o.

Panvita Ekoteh d. o. o.

Urbani center d. o. o.

Družba Komunika d. o. o. je odvisna družba, vendar je v skupinske računovodske izkaze nismo vključili, saj 

ocenjujemo, da je nepomembna z vidika skupine.

Družba Pomgrad Holding d. o. o. ni vključena v konsolidacijo, ker je bila ustanovljena z namenom izvedbe 

določenih projektov, ki pa zaenkrat še niso aktivni. V konsolidacijo prav tako niso vključene družbe, ki so v 

stečajnem ali likvidacijskem postopku, kot so Konstruktor VGR d. o. o., Mont grad d. o. o. in GZL Geoprojekt d. d.

Konsolidirani izkazi se sestavijo na nivoju SGP Pomgrad d. d. Konsolidirano letno poročilo se nahaja na sedežu 

družbe SGP Pomgrad d. d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

i) Kapital

Kapital sestavlja osnovni kapital, kapitalske rezerve, zakonske rezerve, druge rezerve iz dobička, presežek iz 

prevrednotenja, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in čisti poslovni izid poslovnega leta.

j) Obveznosti iz poslovanja in financiranja

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev za osnovna in obratna 

sredstva, obveznosti do države, delavcev in druge obveznosti.

Obveznosti iz poslovanja in financiranja se izkazujejo v izvirnih vrednostih na osnovi ustreznih dokumentov.

Obresti dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti iz financiranja se izkazuje kot strošek oz. odhodek od 

financiranja.

k) Prihodki 

Prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih proizvodov in storitev, navedene v računih in drugih 

listinah, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje.

Pri pogodbah o gradbenih delih se prihodki (in odhodki) pripoznavajo na podlagi stopnje dokončanosti 

pogodbenih dejavnosti na dan bilance stanja, če je mogoče izid pogodbe zanesljivo oceniti. Izid pogodbe po 

stalnih cenah je mogoče zanesljivo oceniti, če:

• je mogoče zanesljivo izmeriti vse pogodbene prihodke,

• je mogoče zanesljivo izmeriti stroške izpolnitve pogodbe na dan bilance stanja,

• je mogoče zanesljivo izmeriti stopnjo izpolnjenosti pogodbe na dan bilance stanja, 

• je mogoče jasno opredeliti stroške pogodbe, tako da se dejansko stanje lahko primerja s prejšnjimi 

ocenami in 

• je verjetno, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi, povezane s pogodbo.

Izid pogodbe o gradbenih delih s stroški in dodatkom je mogoče zanesljivo oceniti, če je mogoče nedvoumno 

ugotoviti stroške po pogodbi; in je verjetno, da bodo gospodarske koristi pritekale v podjetje.

Stroški, zajeti v pogodbeni znesek, morajo vsebovati stroške, ki se nanašajo na pogodbo neposredno ter 

stroške, ki se nanašajo na pogodbo posredno in se lahko razporedijo na več pogodb. Izvajalec del mora take 

stroške razporejati na posamezne pogodbe, sklenjene na podlagi enakih sodil, po isti metodi razporejanja. 

Pogodbeni stroški obsegajo tudi takšne druge stroške, s katerimi je mogoče posebej bremeniti naročnika pod 

pogoji iz pogodbe. Če izida celotne gradbene pogodbe ni mogoče zanesljivo oceniti, družba oceni izid na ravni 

posamezne gradbene faze, ki je del dolgoročne pogodbe.

Presežek prihodkov, ugotovljenih na podlagi metode stopnje dokončanosti, nad zneskom, ki je bil že zaračunan 

kupcu, se evidentira med sredstvi družbe (aktivne časovne razmejitve). Presežek zaračunanega zneska nad 

ugotovljenimi prihodki, pa se v bilanci stanja odraža na strani obve-znosti (pasivne časovne razmejitve).

Drugi poslovni prihodki so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. 

Prevrednotovalni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev.

Prihodki iz naslova komisijskih poslov se nanašajo samo na ustvarjeno razliko v ceni.

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi 

finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi predhodne okrepitve ne zadržujejo 

več v presežku iz prevrednotenja.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid rednega 

poslovanja.

l) Odhodki

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj 

dolgov; prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 

neopredmetenimi sredstvi in kratkoročnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo predvsem stroški 

danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če 

zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne po¬stavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

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

sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se torej pripoznajo 

hkrati s pripoznavanjem zmanjšanja sredstev oz. povečanja dolgov.

m) Stroški materiala in storitev ter stroški dela

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela materiala, na katerega 

se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter posredni stroški nabavljanja, prodajanja in splošnih služb. Stroški 

storitev so stroški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, amortizacije ali dela.

Stroški dela so bruto plače, ki pripadajo zaposlenim, nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno po-

godbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo in bremenijo podjetje, dajatve 

v naravi, darila in nagrade zaposlenim, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, in pripadajoče dajatve, ki breme-

nijo podjetje. Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage 

za obračun plač v bruto znesku oz. upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk, pa tudi 

odpravnin ter ustreznih dajatev.
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POSTAVKA (v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 SREDSTVA 121.772.327 122.154.350

 A. STALNA SREDSTVA 76.942.230 69.838.400

 I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 1 654.895 629.218

 1. Dolgoročne premoženjske pravice  436.197 397.721

 5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  218.698 231.497

 II. Opredmetena osnovna sredstva 2 41.893.930 39.360.325

 1. Zemljišča in zgradbe  24.130.031 24.254.026

 a) Zemljišča  18.358.556 18.207.060

 b) Zgradbe  5.771.475 6.046.966

 2. Proizvajalne naprave in stroji  12.785.117 12.286.250

 3. Druge naprave in oprema  2.198.312 2.549.618

 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo  2.780.470 270.431

 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  2.777.970 153.431

 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  2.500 117.000

 III. Naložbene nepremičnine 3 24.609.742 22.082.546

 IV. Dolgoročne finančne naložbe 4 8.284.022 6.356.683

 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  8.284.022 6.356.683

 b) Delnice in deleži v odvisnih in pridruženih podjetij  7.801.736 5.872.461

 c) Druge delnice in deleži   482.286 484.222

 V. Dolgoročne poslovne terjatve  773.668 608.910

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih  773.668 608.910

VI. Odložene terjatve za davek  725.973 800.718

 V. Dolgoročne poslovne terjatve 5 773.668 608.910

 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih  773.668 608.910

VI. Odložene terjatve za davek 6 725.973 800.718

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA 43.701.242 51.096.972

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

 II. Zaloge 7 2.597.989 8.799.642
 1. Material  1.782.852 1.691.575

 2. Nedokončana proizvodnja  87.071 281.278

 3. Proizvodi in trgovsko blago 728.066 6.780.360
 4. Predujmi za zaloge 0 46.429
 III. Kratkoročne finančne naložbe 8 7.607.459 2.410.416

 2. Kratkoročna posojila  7.607.459 2.410.416

 a) Kratkoročna posojila pridruženim podjetjem  93.125 500.145

 b) Kratkoročna posojila drugim  7.514.334 1.910.271

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 9 22.330.856 38.528.783

 1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini  67.298 173.682

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  20.052.732 33.728.342

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  2.210.826 4.626.759

 V. Denarna sredstva 10 11.164.938 1.358.131

 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11 1.128.855 1.218.978

5.4.1 Skupinska bilanca stanja

5.4 Skupinski računovodski izkazi

POSTAVKA (v EUR) 31. 12. 2015 31. 12. 2014

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 121.772.327 122.154.350

 A. KAPITAL 12 56.880.315 52.616.443

 I. Vpoklicani kapital 3.500.000 3.500.000

 1. Osnovni kapital  3.500.000 3.500.000

 II. Kapitalske rezerve  5.057.755 5.160.288

 III. Rezerve iz dobička 2.944.780 2.903.225

 1. Zakonske rezerve  2.675.612 2.634.057

 5. Druge rezerve iz dobička  269.168 269.168

 IV. Presežek iz prevrednotenja 133.980 134.727

 V. Preneseni čisti poslovni izid 33.399.436 29.323.966

 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.205.566 4.082.501

 VII. Kapital manjšinskih lastnikov 7.638.798 7.511.736

 B. REZERVACIJE  13 3.065.779 3.620.997

 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 392.697 1.121.944

 2. Druge rezervacije 1.276.269 1.303.668

 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.396.813 1.195.385

 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 14 20.577.087 22.231.473

 I. Dolgoročne finančne obveznosti 20.251.532 21.753.176

 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 14.395.691 17.413.889

 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 5.855.841 4.339.287

 II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 325.555 478.297

 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 209.158 362.218

 4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 65.730 34.353

 5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 50.667 81.726

 III. Odložene obveznosti za davek 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 15 36.230.631 36.228.607

I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti 13.211.838 9.879.065

1. Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini 522.544 49.999

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 7.243.941 8.157.617

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 3.847.818 0

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.597.535 1.671.449

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 23.018.793 26.349.542

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do odvisnih in pridruženih družb 333.774 410.169

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20.415.858 22.006.688

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 239.138 248.984

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.030.023 3.683.701

 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 16 5.018.515 7.456.830

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA
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POSTAVKA (v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 1. Čisti prihodki od prodaje 18 124.807.745 134.056.328

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu  124.514.232 132.328.662

b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU  293.513 1.727.666

 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 19 - 3.212.365 - 4.878.944

 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 20 199.923 495.230

 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki) 21 1.445.012 731.239

PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 + 2 + 3 + 4) 123.240.315 130.403.853

 5. Stroški blaga, materiala in storitev 22 94.611.470 100.113.568

 a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala  21.549.592 27.152.206

 b) Stroški storitev  73.061.878 72.961.362

 6. Stroški dela 23 15.328.752 15.818.506

 a) Stroški plač  11.255.563 11.521.069

 b) Stroški socialnih zavarovanj  2.139.487 2.167.982

      (od tega stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja)  347.197 335.866

 c) Drugi stroški dela  1.933.702 2.129.455

 7. Odpisi vrednosti 24 6.205.654 5.616.298

 a) Amortizacija   5.142.841 5.016.142

 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih OS  28.089 126.057

 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri kratkoročnih sredstvih  1.034.724 474.099

 8. Drugi poslovni odhodki 25 1.113.652 1.617.482

POSLOVNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (5 + 6 + 7 + 8) 117.259.528 123.165.854

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 5.980.787 7.237.999

 9. Finančni prihodki iz deležev 26 396.032 504.339

 b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih   373.872 109.898

 c) Finančni prihodki iz deležev v drugih podjetjih  22.160 15.068

 č) Finančni prihodki iz drugih naložb  0 379.373

 10. Finančni prihodki iz danih posojil 26 31.860 45.394

 b) Finančni prihodki iz posojil, danih pridruženim podjetjem  1.443 2.734

 c) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  30.417 42.660

 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 26 109.145 113.949

 b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  109.145 113.949

 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 27 1.050 1.859.766

5.4.2 Skupinski izkaz poslovnega izida

POSTAVKA (v EUR) Pojasnilo 31. 12. 2015 31. 12. 2014

 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 27 1.673.991 1.665.046

 b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridruženih podjetij  2.739 0

 c) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  998.836 1.450.764

 č) Finančni odhodki iz izdanih obveznic  93.130 0

 d) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  579.286 214.282

 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 27 35.558 52.062

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do podjetij v skupini  0 0

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
     meničnih obveznosti 9.226 27.168

 c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti  26.332 24.894

 15. Drugi prihodki 30 652.207 941.772

 16. Drugi odhodki 31 618.762 596.436
 

POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO 4.840.670 4.670.143

DAVKI 28 546.920 378.742

 17. Davek iz dobička  472.174 331.185

 18. Odloženi davki 74.746 47.557

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 4.293.750 4.291.401

20. Čisti poslovni izid lastnikov neobvladujočega deleža 149.162 169.284

 
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA  
OBDOBJA OBVLADUJOČEGA DELEŽA 4.144.588 4.122.117

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA
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5.4.3 Skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa

POSTAVKA (v EUR) 2015 2014

ČISTI DOBIČEK 4.293.750 4.291.401

Sprem. presežka iz prevred. NS in OOS 0

Sprem. presežka iz prevred. fin. sredstev, razpol. za prodajo - 886 40.774

Dobički in izgube zaradi vplivov sprem. deviznih tečajev 0

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 4.292.864 4.332.175

Celotni vseobsegajoči donos lastnikov neobvladujočega deleža 149.023 175.686

Celotni vseobsegajoči donos lastnikov obvladujočega deleža 4.143.841 4.156.489

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
SKUPINE SGP POMGRAD 2015 
v EUR

REZERVE IZ DOBIČKA

Osnovni 
kapital

Kapital. 
rezerve

Zakon. 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Presežek 
iz pre-

vrednotenja

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti 
dobiček 

posl. leta

Skupaj 
kapital 

lastnikov 
obvla-

dujočega 
deleža

Kapital lastnikov 
neobvladujočega 

deleža
Skupaj

I/1 II III/1 III/5 IV V/1 VI/1    

A.1. Stanje  31. decembra 2014 3.500.000 5.160.288 2.634.057 269.168 134.727 29.323.966 4.082.501 45.104.707 7.511.736 52.616.443

B.1. Spremembe lastniškega 
kapitala/transakcije z lastniki - 7.031 - 7.031 - 21.961 - 28.992

b) zmanjšanja manjšinskega 
deleža - 10.770 - 10.770

g) izplačilo dividend za leto 2014 - 11.191 - 11.191

j) druge spremembe - 7.031  - 7.031 - 7.031

B.2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega obdobja

- 747 4.144.588 4.143.841 149.023 4.292.864

a) vnos čistega posl. izida 
poslovnega leta 4.144.588 4.144.588 149.162 4.293.750

f) sprememba presežka iz 
prevrednotenja dolg. fin. 
naložb

- 747 - 747 - 139 - 886

B.3. Spremembe v kapitalu - 102.533 41.555 4.082.501 - 4.021.523 0 0

a) razporeditev preostalega 
dela čistega dobička 
preteklega poslovnega leta

4.082.501 - 4.082.501 0 0

b) razporeditev dela čistega 
dobička poroč. obdobja na 
druge sestavine kapitala

41.555 - 41.555 0 0

č) poravnava izgube - 102.533 102.533 0 0

h) druge spremembe v kapitalu

C. Stanje 31. decembra 2015 3.500.000 5.057.755 2.675.612 269.168 133.980 33.399.436 4.205.566 49.241.517 7.638.798 56.880.315

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

5.4.4 Skupinski izkaz sprememb lastniškega kapitala
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2014

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
SKUPINE SGP POMGRAD 
2014 v EUR

REZERVE IZ DOBIČKA

Osnovni 
kapital

Kapital. 
rezerve

Zakon. 
rezerve

Druge 
rezerve iz 

dobička

Presežek 
iz pre-

vrednotenja

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti 
dobiček 

posl. leta

Skupaj 
kapital 

lastnikov 
obvla-

dujočega 
deleža

Kapital lastnikov 
neobvladujočega 

deleža
Skupaj

I/1 II III/1 III/5 IV V/1 VI/1    

A.1. Stanje  31. decembra 2013 3.500.000 5.240.705 2.594.441 269.168 100.355 29.001.148 291.709 40.997.526 7.321.006 48.318.532

B.1. Spremembe lastniškega 
kapitala/transakcije z lastniki - 49.308 - 49.308 15.044 - 34.264

b) zmanjšanja manjšinskega 
deleža - 26.146 - 26.146 26.146

g) izplačilo dividend za leto 2014 - 11.191 - 11.191

j) druge spremembe - 23.162 - 23.162 89 - 23.073

B.2. Celotni vseobsegajoči 
donos poročevalskega obdobja

34.372 4.122.117 4.156.489 175.686 4.332.175

a) vnos čistega posl. izida 
poslovnega leta 4.122.117 4.122.117 169.284 4.291.401

f) sprememba presežka iz 
prevrednotenja dolg. fin. 
naložb

34.372 34.372 6.402 40.774

B.3. Spremembe v kapitalu  - 80.417 39.616 372.126 - 331.325 0 0

a) razporeditev preostalega 
dela čistega dobička 
preteklega poslovnega leta

291.709 - 291.709 0 0

b) razporeditev dela čistega 
dobička poroč. obdobja na 
druge sestavine kapitala

39.616 - 39.616 0 0

č) poravnava izgube - 80.417 80.417 0 0

h) druge spremembe v kapitalu

C. Stanje 31. decembra 2015 3.500.000 5.160.288 2.634.057 269.168 134.727 29.323.966 4.082.501 45.104.707 7.511.736 52.616.443

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

POSTAVKA (v EUR) 2015 2014

Denarni tokovi pri poslovanju   

Postavke izkaza poslovnega izida 11.166.916 12.930.339 

Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 123.945.028 131.459.574 

Posl. odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz posl. obv. (112.231.192) (118.198.054)

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih (546.920) (331.181)

Spremembe čistih obratnih sredstev 14.900.741 877.180 

Začetne manj končne poslovne terjatve 14.998.445 84.686 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 102.922 218.447 

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 74.745 0 

Začetne manj končne zaloge 6.201.653 5.472.341 

Končni manj začetni poslovni dolgovi (3.483.491) (9.170.720)

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (2.993.533) 4.272.426 

Denarni tok iz poslovanja 26.067.657 13.807.519 

Denarni tokovi pri naložbenju   

Prejemki pri naložbenju 484.531 549.733 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 427.892 549.733 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 2.616 0 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 54.023 0 

Izdatki pri naložbenju (16.872.641) (8.319.473)

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (267.675) (294.735)

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (6.508.780) (6.703.304)

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin (2.970.754) (148.520)

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (1.928.389) (775.076)

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (5.197.043) (546.358)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (16.388.110) (7.769.740)

Denarni tokovi pri financiranju   

Prejemki pri financiranju 3.314.086 4.620.693 

Prejemki od vplačanega kapitala (18.687) 0 

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 4.620.693 

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 3.332.773 0 

Izdatki pri financiranju (3.186.826) (10.115.489)

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (1.673.991) (1.665.046)

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (997.644) 0 

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (504.000) (8.439.252)

Dividende manjšinskim lastnikom (11.191) (11.191)

Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju 127.260 (5.494.796)

Končno stanje denarnih sredstev 11.164.938 1.358.131 

Denarni izid v obdobju 9.806.807 542.983 

Začetno stanje denarnih sredstev 1.358.131 815.148 

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Računovodkinja: Metka Vigali   Predsednik uprave: Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Član uprave: Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.  Član uprave: Iztok Polanič, MBA

5.4.5 Skupinski izkaz denarnih tokov (II. različica)
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5.5.1 Poročajoča družba in skupina Pomgrad

SGP Pomgrad d. d. je poročajoča (matična) družba, registrirana s sedežem v 

Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

Poslovno leto skupine je enako koledarskemu letu.

V nadaljevanju so ločeno predstavljeni skupinski računovodski izkazi za leto, ki 

se je končalo dne 31. decembra 2015.

Računovodski izkazi matične družbe SGP Pomgrad d. d. so prikazani v poglavju 4.

Predstavitev skupine Pomgrad je prikazana v poglavju 2.2.

5.5.2 Podlaga za sestavo

Pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2015 so bili upoštevani:

• Slovenski računovodski standardi,

• Zakon o gospodarskih družbah,

• Zakon o gradnji objektov,

• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegovi podzakonski akti,

• Pravilnik o računovodstvu za skupino Pomgrad,

• ostala veljavna zakonodaja.

Pri tem je bilo uporabljeno načelo izvirnih vrednosti. Bilanci stanja vključujeta 

le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost skupine. Poleg 

tega so bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke:

• časovna neomejenost poslovanja,

• konsistentnost in doslednost pri uporabi računovodskih smernic,

• da bo matično podjetje in s tem skupina nadaljevala poslovanje v dogledni 

prihodnosti in nima potrebe, da bi ga ustavilo ali pomembno skrčilo,

• strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka.

Pojasnila k skupinskim  
računovodskim izkazom

5.5

Razen temeljnih računovodskih predpostavk, ki jih mora podjetje pri ocenjevanju ekonomskih kategorij 

upoštevati, je poslovodstvo družbe SGP Pomgrad d. d. spoštovalo osnovna računovodska načela:

• previdnost,

• prednost vsebine pred obliko,

• pomembnost,

• razumljivost,

• da postavke v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč,

• zanesljivost in primerljivost.

Računovodske usmeritve, uporabljene pri izdelavi računovodskih izkazov za leto, končano 31. 12. 2015, so 

zapisane v pravilniku o računovodstvu. 

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bila pripravljena na osnovi izvirnih vrednosti v skladu s 

Slovenskimi računovodskimi standardi in spremljajočo zakonodajo. 

Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje družbe. Pri tem sta bili 

upoštevani načeli nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja družbe. 

5.5.3 Obvladovanje finančnih tveganj

Finančna tveganja, ki jim je skupina izpostavljena, so kreditno tveganje, likvidnostno tveganje ter obrestno 

tveganje. Vse vrste tveganj so podrobneje opredeljene v poslovnem delu letnega poročila (poglavje 2.9 – 

Upravljanje s tveganji).

5.5.4 Spremembe v skupini v letu 2015

V letu 2015 je prišlo do sledečih sprememb v skupini Pomgrad:

• Dokup manjšinskega deleža (2,02 %) SGP Pomgrad – GNG d. o. o. s strani obvladujoče družbe. Obvladujoča 

družba je tako postala 100 % lastnik.

• Pridobitev 50 % deleža v družbi Urbani center d. o. o. s strani obvladujoče družbe, ki je tako postala 

pridružena družba skupine Pomgrad.

• Dokapitalizacija pridružene družbe Panvita Ekoteh d. o. o. s strani odvisne družbe Pomgrad – GM d. o. o.
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Razkritja k skupinskim  
računovodskim izkazom

5.6

5.6.1  Razkritja k bilanci stanja

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (1)

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR vključujejo:

Vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročni AČR se je v letu 2015 

povečala za 4 % (v letu 2014 se je povečala za 21 %).

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR 2015

Za leto 2015 Dobro ime Dolgor. odloženi 
stroški poslovanja

Dolgor. premo-
ženjske pravice

Druga  
neopredmetena 

dolgoročna 
sredstva

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 01/01 1.628.582 526.768 1.054.951 64.711 3.275.012

Pridobitve 14.022 253.653 267.675

Odtujitve - 2.616 - 5.728 - 8.344

Prenos iz kto na kto

STANJE 31/12 1.628.582 538.174 1.302.876 64.711 3.534.343

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 01/01 1.628.582 320.922 657.230 39.060 2.645.794

Odtujitve - 5.728 - 5.728

Amortizacija 20.970 215.177 3.235 239.382

Prenos iz kto na kto

Stanje 31/12 1.628.582 341.892 866.679 42.295 2.879.448

Neodpisana vrednost 01/01 0 205.846 397.721 25.651 629.218

Neodpisana vrednost 31/12 0 196.282 436.197 22.416 654.895

POSTAVKA (v EUR) 2015 2014

Dolgoročne premoženjske pravice 436.197 397.721

Dolgoročne AČR 218.698 231.497

Skupaj neopredmetena in opredmetena sredstva 654.895 629.218

Skupina SGP Pomgrad je v letu 2015 nabavila za 267.675 EUR neopredmetenih sredstev (v letu 2014 294.735 

EUR). Gre predvsem za dodatna vlaganja v posodobitev in nadgradnjo informacijske tehnologije, kot so  

SharePoint, DMS in Mobilog.

Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR 2014

Za leto 2014 Dobro ime Dolgor. odloženi 
stroški poslovanja

Dolgor. premo-
ženjske pravice

Druga  
neopredmetena 

dolgoročna 
sredstva

Skupaj:

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 01/01 1.628.582 554.962 769.076 65.273 3.017.893

Pridobitve 1.109 293.626 294.735

Odtujitve - 11.108 - 7.751 - 562 - 19.421

Prenos iz kto na kto - 18.195 - 18.195

STANJE 31/12 1.628.582 526.768 1.054.951 64.711 3.275.012

POPRAVEK VREDNOSTI      

Stanje 01/01 1.628.582 302.134 531.243 35.824 2.497.783

Odtujitve - 7.751 - 7.751

Amortizacija 20.972 133.738 3.236 157.946

Prenos iz kto na kto - 2.184 - 2.184

Stanje 31/12 1.628.582 320.922 657.230 39.060 2.645.794

Neodpisana vrednost 01/01 0 252.828 237.833 29.449 520.110

Neodpisana vrednost 31/12 0 205.846 397.721 25.651 629.218
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Opredmetena osnovna sredstva (2)

Skupina Pomgrad je v letu 2015 nabavila za 6.508.780 EUR opredmetenih osnovnih sredstev (v letu 2014 

6.703.304 EUR). Največji delež nabavljenih OS se nanaša na nakup nepremičnine Tehnološki park Brdo v 

Ljubljani, nakup gradbene opreme, modernizacijo voznega parka, nakup opreme za geotehnična dela ter 

vlaganja v računalniško opremo in drugo manjšo opremo. Največje nabave v letu 2015 so bile:

• nepremičnina Tehnološki park Brdo Ljubljana v skupni vrednosti 2.568.949 EUR – Pomgrad – Nepremičnine d. o. o.,

• bagerji in nakladalci v skupni vrednosti 536.563 EUR – SGP Pomgrad d. d. in Pomgrad – TAP d. o. o.,

• tovorna vozila (3 kom) v skupni vrednosti 478.154 EUR – SGP Pomgrad d. d.,

• finišerji Vögele (2 kom) v skupni vrednosti 495.482 EUR – SGP Pomgrad d. d.,

• rezervoarji za bitumen (5 kom) v skupni vrednosti 481.440 EUR – SGP Pomgrad d. d.,

• oprema betonarne Lipovci v vrednosti 283.140 EUR – SGP Pomgrad d. d.,

• preureditev in oprema trgovski center Maksimus v skupni vrednosti 185.400 EUR – Dobel d. o. o.,

• mobilna predsejalna naprava Sandvik v vrednosti 173.125 EUR – Pomgrad – GM d. o. o.,

• freza za asfalt Wirtgen (1 kom) v vrednosti 145.000 EUR – SGP Pomgrad d. d.,

• odkup zemljišč cestna baza Ljutomer v skupni vrednosti 125.000 EUR – Pomgrad – CP d. d. 

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 2015

Za leto 2015 Zemljišča Zgradbe Oprema in 
nadomestni deli

Drobni in poslovni 
inventar

Druga opredm. 
OS

Opredmetena 
OS v izdelavi Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01/01 18.811.780 15.576.524 38.289.632 4.730.297 9.098 270.431 77.687.762

Pridobitve 151.509 129.551 3.062.687 175.943 2.989.090 6.508.780

Odtujitve - 13 - 4.920 - 1.135.804 - 90.954 - 7.299  -1.238.990

Prenos iz kto na kto 34.868 400.140 - 435.008 0

Prenos na nal. nep. - 36.744 - 36.744

 STANJE 31/12 18.963.276 15.736..023 40.616.655 4.815.286 9.098 2.780.470 82.920.808

POPRAVEK V VREDNOSTI

Stanje 01/01 604.720 9.529.558 24.978.087 3.215.072 38.327.437

Odtujitve - 4.920 - 1.097.933 - 82.114 - 1.184.967

Prenos v stroške

Amortizacija 439.910 3.049.913 394.585 3.884.408

Slabitve

Prenos iz neop. dolg. sred.

Stanje 31/12 604.720 9.964.548 26.930.067 3.527.543 41.026.878

Neodpisana vredn. 01/01 18.207.060 6.046.966 13.311.545 1.515.225 9.098 270.431 39.360.325

Neodpisana vredn. 31/12 18.358.556 5.771.475 13.686.588 1.287.743 9.098 2.780.470 41.893.930

Opredmetena osnovna sredstva so zastavljena kot instrument zavarovanja pri najetih posojilih in garancijskih 

okvirjih pri bankah. Knjigovodska vrednosti zastavljenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2015 znaša 

14.669.079 EUR.

Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 2014

Za leto 2014 Zemljišča Zgradbe Oprema in 
nadomestni deli

Drobni in poslovni 
inventar

Druga opredm. 
OS

Opredmetena 
OS v izdelavi Skupaj:

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01/01 17.611.779 15.220.984 34.997.451 4.226.611 9.098 155.256 72.221.179

Pridobitve 1.200.001 308.072 4.423.028 610.962 161.241 6.703.304

Odtujitve - 14.240 - 1.130.847 - 109.829 - 1.254.916

Prenos iz kto na kto 43.513 2.553 - 46.066 0

Prenos na nal. nep. 18.195 18.195

 STANJE 31/12 18.811.780 15.576.524 38.289.632 4.730.297 9.098 270.431 77.687.762

POPRAVEK V VREDNOSTI

Stanje 01/01 547.005 8.962.297 23.302.343 2.956.046 0 0 35.767.691

Odtujitve - 14.240 - 1.067.544 - 100.101 - 1.181.885

Prenos v stroške 250 2.954 3.204

Amortizacija 579.317 2.743.038 356.173 3.678.528

Slabitve 57.715 57.715

Prenos iz neop. dolg. sred. 2.184 2.184

Stanje 31/12 604.720 9.529.558 24.978.087 3.215.072 38.327.437

Neodpisana vredn. 01/01 17.064.774 6.258.687 11.695.108 1.270.565 9.098 155.256 36.453.488

Neodpisana vredn. 31/12 18.207.060 6.046.966 13.311.545 1.515.225 9.098 270.431 39.360.325

Naložbene nepremičnine (3)

Skupina izkazuje naložbene nepremičnine v višini 24.130.031 EUR (v letu 2014 22.082.546 EUR). Naložbene 

nepremičnine so nepremičnine, ki se dajejo v najem ali so namenjene dajanju v najem. Izkazujejo se po modelu 

nabavne vrednosti.  

Družba je med naložbene nepremičnine uvrstila nepremičnine, ki jih daje v najem, nepremičnine, za katere 

išče potencialne najemnike, lahko tudi kupce in pripadajoče dele zemljišč.

Naložbene nepremičnine v lasti družb POMGRAD NEPREMIČINE d. o. o., DOBEL d. o. o., POMGRAD – CP d. d. 

in SGP POMGRAD d. d. so zastavljene kot zavarovanje za prejete kredite oz. leasinge ter garancijske okvirje 
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pri bankah. Knjigovodska vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin na dan 31. 12. 2015 znaša 23.184.079 

EUR. Skupina je z naložbenimi nepremičninami dosegla 2.674.564 EUR prihodkov ter imela za ca. 1.820.670 

EUR stroškov (skupaj z obračunano amortizacijo).

Skupina Pomgrad uporablja pri amortiziranju naložbenih nepremičnin enakomerno časovno amortiziranje. 

Oprema v naložbenih nepremičninah se amortizira v skladu z dobo uporabnosti opreme.

Tabela gibanja naložbenih nepremičnin 2015

Za leto 2015 Zemljišča Zgradbe Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 01/01 3.061.626 26.613.177 29.674.803

Pridobitve 14.607 5.344.527 5.359.134

Odtujitve - 13.352 - 2.375.028 - 2.388.380

Prenos iz OS v pridobivanju 36.744 36.744

Prenos iz zalog 159.664 159.664

STANJE 31/12 3.062.881 29.779.084 32.841.965

POPRAVEK V VREDNOSTI

Stanje 01/01 7.592.257 7.592.257

Odtujitve - 379.085 - 379.085

Amortizacija 1.019.051 1.019.051

Prenos

Stanje 31/12 8.232.223 8.232.223

Neodpisana vrednost 01/01 3.061.626 19.020.920 22.082.546

Neodpisana vrednost 31/12 3.062.881 21.546.861 24.609.742

Tabela gibanja naložbenih nepremičnin 2014

Za leto 2014 Zemljišča Zgradbe Skupaj

NABAVNA VREDNOST    

Stanje 01/01 3.063.047 26.034.356 29.097.403

Pridobitve 148.520 148.520

Odtujitve - 1.421 - 8.683  - 10.104

Prenos iz zalog 438.984 438.984

STANJE 31/12 3.061.626 26.613.177 29.674.803

POPRAVEK V VREDNOSTI

Stanje 01/01 6.413.444 6.413.444

Odtujitve - 855 - 855

Amortizacija 1.179.668 1.179.668

Prenos

Stanje 31/12 7.592.257 7.592.257

Neodpisana vrednost 01/01 3.063.047 19.620.912 22.683.959

Neodpisana vrednost 31/12 3.061.626 19.020.920 22.082.546

Dolgoročne finančne naložbe (4)

Dolgoročne finančne naložbe:

Naložbe 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Delnice in deleži pridruženih podjetij 7.801.736 5.872.461

Druge delnice in deleži 482.286 484.222

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 8.284.022 6.356.683

Skupina Pomgrad izkazuje dolgoročne finančne naložbe v višini 8.284.022 EUR. Dolgoročne finančne naložbe 

so se glede na predhodno leto povečale za 31 %, kar je posledica pridobitve 50 % lastniškega deleža matične 

družbe v družbi Urbani center d. o. o. v znesku 1.200.000 EUR ter dokapitalizacije družbe Panvita Ekoteh 

d. o. o. s strani družbe Pomgrad – GM d. o. o. v znesku 500.000 EUR. Delnice in deleži pridruženih podjetij 

predstavljajo deleže v družbah, ki jih v konsolidaciji vrednotimo po kapitalski metodi. 

Lastniški deleži niso zastavljeni za pridobitev bančnih posojil.

Delnice in deleži v odvisnih in pridruženih družbah

Naložba Vrednost naložbe  
31. 12. 2015

Vrednost naložbe  
31. 12. 2014

Komunika d. o. o. 400.000 400.000

Pomgrad Holding d. o. o. 549.572 549.572

GZL Geoprojekt d. d. – v likvidaciji 1.050.140 1.050.140

SKUPAJ odvisne družbe 1.999.712 1.999.712

Nograd – GM d. o. o. 387.972 366.725

Urbani center d. o. o. 1.129.296 0

Hakl IT d. o. o. 290.000 255.503

P.G.M. Inženiring d. o. o. 1.616.699 1.600.154

Konstruktor VGR d. o. o. – v stečaju 0 0

TAK Kidričevo d. d. 1.108.012 1.042.390

MONT GRAD d. o. o. – v stečaju 0 0

Panvita Ekoteh d. o. o. 1.270.045 607.977

SKUPAJ pridružene družbe 5.802.024 3.872.749

SKUPAJ odvisne in pridružene 7.801.736 5.872.461
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V popolno konsolidacijo so vključene naložbe matičnega podjetja v družbe v skupini in se nanašajo na podjetja, 

v katerih ima družba SGP Pomgrad d. d. posredno ali neposredno več kot 50 % lastniški delež, to so družbe 

Pomgrad GM d. o. o., SGP Pomgrad – ABI d. o. o. – v likvidaciji, Pomgrad – TAP d. o. o., SGP Pomgrad GNG d. o. o., 

Pomgrad – CP d. d., Pomgrad – VGP d. d., Pomgrad – Nepremičnine d. o. o., Dobel d. o. o. ter Mivka resort d. o. o.

V konsolidacijo so po kapitalski metodi vključene naložbe v pridružene družbe, v katerih ima matično podjetje 

neposredno ali posredno več kot 20 % lastniški delež oz. ima pomemben vpliv. To so družbe Nograd – GM d. o. 

o., Hakl IT d. o. o., P.G.M. Inženiring d. o. o., TAK Kidričevo d. o. o., Panvita Ekoteh d. o. o. in Urbani center d. o. o. 

Delnice pridruženih podjetij ne kotirajo na borzi. 

Pridružene oz. odvisne družbe, ki so v insolvenčnih oz. likvidacijskih postopkih, niso vključene v konsolidacijo. 

V konsolidacijo zaradi nepomembnosti, prav tako nista vključeni družbi Pomgrad Holding d. o. o. in Komunika 

d. o. o.

Tabela gibanja finančnih naložb v pridružene in odvisne družbe

2015 2014

Nabavna vrednost 01. 01. 5.872.461 6.929.110

Pridobitve in dokapitalizacija 1.700.000 661.776

Odsvojitve 0 - 1.828.660

Pripisi efektov pridruž. družb 229.275 110.235

Nabavna vrednost 31. 12. 7.801.736 5.872.461

Druge delnice in deleži

Naložba Vrednost naložbe 
31. 12. 2015

Vrednost naložbe 
31. 12. 2014

Zavarovalnica Triglav d. d. 208.304 209.190

Panvita MIR d. d. Gornja Radgona 265.982 265.982

Shala Energy LLC Alabania 0 50

Fundacija Marof 8.000 8.000

EGIZ Inštitut za sonaravne inov. teh. 0 1.000

Skupaj 482.286 484.222

V letu 2015 se je vrednost  naložb v  druge delnice in deleže glede na predhodno leto zmanjšala za 1.936 

EUR, in sicer zaradi odprave pripoznanja naložb v EGIZ inštitut ter Shala Energy in slabitve naložbe v delnice 

Zavarovalnice Triglav. 

Naložba v delnice Kraški zidar d. d. – v stečaju je bila v preteklosti oslabljena na vrednost 0 EUR.

Naložbe v delnice Merkurja d. d. – v stečaju so bile v preteklosti oslabljene na vrednost 0 EUR po delnici. 

Družba Merkur d. d. je v stečajnem postopku ter delnice izbrisane iz KDD v letu 2015. 

Naložbe v Zavarovalnico Triglav – delnice kotirajo na borzi in so bile ovrednotene na borzno vrednost tečaja 

na dan 31. 12. 2015.

Naložba v delež SCP d. o. o. Ljubljana – naložba je bila v preteklosti oslabljena na vrednost 0 EUR.

Naložba v delež Fundacija Marof – naložba je bila v preteklosti oslabljena na vrednost 8.000 EUR zaradi 

zmanjšanja ustanovitvenega kapitala Fundacije. 

Tabela gibanja finančnih naložb v druge delnice in deleže

 v EUR 2015 2014

Nabavna vrednost 01. 01. 4.053.328 4.122.143

Pridobitve 0 0

Odsvojitve - 1.050 - 68.815

Nabavna vrednost 31. 12. 4.052.278 4.053.328

  

Odpisana vrednost 01. 01. 3.569.106 3.609.880

Sprememba vrednosti 886 - 40.774

Odpisana vrednost 31. 12. 3.569.992 3.569.106
  

Knjigovodska vrednost 01. 01. 484.222 512.263

Knjigovodska vrednost 31. 12. 482.286 484.222

Dolgoročne poslovne terjatve (5)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Dolgoročne terjatve do drugih 773.668 608.910 

Skupaj dolgoročne terjatve iz poslovanja 773.668 608.910 

Dolgoročne poslovne terjatve iz poslovanja obsegajo dane varščine za prejete garancije v višini 773.484 

EUR (Srednja šola Lendava, Ekonomska šola M. Sobota, Vrtec Hodoš, Univerza v Ljubljani ter izgradnja 

kanalizacijskega omrežja in ČN v Dravski dolini) in terjatve do kupcev stanovanj v višini 184 EUR.

Odložene terjatve na davek (6)

V letu 2015 skupina izkazuje odložene terjatve za davek v višini 725.973 EUR (v letu 2014 800.718 EUR). Odložene 

terjatve za davek se nanašajo na slabitve dolgoročnih finančnih naložb (348.811 EUR), davčne izgube (346.835 

EUR) ter na oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine (30.327 EUR). 
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Tabela gibanja odloženih terjatev za davek

 v EUR zač. st. 
01. 01. 2015 odprava oblikovanje

konč. st. 
31. 12. 2015

Iz naslova davčnih izgub 412.442 - 74.947 9.340 346.835

Iz naslova slabitev fin. nal. 348.811 0 0 348.811

Iz naslova rezervacij 39.465 - 9.165 27 30.327

SKUPAJ 800.718 - 84.112 9.367 725.973

Zaloge (7)

Stanje zalog na dan 31. 12. 2015 se nanaša na:

31. 12. 2015 31. 12. 2014

Material 1.782.852 1.691.575

Proizvodi in trgovsko blago 728.066 6.780.360

Nedokončana proizvodnja 87.071 281.278

Predujmi za zaloge 0 46.429

Skupaj zaloge 2.597.989 8.799.642

Zaloge materiala se nanašajo na zaloge gradbenega materiala ter rezervnih delov za gradbeno mehanizacijo 

v skladišču. 

Zaloge proizvodov in blaga zajemajo predvsem zaloge dokončanih gradbenih storitev ter armirano-betonskih 

izdelkov in konstrukcij. Od tega predstavljajo projekt 15. Maj Koper (460.856 EUR), projekt stanovanjski blok 

Gornja Radgona (206.980 EUR) ter armirano-betonski izdelki (60.230 EUR). Zaloga proizvodov se je v letu 

2015 zmanjšala predvsem zaradi prodaje preostalih stanovanjskih enot ter poslovnih prostorov v Kopru.

Zaloge nedokončane proizvodnje zajemajo zaloge gramoza ter nedokončana proizvodnja betonskih 

elementov.

Večjih odpisov vrednosti zalog v letu 2015 ni bilo. Inventura je bila opravljena na stanje 31. 12. 2015. Presežki 

in primanjkljaji pri popisu zalog so nepomembni. Zaloge niso predmet zastave.

Kratkoročne finančne naložbe (8)

Kratkoročne finančne naložbe:

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

1. kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0

2. kratkoročna posojila 7.607.459 2.410.416

a) kratkoročna posojila pridruženim družbam 343.360 500.146

b) kratkoročna posojila drugim 7.264.099 1.910.270

Skupaj kratkoročne finančne naložbe 7.607.459 2.410.416

Kratkoročne finančne naložbe so se glede na predhodno leto povečale. 

Kratkoročna posojila pridruženim podjetjem so sledeča:

• Panvita Ekoteh d. o. o. v znesku 250.235 EUR,

• Urbani center d. o. o. v znesku 93.125 EUR.

Kratkoročna posojila drugim predstavljajo:

• kratkoročni dani depoziti pri bankah v znesku 6.710.205 EUR,

• dano posojilo družbi Imo-real d. o. o. v znesku 200.000 EUR,

• dano posojilo družbi Panvita d. d. v znesku 245.000 EUR,

• dano posojilo družbi Dveri d. o. o. v znesku 97.620 EUR,

• dano posojilo družbi Intering Holding d. o. o. v znesku 5.080 EUR,

• obresti za dane kredite ostalim v znesku 6.194 EUR.

Za posojila pridruženim družbam in družbam Intering Holding d. o. o., Imo-real d. o. o. in Panvita d. d. se 

uporablja priznana obrestna mera za posojila med povezanimi osebami. Posojila so zavarovana z menicami.

Kratkoročne poslovne terjatve (9)

Kratkoročne terjatve iz poslovanja vključujejo:

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 67.298 173.682

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 20.052.732 33.728.342

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.210.826 4.626.759

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 22.330.856 38.528.783

Kratkoročne terjatve iz poslovanja so se glede na predhodno leto zmanjšale za 42 %.  Skupina je v letu 2015 

opravila za 1.034.724 EUR popravkov vrednosti terjatev do kupcev. Na dan 31. 12. 2015 znaša saldo popravka 

vrednosti terjatev 3.375.453 EUR.

Največji popravki vrednosti terjatev v letu 2015 so bili sledeči:

• Seaway Yachts d. o. o. – v stečaju v znesku 678.956 EUR (SGP Pomgrad d. d.),

• Pindža javno komunalno in gostinsko podjetje d. o. o. v znesku 142.412 EUR (Pomgrad – GM d. o. o. in 

Pomgrad – CP d. d.),

• Begrad d. d. – v stečaju v znesku 94.028 EUR (SGP Pomgrad d. d.),

• Šarlah Aleksander s. p. Žalec v znesku 45.919 EUR (SGP Pomgrad d. d.),

• Strabag d. o. o. v znesku 16.940 EUR (SGP Pomgrad – GNG d. o. o.),

• Markomark nival d. o. o. v znesku 14.543 EUR (SGP Pomgrad – ABI d. o. o. – v likvidaciji).

Popravki vrednosti terjatev do kupcev po družbah v skupini Pomgrad v letu 2015:

• SGP Pomgrad – GNG d. o. o. (17.940 EUR),

• Pomgrad – GM d. o. o. (22.062 EUR),
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• SGP Pomgrad d. d. (830.466 EUR),

• SGP Pomgrad – ABI d. o. o. – v likvidaciji (16.610 EUR),

• DOBEL d. o. o. (17.256 EUR),

• Pomgrad – CP d. d. (130.390 EUR).

 

Terjatve po zapadlosti

Rok zapadlosti do 30 dni 30-60 dni 60-90 dni nad 90 dni nezapadlo

Sporne 
terjatve 

in zam. 
obresti

Skupaj 
terjatve

Terjatve do kupcev 2.791.710 612.938 527.549 5.191.463 10.803.155 43.295 19.970.110

Terjatve do pridruženih družb 0 0 0 0 0 0 0

Terjatve do tujine 18.016 0 0 29.698 34.908 0 82.622

Med zapadlimi terjatvami nad 90 dni so prikazani tudi zadržani zneski, ki predstavljajo 45 % (2.329.774 EUR) 

teh terjatev. Prav tako predstavljajo zadržani zneski določen odstotek pri drugih zapadlih terjatvah.

Terjatve niso zavarovane, prav tako niso zastavljene za pridobitev posojil.

Denarna sredstva (10)

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 11.164.938 1.358.131

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 11.164.938 1.358.131

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (11)

 v EUR 31.12.2015 31.12.2014

Aktivne časovne razmejitve 1.128.855 1.218.978

Skupaj aktivne časovne razmejitve 1.128.855 1.218.978

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške v znesku 256.552 EUR (iz naslova 

projektov in trošarin), kratkoročno nezaračunane prihodke v znesku 949.132 EUR (iz naslova projektov) ter 

DDV od izdanih računov za predplačila v znesku 13.294 EUR. Največ aktivnih časovnih razmejitev izkazuje 

matična družba SGP Pomgrad d. d. v skupni višini 1.013.213 EUR.

Kapital (12)

Kapital je sestavljen, kot sledi:

v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Osnovni kapital 3.500.000 3.500.000

Kapitalske rezerve 5.057.755 5.160.288

Rezerve iz dobička 2.944.780 2.903.225

   Zakonske rezerve 2.675.612 2.634.057

   Druge rezerve iz dobička 269.168 269.168

Presežek iz prevrednotenja 133.980 134.727

Preneseni čisti poslovni izid 33.399.436 29.323.966

Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.205.566 4.082.501

Skupaj obvladujoči kapital 49.241.517 45.104.707

Kapital manjšinskih lastnikov 7.638.798 7.511.736

Skupaj celotni kapital skupine 56.880.315 52.616.443

Kapital SGP Pomgrad d. d. 31.231.819 28.157.657

Udeležbe pri dobičku v znesku 716.165 EUR so bile izplačane lastnikom znotraj skupine Pomgrad in so iz 

konsolidacije izločene.

Učinek prevrednotenja kapitala z rastjo cen življenjskih potrebščin (- 0,5 %) je zaradi deflacije negativen in 

znaša 204.437 EUR.

Rezervacije (13)

Rezervacije in dolgoročne PČR vključujejo:

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 392.697 1.121.944

Dolgoročne rezervacije za garancijsko dobo 1.276.269 1.303.668

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.396.813 1.195.385

Skupaj dolgoročne rezervacije 3.065.779 3.620.997
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Tabela gibanja rezervacij in dolgoročnih PČR

v EUR Rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi

Rezervacije za 
jubilejne nagrade

Druge rezervacije Skupaj 

Stanje na dan 1. 1. 2014 494.696 178.103 2.368.198 3.040.997

Oblikovanje 521.965 164.777 289.469 976.211

Črpanje – zmanjšanje - 97.460 - 20.299 - 12.121 - 129.880

Odprava – zmanjšanje - 146.493 - 146.493

Prenos na kratk. del - 93.930 - 25.908 0 - 119.838

Stanje na dan 31. 12. 2014 825.271 296.673 2.499.053 3.620.997

     

Stanje na dan 1. 1. 2015 919.201 322.581 2.499.053 3.740.835

Oblikovanje 0 5.925 617.107 623.032

Črpanje – zmanjšanje - 81.499 - 26.333 - 19.496 - 127.328

Odprava – zmanjšanje - 502.912 - 129.299 - 423.582 - 1.055.793

Prenos na kratk. del - 80.327 - 34.640 0 - 114.967

Stanje na dan 31. 12. 2015 254.463 138.234 2.673.082 3.065.779

V letu 2015 skupina Pomgrad izkazuje v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi rezervacije za 

pokojnine in jubilejne nagrade v višini 507.664 EUR. Od tega je bil del v znesku 114.967 EUR, ki bo črpan v letu 

2016, prenesen na kratkoročni del.

Dolgoročne rezervacije za garancijsko dobo se nanašajo na morebitno kritje stroškov iz naslova danih garancij 

investitorjem za odpravo napak v garancijskem roku. Po preteku garancije družbe v sistemu Pomgrad 

neizkoriščeni del garancij prenesejo med  prihodke družbe. 

Dolgoročne pasivne razmejitve predstavljajo sredstva, ki so namenjena za morebitno uveljavljanje reklamacij 

za prodane gramozne oz. eruptivne materiale ter asfaltne zmesi in odstopljene prispevke za zaposlene 

invalide nad kvoto. 

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine so izračunane v skladu s kolektivno pogodbo in Uredbo o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov. Upoštevana je letna diskontna stopnja 2,5 %, povprečna 

fluktuacija 3,0 % ter rast plače 1,5 %. Izračun rezervacij je opravil pooblaščen aktuar, družba ACLog d. o. o.

Dolgoročne obveznosti (14)

Dolgoročne finančne obveznosti

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Dolgoročna posojila bank 14.395.691 17.413.889

Druge dolgoročne finačne obveznosti 5.855.841 4.339.287

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 20.251.532 21.753.176

Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na dobljene dolgoročne bančne kredite za investicije v 

opremo, poslovne prostore in nakupe zemljišč ter na finančne leasinge za financiranje predvsem gradbene 

mehanizacije. 

Dolgoročnih finančnih obveznosti med odvisnimi družbami ni.

Višina obrestne mere za dolgoročne bančne kredite najete s strani družb v skupini se giblje med euribor 

+ 1,50 % in euribor + 5,00 %. Najdaljši rok zapadlosti dolgoročnih finančnih obveznosti je deset let (2024). 

Večina dolgoročnih kreditov je zavarovana s hipoteko ali z zastavo opreme. Skupna knjigovodska vrednost 

zastavljenih sredstev (za zavarovanje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov in leasingov) na dan 31. 12. 2015 

znaša 37.853.158 EUR. Višina dolgoročnih finančnih obveznosti, ki so zavarovane, znaša 20.251.532 EUR.

Višina dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova prejetih kreditov, ki zapadejo v obdobju daljšem od 5 let 

znaša 15.175.425 EUR.

Dolgoročne poslovne obveznosti

 v EUR 31.12.2015 31.12.2014

Dolgoročne poslovne obveznosti do dobavit. 209.158 362.218

Dolgoročne menične obveznosti in predujmi 65.730 34.353

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 50.667 81.726

Skupaj dolgoročne poslovne  obveznosti 325.555 478.297

• Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v znesku 209.158 EUR se nanašajo na dobljeni dolgoročni 

blagovni kredit dobavitelja (Liebherr) gradbene mehanizacije kot vir financiranja.

• Dolgoročne menične obveznosti in predujmi v višini 65.730 EUR predstavljajo dolgoročno dobljene 

varščine za zavarovanje plačil najemnin pri družbi DOBEL.

• Druge dolgoročne poslovne obveznosti v znesku 50.667 EUR se nanašajo na poslovne obveznosti iz 

naslova integracije računalniške aplikacije Promana.
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Kratkoročne obveznosti (15)

Kratkoročne finančne obveznosti

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Kratkoročne finančne obveznosti do pridruženih družb 522.544 49.999

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 7.243.941 8.157.617

Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 3.847.818 0

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.597.535 1.671.449

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 13.211.838 9.879.065

Kratkoročne finančne obveznosti se glede na leto 2014 povečale za 34 %, in sicer iz naslova izdaje kratkoročnih 

komercialnih zapisov z zapadlostjo 9 mesecev (zapadlost je v mesecu februarju 2016). Obveznosti iz naslova 

te izdaje znašajo na dan 31. 12. 2015 3.847.818 EUR. 

 Kratkoročne finančne obveznosti do bank so se tako glede na predhodno leto zmanjšale za 11 %. 

Druge kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo predvsem kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz 

naslova finančnega najema. 

Višina obrestne mere za kratkoročne bančne kredite najete s strani družb v skupini se giblje med euribor + 2,85 

% in euribor + 5,20 %. Večina dolgoročnih in kratkoročnih kreditov je zavarovana s hipoteko ali z zastavo opreme. 

Skupna knjigovodska vrednost zastavljenih sredstev (za zavarovanje kreditov in leasingov) na dan 31. 12. 2015 

znaša 37.853.158 EUR. Višina kratkoročnih finančnih obveznosti, ki so zavarovane znaša 8.841.476 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti 

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Kratkor. posl. obveznosti do pridruženih podjetij 333.774 410.169

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20.415.858 22.006.688

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 239.138 248.984

Druge kratkoročen poslovne obveznosti 2.030.023 3.683.701

Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 23.018.793 26.349.542

Kratkoročne poslovne obveznosti so se glede na predhodno leto zmanjšale za 12 %.

Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti do delavcev, obveznosti do države iz naslova davkov in 

prispevkov, obveznosti iz naslova odkupov terjatev in asignacij ter druge obveznosti.

Obveznosti po zapadlosti

Rok zapadlosti do 30 dni 30-60 dni 60-90 dni nad 90 dni nezapadlo zam. obr. in 
sporne obr.

Skupaj 
obveznosti

obvezn. do dob. 3.123.530 373.986 248.484 4.582.857 11.533.850 85.260 19.947.967

obveznosti do podj.  
v skupini 45.673 2.396 2.987 991 281.727 0 333.774

obveznosti do tujine 2.662 3.247 0 27.713 434.269 0 467.891

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (16)

 v EUR 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Kratkoročno odloženi prihodki 4.251.613 6.784.477

Kratkoročno vkalkulirani stroški 766.902 672.353

Skupaj pasivne časovne razmejitve 5.018.515 7.456.830

Pasivne časovne razmejitve v skupni vrednosti 5.018.515 EUR zajemajo v glavnem kratkoročno odložene 

prihodke v vrednosti 4.251.613 EUR (gre za zaračunana dela, ki še niso bila opravljena) in vkalkulirane ter 

vnaprej obračunane stroške predvsem pri opravljanju gradbenih del v višini 766.902 EUR. 

Potencialne obveznosti in sredstva, dana v zavarovanje (17)

Stanje potencialnih obveznosti in sredstev, danih v zavarovanje na dan 31. 12. 2015, je sledeče:

• dane hipoteke v vrednosti 9.970.917 EUR (vse za lastne kredite in garancije),

• dana poroštva za kredite, garancije, leasinge v vrednosti 10.684.565 EUR (od tega družbam znotraj 

skupine 8.882.066 EUR, lastniku in drugim z njim povezanim osebam 1.392.500 EUR ter ostalim družbam 

630.000 EUR),

• dane menice in izvršnice v vrednosti 464.579 EUR.

Na dan 31. 12. 2015 ima družba za 2.250.000 EUR neizkoriščenih revolving kreditov.
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5.6.2 Razkritja k izkazu poslovnega izida 

Čisti prihodki od prodaje (18)

 v EUR 2015 2014

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 124.514.232 132.328.662

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 293.513 1.727.666

Skupaj vsi prihodki iz poslovanja 124.807.745 134.056.328

Konsolidirani čisti prihodki iz od prodaje so se glede na predhodno leto znižali za 6 % (v letu 2014 so se povečali 

za 3 %).

Sprememba vrednosti zalog proizodov in nedokončane proizvodnje (19)

Sprememba vrednosti zalog je v letu 2015 znašala minus 3.212.365 EUR (v letu 2014 je znašala minus 

4.878.944 EUR). Sprememba se nanaša na prodajo stanovanjskih enot in poslovnih prostorov kompleksa 15. 

Maj Koper v znesku minus 2.836.452 EUR, prenos stanovanjskih enot v Gornji Radgoni iz zaloge na naložbene 

nepremičnine v znesku minus 159.664 EUR, spremembo zalog nedokončane proizvodnje v znesku minus 

194.207 EUR ter spremembo zalog gotovih proizvodov (betonska galanterija) v znesku minus 22.042.

Usredstveni lastni proizvodi in storitve (20)

Prihodki iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov in storitev so v letu 2015 znašali 199.923 EUR. Nanašajo 

se na prihodke iz naslova prenosa stanovanjskih enot v Gornji Radgoni iz zaloge na naložbene nepremičnine 

v znesku 159.664 EUR ter na usredstvenje lastnih storitev v višini 40.259 EUR (dela na nepremičninah, 

ključavničarska delavnica, nadstrešnica LGM in skladišče).

Drugi poslovni prihodki (21)

Skupina Pomgrad je v letu 2015 ustvarila za 1.445.012 EUR drugih poslovnih prihodkov. Drugi poslovni 

prihodki se nanašajo na:

• prihodke iz odprave dolgoročnih rezervacij v znesku 1.005.797 EUR,

• dobiček iz naslova prodaje OS v znesku 213.506 EUR,

• prihodke iz naslova projekta Dramurci v znesku 97.139 EUR,

• prihodki iz naslova državnih subvencij za nakup OS po Zakonu o Pomurju v znesku 24.584 EUR,

• ostali poslovni prihodki v znesku 103.986 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev (21)

Stroški blaga in materiala vključujejo:

 v EUR 2015 2014

Stroški blaga, materiala 21.549.592 27.152.206

Stroški storitev 73.061.878 72.961.362

Skupaj stroški materiala, blaga in storitev 94.611.470 100.113.568

Stroški blaga, materiala in storitev so se glede na predhodno leto zmanjšali za 5 % (v letu 2014 so se zmanjšali 

za 4 %). Stroški storitev, blaga in materiala se nanašajo na stroške gradbenih storitev, mehanizacije ter 

proizvajalne stroške prodanega gramoza, betona, betonske galanterije, asfalta in betonskih konstrukcij.

Skupina Pomgrad je za revizijske storitve porabila za 49.100 EUR sredstev (v letu 2014 47.450 EUR). Revizijska 

družba Deloitte revizija d. o. o. v poslovnem letu 2015 ni opravljala drugih revizijskih storitev.

Stroški dela (23)

Stroški dela vključujejo:

 v EUR 2015 2014

Stroški plač 11.255.563 11.521.069

Stroški socialnih zavarovanj 2.139.487 2.167.982

Drugi stroški dela 1.933.702 2.129.455

Skupaj stroški dela 15.328.752 15.818.506

V skupini Pomgrad se plače izplačujejo v skladu s kolektivno pogodbo za gradbeništvo in podjetniško pogodbo 

Cestnega podjetja. Rast plač sledi zakonskim določilom. Regres za letni dopust in drugi osebni prejemki 

v družbah skupine Pomgrad so obračunani in izplačani v okviru določb Uredbe o višini povračil stroškov v 

zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek in v skladu s 

kolektivno pogodbo za gradbeništvo ter podjetniško pogodbo Cestnega podjetja. 

Skupina Pomgrad plačuje zaposlenim tudi dodatno prostovoljno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 

4 % od bruto plače zaposlenega. Glede na povprečno število zaposlenih je v letu 2015 znašala povprečna 

bruto plača skupaj z individualnimi pogodbami v sistemu Pomgrad 1.456,11 EUR. 

V letu 2015 so bile izplačane nagrade za uspešno poslovanje članom uprave in zaposlenim po individualnih 

pogodbah.

Prejemki članov uprave, kolektivnih pogodb in nadzornega sveta matične družbe so prikazani med drugimi 

razkritji in pojasnili.
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Odpisi vrednosti (24)

 

 v EUR 2015 2014

Amortizacija 5.142.841 5.016.142

Prevrednotovalni poslovni odhodki 1.062.813 600.156

Skupaj odpisi vrednosti 6.205.654 5.616.298

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih amortizacijskih stopnjah, po metodi enakomernega 

časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje se glede na predhodno leto niso spreminjale in so v okviru 

davčno priznanih. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se nanašajo na odhodke iz naslova prodaj in odpisov osnovnih sredstev 

in na prevrednotenja kratkoročnih poslovnih sredstev (popravki vrednosti terjatev). V letu 2015 je skupina 

Pomgrad naredila za 1.034.724 EUR popravkov vrednosti terjatev do kupcev ter ustvarila za 28.089 EUR 

odhodkov iz naslova prodaj in odpisov neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Drugi poslovni odhodki (25)

 v EUR 2015 2014

Dolgoročne rezervacije in drugi stroški 1.113.652 1.617.482

Skupaj drugi poslovni odhodki 1.113.652 1.617.482

Pretežni del drugih poslovnih odhodkov zajemajo stroški za dane garancije za garancijsko dobo za zgrajene 

objekte. 

Drugi stroški zajemajo predvsem sodne in druge takse, nadomestila za stavbna zemljišča ter razna povračila 

stroškov.

Finančni prihodki (26)

Finančni prihodki iz deležev

 v EUR 2015 2014

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podj. 373.872 109.898

Finančni prihodki iz deležev v drugih podj. 22.160 15.068

Finančni prihodki iz drugih naložb 0 379.373

Skupaj finančni prihodki iz deležev 396.032 504.339

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih zajemajo izplačane udeležbe pri dobičku družb Tovarna 

asfalta Kidričevo d. o. o. (111.807 EUR) in Hakl IT d. o. o. (32.790) ter efekt spremembe kapitala pridruženih 

družb v letu 2015 v višini 229.275 EUR. Finančni prihodki iz deležev v drugih podjetjih zajemajo izključno 

izplačane dividende Zavarovalnice Triglav d. d. (22.160 EUR). 

Finančni prihodki iz danih posojil

 v EUR 2015 2014

Finančni prihodki iz posojil danih pridruženim pod. 1.443 2.734

Finančni prihodki iz posojil danim drugim 30.417 42.660

Skupaj finančni prihodki iz danih posojil 31.860 45.394

Finančni prihodki iz posojil danih pridruženim podjetjem se nanašajo na dana posojila družbam, ki se v 

konsolidacijo vključujejo po kapitalski metodi. (Urbani center d. o. o. in Panvita Ekoteh d. o. o.). Finančni 

prihodki iz posojil danim drugim so prihodki od danih kreditov podjetjem izven skupine Pomgrad ter prejete 

obresti od bančnih depozitov.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

 v EUR 2015 2014

Finančni prihodki iz poslo. terjatev do drugih 109.145 113.949

Skupaj finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 109.145 113.949

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so prihodki od plačanih zamudnih obresti kupcev.

Finančni odhodki (27)

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

Konsolidirani finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb so v letu 2015 znašali 1.050 EUR in se 

nanašajo izključno na odpravo pripoznanja finančnih naložb v Inštitut za sonaravne inovativne tehnologije 

ter Shala Energy.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

 v EUR 2015 2014

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od pridr. pod. 2.739 0

Finančni odhodki od posojil prejetih od bank 998.836 1.450.764

Finančni odhodki iz izdanih obveznic 93.130 0

Finančni odhodki iz drugih finančnih obv. 579.286 214.282

Skupaj finančni odhodki 1.673.991 1.665.046

Finančni odhodki so glede na predhodno leto ostali približno na enakem nivoju (povečali so se za 1 %). Finančni 

odhodki od posojil prejetih od bank so se zmanjšali za 31 %, finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti pa 

so se povečali za 171 %. Omenjene spremembe so posledica spremenjene strukture financiranja investicij v 

osnovna sredstva, saj je večji del omenjenih investicij financiran preko finančnih leasingov.

Finančni odhodki iz izdanih obveznic v višini 93.130 EUR predstavljajo obresti iz naslova izdanih komercialnih 

zapisov.
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Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

 v EUR 2015 2014

Finančni odhodki iz obveznosti do dobav. 9.226 27.168

Finančni odhodki iz drugih posl. obv. 26.332 24.894

Skupaj finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 35.558 52.062

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti predstavljajo večinoma plačane zamudne obresti dobaviteljem 

(9.226 EUR) ter obresti za najete blagovne kredite pri dobavitelju Liebherr (26.128 EUR).

Drugi prihodki (30)

 v EUR 2015 2014

Drugi prihodki 652.207 941.772

Skupaj drugi prihodki 652.207 941.772

Drugi  prihodki zajemajo prihodke na osnovi trošarin (279.833 EUR), prejete odškodnine s strani zavarovalnic 

(255.305 EUR) ter ostale prihodke (117.069 EUR), ki se nanašajo na nagrade iz naslova preseganja predpisane 

kvote za invalide, zaračunane penale in druge neobičajne postavke.

Drugi odhodki (31)

 v EUR 2015 2014

Druge neobičajne postavke 618.762 596.436

Skupaj drugi odhodki 618.762 596.436

Največji del drugih odhodkov predstavljajo vnovčena solidarna poroštva za kredit družbe Urbani center d. 

o. o. (499.835 EUR). Preostali del zajemajo razne plačane odškodnine in kazni (10.290 EUR) ter ostali odhodki 

(108.637 EUR), ki se nanašajo na  davčno nepriznane stroške in druge neobičajne postavke.

Davki (28)

 v EUR 2015 2014

Bruto dobiček 4.840.670 4.670.143

Davek iz dobička 472.174 331.185

Odloženi davki 74.746 47.557

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.293.750 4.291.401

Skupina Pomgrad ne sestavlja skupinskega obračuna davka od dohodka pravnih oseb.

5.6.3 Razkritja k izkazu drugega vseobsegajočega donosa

Drugi vseobsegajoči donos (29)

V izkazu drugega vseobsegajočega donosa družba izkazuje spremembo presežka iz prevrednotenja finančnih 

naložb v znesku minus 886 EUR in dosežen čisti poslovni izid tekočega leta v znesku 4.293.750 EUR. Ob 

upoštevanju navedenega znaša celotni vseobsegajoči donos konec leta 2015 4.292.864 EUR.

5.6.4 Razkritja k izkazu sprememb lastniškega kapitala

V izkazu sprememb lastniškega kapitala so predstavljene spremembe sestavin kapitala za poslovno leto. 

Skupina sestavlja izkaz gibanja kapitala v obliki razpredelnice.

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja se je spremenil za 4.292.864 EUR, in sicer:

• povečal za čisti dobiček tekočega leta v višini 4.293.750 EUR,

• zmanjšal za spremembo presežka iz prevrednotenja finančnih naložb v znesku 886 EUR.

5.6.5 Razkritja k izkazu denarnih tokov

Skupina sestavlja izkaz denarnih tokov po posredni metodi (različica II). Skupina je večino denarnih tokov 

ustvarila. Denarni tok pri poslovanju je bil pozitiven in znašal 26.067.657 EUR, denarni tok pri naložbenju je 

bil negativen in je znašal 16.388.110 EUR, medtem ko je bil denarni tok pri financiranju pozitiven in je znašal 

127.260 EUR.
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5.6.6 Razmerja med povezanimi osebami

Predsednik uprave:

Igor Banič, univ. dipl. ekon.

Člana uprave:

Boris Sapač, univ. dipl. inž. grad.

Iztok Polanič, MBA
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POSTAVKA d. d. GNG ABI GM TAP CP VGP NEPR DOBEL MIVKA SKUPAJ

Dobro ime

Dolgoročne finančne naložbe 19.350.073 2.360.865 744.478 22.455.416

Dolgoročne poslovne terjatve

Kratkoročne finančne naložbe 4.060.682 1.195.416 1.723.592 1.651.340 8.631.030

Kratkoročne poslovne terjatve 3.084.496 769.446 835.641 2.120.567 7.552.772 728.208 286.543 73.842 15.451.515

AČR

Kapital 608.646 336.884 1.633.417 3.516.136 2.463.703 1.018.911 1.006.941 3.647.999 8.622.341 22.854.978

Dolg. finančne obveznosti 371.706 371.076

Kratk. finančne obveznosti 2.402.352 464.162 250.407 5.146.738 65.779 301.592 8.631.030

Dolg. poslovne obveznosti

Kratk. poslovne obveznosti 10.028.131 1.533.459 635.006 726.221 822.338 1.073.047 211.472 260.942 160.899 15.451.515

PČR

Prihodki iz poslovanja 8.171.127 1.532.880 3.163.118 3.042.228 7.578.915 1.810.706 247.813 14.821 25.561.608

Prihodki iz financiranja 736.848 21.390 25.824 21.998 806.060

Drugi prihodki
 
Odhodki iz poslovanja 15.823.613 422.982 957.171 2.345.996 2.090.512 3.267.363 586.653 14.484 52.834 25.561.608

Odhodki iz financiranja 34.817 6.006 9.017 8.262 23.987 7.806 3.100 89.895

Drugi odhodki
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SGP Pomgrad d. d.

Bakovska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

T +386 (0)2 53 41 800 

F +386 (0)2 53 41 825 

E info@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si

Pomgrad – GM d. o. o.

Bakovska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

T +386 (0)2 53 41 880 

F +386 (0)2 53 41 882 

E info@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si

Pomgrad - TAP d. o. o.

Bakovska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

T +386 (0)2 53 41 900 

F +386 (0)2 53 41 908 

E info@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si

Pomgrad – Nepremičnine d. o. o.

Bakovska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

T +386 (0)2 53 41 811 

F +386 (0)2 53 41 825 

E info@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si

Kontakti

SGP Pomgrad – ABI d. o. o. - V 
LIKVIDACIJI
Lipovci 250 A 

9231 Beltinci 

T +386 (0)2 54 22 970 

F +386 (0)2 54 21 689 

E info@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si

Pomgrad - CP d. d.

Lipovci 256 B 

9231 Beltinci 

T +386 (0)2 53 04 510 

F +386 (0)2 52 11 337 

E cpms@pomgrad.si 

I www.cp-ms.si

Pomgrad – VGP d. d.

Lipovci 256 B 

9231 Beltinci 

T +386 (0)2 53 04 510 

F +386 (0)2 52 11 337 

E vgp@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si 

SGP Pomgrad – GNG d. o. o.

Industrijska ulica 9 

2310 Slovenska Bistrica 

T +386 (0)2 61 30 390 

F +386 (0)2 80 50 970 

E info@pomgrad.si 

I www.pomgrad.si 
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