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Letno poročilo 2010 UVOD

Radostno doživetje sončnega vzhoda nam odkriva jasno obzorje. 
       Prinaša nam zaupanje v prihodnost. Z rojstvom novega jutra 
            smo še bolj zavzeti in optimistični.  

UVOD



UVODUVOD

POGLED V PRIHODNOST
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IZJAVA UPRAVE

• da je računovodsko poročilo Skupine Istrabenz in Is-
trabenza, d.d., za leto 2010 sestavljeno v skladu z Med-
narodnimi standardi računovodskega poročanja ter 
daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, 
finančnega položaja in poslovnega izida družbe Istra-
benz in drugih družb Skupine Istrabenz, vključenih v 
konsolidacijo kot celote;

• da poslovno poročilo Skupine Istrabenz in Istrabenza, 
d.d., za leto 2010 vključuje pošten prikaz razvoja in izi-
dov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, 
vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim Istra-
benz, d.d., in druge družbe Skupine Istrabenz, vključene 
v konsolidacijo, izpostavljene kot celota.

Uprava in nadzorni svet Istrabenza, d.d., v skladu s 60.a 
členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavljajo, da 
je letno poročilo Skupine Istrabenz in Istrabenza, d.d., 
za leto 2010 z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo 
o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu 
z ZGD-1, Zakonom o trgu finančnih instrumentov in 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Uprava družbe, ki jo sestavljata mag. Rudi Grbec, predse-
dnik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave, v 
skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumen-
tov izjavlja, po njenem najboljšem vedenju:

Suzana Bolčič Agostini,
članica uprave

mag. Rudi Grbec,
predsednik uprave

Koper, 8. aprila 2011
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POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE IN SKUPINE ISTRABENZ  
V LETU 2010

Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine Istrabenz za leto 2010

Pomembnejši podatki o poslovanju Istrabenza, d.d., za leto 2010 

* Podatki ne vključujejo družb, ki so bile izločene iz konsolidiranih izkazov Skupine Istrabenz v letu 2010 in so predstavljene v pojasnilu 3: Podatki ustavljenega poslovanja 
na straneh 101 in 102 računovodskega poročila Skupine Istrabenz. Prav tako so popravljeni primerjalni podatki za leto 2009.

Zneski v €

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje* 326.637.116 267.413.545 122

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)* 6.755.357 4.184.008 161

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)* 25.175.745 23.698.102 106

Čisti poslovni izid -12.002.979 -71.878.828 17

Neto poslovna sredstva 388.852.827 837.289.066 46

Kapital -1.645.398 15.701.509 -

Finančni dolg 388.184.319 814.857.945 48

Neto dolg 372.263.539 764.717.558 49

Število družb 47 75 63

Število zaposlenih 1.447 4.284 34

Zneski v €

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 630.256 709.257 89

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) -8.813.579 -4.172.165 211

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) -8.419.799 -3.770.031 223

Čisti poslovni izid 6.896.040 -61.286.788 -

Neto poslovna sredstva 258.512.893 521.247.743 50

Kapital 27.818.039 58.829.135 47

Finančni dolg 230.572.048 462.332.445 50

Neto dolg 223.640.663 445.005.456 50



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

U
vo

d
8

NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE

novega dogovora med družbo, njenimi delničarji in 
bankami, kar bi družbi omogočalo zadržanje večjega 
dela premoženja in potenciala rasti kot v primeru izvr-
šitve dogovora z upniki iz prisilne poravnave. 

Tudi družbe v Skupini Istrabenz, ki poslujejo v različ-
nih dejavnostih, so uspešno kljubovale poslovnim iz-
zivom v letu 2010. Družbe na področju Energetike so 
povečale obseg poslovanja in utrdile svojo prisotnost 
na ciljnih trgih. Na področju Turizma smo ob dobrem 
poslovanju nadaljevali z intenzivnimi in uspešnimi ak-
tivnostmi za zmanjševanje zadolženosti skupine. Druž-
be v Informacijski dejavnosti so se v letu 2010 soočile 
s posledicami gospodarske krize bolj kot ostale družbe 
v Skupini Istrabenz, vendar je bilo izvedeno korenito 
prestrukturiranje, kar se že kaže v pozitivnih učinkih v 
poslovanju Skupine Actual.

Zdrave in razvojno usmerjene družbe v Skupini Istra-
benz so dokaz vrednosti naložb in njihovega potencia-
la, kar predstavlja dobro in dolgoročno osnovo za na-
daljnjo rast in razvoj družb. Poslovni rezultati Skupine 
Istrabenz, ki izvirajo iz odprodaje dela premoženja in 
dobrega poslovanja družb v Skupini, to potrjujejo. 

Po viharnem letu 2009, ko smo se soočili z aktivnost-
mi za izglasovanje predloga prisilne poravnave, je bilo 
poslovno leto 2010 prvo leto, ko je Istrabenz, d.d., po-
sloval znotraj štiriletnega načrta finančnega prestruk-
turiranja. 

Leto 2010 je bilo za Istrabenz, d.d., posredno pa tudi za 
celotno Skupino Istrabenz, uspešno, saj smo prvo leto 
finančnega prestrukturiranja holdinga zaključili nad 
pričakovanji. Kljub neugodnim tržnim razmeram smo 
z uspešno prodajo naložbe v Drogo Kolinsko presegli 
načrtovano višino poplačila obveznosti Istrabenza, d.d., 
ki so se v letu 2010 zmanjšale za več kot 236 milijonov 
evrov. Boljše je tudi likvidnostno stanje holdinga, kar 
nam je omogočilo tekoče poravnavanje obveznosti v 
skladu z dogovorjenimi roki prisilne poravnave in obli-
kovanje likvidnostnih rezerv za pokritje celotnih obve-
znosti v letu 2011 ter delno tudi tistih iz leta 2012. 

V Istrabenzu, d.d., bomo nadaljevali z izvajanjem na-
črta finančnega prestrukturiranja, kar bo omogočalo 
družbi izpolnitev obveznosti iz naslova prisilne porav-
nave. Sočasno si bomo prizadevali poiskati rešitev za 
predčasni zaključek prisilne poravnave s sklenitvijo 

Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!
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Doseženo v letu 2010 nam daje nov zagon. Ciljno 
usmerjenost bomo v letu 2011 nadgradili z oblikova-
njem dolgoročne vizije razvoja poslovanja Istrabenza, 
d.d., ki bo temeljila na potrebnih nadaljnjih korakih za 
zagotovitev dolgoročnejših virov financiranja ter sta-
bilnih, dobičkonosnih in razvojno usmerjenih naložb 
družbe Istrabenz, s ciljem povečanja vrednosti kapitala 
delničarjev. 

Zavedamo se, da smo dobre poslovne rezultate dosegli 
tudi z vašo podporo – delničarjev, finančnih ustanov, 
poslovnih partnerjev in prizadevnih sodelavcev v Sku-
pini Istrabenz. Verjamemo, da nam boste stali ob strani 
tudi v prihodnje in z nami odprli novo poglavje v zgo-
dovini Istrabenza. 

Naša podjetja so pomemben dejavnik v okolju. To nas 
obvezuje, da si bomo srčno prizadevali za obstoj in ra-
zvoj Istrabenza.

Moč sodelovanja je na naši strani.

mag. Rudi Grbec,
predsednik uprave

Suzana Bolčič Agostini,
članica uprave

mag. Rudi Grbec,  
predsednik uprave
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POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2010

Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz, d.d., je v 
poslovnem letu 2010 glede na svojo funkcijo nadzora v 
dvotirnem sistemu upravljanja nadziral aktivnosti uprave 
ter opravljal druge naloge v okviru svojih pooblastil in 
pristojnosti v skladu s poslovnikom o delu nadzornega 
sveta, statutom družbe in z zakonskimi predpisi. 

V letu 2010 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi: 
• mag. Janez Grošelj, predsednik nadzornega sveta, 
• mag. Mirko Kaluža, namestnik predsednika nadzorne-

ga sveta, 
• mag. Alenka Vrhovnik Težak, mag. Tamara Jerman, 

Zoran Bošković in mag. Franci Strajnar kot predstavni-
ki delničarjev, 

• Klavdija Primožič, Klavdija Ule in mag. Maja Prodan 
Jurič kot predstavnice zaposlenih.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2010 opravil dvanajst sej, in si-
cer deset rednih in dve izredni. Nadzorni svet je redno 
spremljal poslovanje in finančno stanje holdinške družbe 
Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz, obravnaval je pe-
riodične rezultate poslovanja družbe in Skupine Istra-
benz ter poslovanje posameznih naložbenih področij, 
seznanjal se je z informacijami o delu uprave in s poro-
čili uprave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP). Člani nadzornega sveta so največ pozorno-
sti namenili spremljanju finančnega položaja družbe in 
aktivnostim uprave glede finančnega prestrukturiranja 
družbe ter obravnavi predvidene dezinvesticijske aktiv-
nosti tako holdinške družbe kot hčerinskih družb. 

Člani nadzornega sveta so na sejah sodelovali z mnenji in 
s predlogi, sprejemali so potrebne dokumente v skladu z 
zakonskimi predpisi ter spremljali uresničevanje sprejetih 
sklepov.

Člani nadzornega sveta so redno prejemali gradivo za seje 
nadzornega sveta, polletno in četrtletna poročila, poroči-
la v skladu z ZFPPIPP ter druga poročila in gradiva, ki jih 
je pripravila uprava. Poleg ustreznih gradiv je uprava nad-
zornemu svetu dajala tudi vsa potrebna dodatna pojasnila 
k posameznim temam neposredno na sejah. Informacije 
o poslovanju holdinške družbe in Skupine Istrabenz je 
članom nadzornega sveta posredovala uprava. Po potre-
bi so na sejah nadzornega sveta sodelovali tudi zunanji 
sodelavci.

Pri delovanju nadzornega sveta v letu 2010 so bile v 
ospredju naslednje teme:  

– Na prvi seji v letu 2010 je nadzorni svet obravnaval in 
sprejel nepreklicno odstopno izjavo predsednika upra-
ve dr. Bogdana Topiča in v novo upravo družbe 15. 
1. 2010 s polnim mandatom šestih let imenoval mag. 
Tomaža Berločnika za predsednika uprave in mag. Ru-
dija Grbca za člana uprave. Nadzorni svet je imenoval 
kadrovsko komisijo za oblikovanje predloga tretjega 
člana uprave družbe. Na podlagi poročila kadrovske 

komisije in razprave na seji nadzornega sveta je le-ta 
sprejel sklep, da uprava družbe ostane dvočlanska.

– Na januarski seji se je nadzorni svet seznanil s poročili 
o opravljenih posebnih revizijah po sklepih sodišča Ng 
19/2008 in Ng 9/2009. Upravi je naložil, da pridobi 
dodatna pojasnila, opravi ustrezne razgovore in pri-
dobi pravno mnenje glede možnosti ugotavljanja od-
škodninske odgovornosti uprave in oceno škode, če je 
nastala, ter poročilo predloži nadzornemu svetu s pre-
dlogi nadaljnjih ukrepov. Na marčevski seji se je nad-
zorni svet seznanil s pravnim mnenjem glede možnosti 
ugotavljanja odškodninske odgovornosti nekdanjega 
predsednika uprave v zvezi s posli, ki so bili predmet 
posebne revizije. Na aprilski seji so člani nadzorne-
ga sveta na podlagi pravnega mnenja podprli predlog 
uprave družbe in skupščini podali usklajen predlog, da 
se v zvezi z vodenjem poslov družbe, ki so bili predmet 
revizijskih postopkov, zoper člane organov vodenja in 
nadzora, ki so imeli mandat v tem obdobju, ne vloži 
odškodninske tožbe. 

– Na februarski seji je nadzorni svet obravnaval in dal so-
glasje k letnemu poslovnemu načrtu Istrabenza, d.d., za 
leto 2010, v mesecu juniju pa je soglašal z rebalansom 
poslovnega načrta Istrabenza, d.d., za leto 2010, ki je 
bil pripravljen z upoštevanjem revidiranih računovod-
skih izkazov za leto 2009. Člani nadzornega sveta so 
obravnavali in dali soglasje tudi k letnemu poslovnemu 
načrtu Skupine Istrabenz za leto 2010.

– Nadzorni svet je na aprilski seji obravnaval revidirano 
letno poročilo Skupine in Istrabenza, d.d., za leto 2009, 
sprejel izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja jav-
nih delniških družb in predsednika nadzornega sveta 
pooblastil, da podpiše izjavo o skladnosti z določbami 
kodeksa, in sicer določb, ki se nanašajo na nadzorni 
svet. Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega 
sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe 
med poslovnim letom 2009, o načinu preverjanja in 
potrditvi letnega poročila Istrabenza, d.d., in letnega 
poročila Skupine Istrabenz za leto 2009 ter stališče do 
revizorjevih poročil. Na osnovi preveritve je nadzorni 
svet potrdil letno poročilo Istrabenza, d.d., za leto 2009 
in letno poročilo Skupine Istrabenz za leto 2009 ter 
dal pozitivno stališče na revizorjeva poročila k letnemu 
poročilu.

– Nadzorni svet je veliko pozornosti namenil obravna-
vanju dezinvesticijskih aktivnosti Istrabenza, d.d., v 
skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja družbe. 
Z namenom, da bi bili postopki prodaje sredstev Istra-
benza, d.d., transparentni in v skladu z načeli gospo-
darnosti, učinkovitosti in uspešnosti, je nadzorni svet 
na februarski seji imenoval komisijo za spremljanje 
prodaje sredstev Istrabenza, d.d.

 Člani nadzornega sveta so bili redno seznanjeni tako s 
poročili komisije za spremljanje prodaje sredstev Istra-
benza, d.d., kot tudi s poročili uprave o dezinvesticijskih 
aktivnostih. Uprava družbe je članom nadzornega sveta 
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redno poročala o poteku prodaje premoženja v skladu 
z načrtom finančnega prestrukturiranja. Nadzorni svet 
je tako med drugim soglašal s prodajo 43,78-odstotne-
ga poslovnega deleža Istrabenza, d.d., v družbi Logina, 
d.o.o., in s prodajo nekaterih drugih manjših naložb 
ter nepremičnin iz poziva za javno zbiranje ponudb, 
ki je bi objavljen meseca aprila, ter se redno seznanjal 
s potekom procesa prodaje 51-odstotnega poslovnega 
deleža Istrabenza, d.d., v družbi Instalacija, d.o.o.

 Nadzorni svet je redno obravnaval postopke prodaje 
lastniškega deleža Istrabenza, d.d., v Drogi Kolinska, 
d.d., in na junijski seji upravi dal soglasje, da zaključi 
pogajanja z izbranim ponudnikom in podpiše prodajno 
pogodbo. Nadzorni svet je podprl prodajo naložbe v 
Drogi Kolinska, d.d., saj prinaša Istrabenzu, d.d., po-
zitiven finančni učinek iz naslova povečanja vrednosti 
kapitala lastnikov iz naslova transakcije ter omogoča 
Istrabenzu, d.d., plačilo približno polovičnega dela 
vseh obveznosti iz prisilne poravnave že v prvem letu. 
Člani nadzornega sveta so na julijski seji obravnava-
li in soglašali s pogodbo o prodaji in prenosu delnic 
Droge Kolinska, d.d., ter z dodatnimi pogodbami in s 
predlogom uprave za sklic skupščine ter skupaj z upra-
vo podali usklajen predlog sklepa skupščini k soglasju 
prodaje delnic Droge Kolinske.

 Oktobra 2010 je nadzorni svet zadolžil upravo, da pri-
pravi oceno pričakovanih učinkov odprodaj sredstev 
Istrabenza, d.d., in naredi primerjavo s predvidenimi 
učinki glede na načrt finančnega prestrukturiranja. 
Uprava družbe je predstavila navedeno oceno članom 
nadzornega sveta na zadnji seji v letu 2010. 

 Nadzorni svet je redno spremljal tudi dezinvesticijske 
aktivnosti odvisnih družb Skupine Istrabenz.

Poleg omenjenih tem je nadzorni svet obravnaval še na-
slednje vsebine: 

• obravnaval je medletna poročila o poslovanju družbe 
in Skupine Istrabenz ter informacije o poslovanju po 
posameznih divizijah v Skupini Istrabenz; upravi je pre-
dlagal, da pri medletnem poročanju upošteva MRS34 
(medletno poročanje) in vključi v omenjena poročila 
tudi upravljanje s finančnimi tveganji; 

• uprava družbe je nadzornemu svetu redno poročala 
o obveznostih in aktivnostih, ki jih izvaja v skladu z 
načrtom finančnega prestrukturiranja in o izpolnjeva-
nju obveznosti iz dveh dogovorov, ki sta bila sklenjena 
med družbo in bankami upnicami v postopku prisilne 
poravnave;  

• obravnaval je sklic in gradivo za 16. in 17. skupščino 
ter skupaj z upravo podal usklajene predloge sklepov 
skupščine; nadzorni svet je na 16. skupščini predlagal, 
da se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenu-
je revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.; 

• potrdil je poslovnik o delu revizijske komisije in po-
slovnik o delu komisije za spremljanje prodaje sredstev 
Istrabenza, d.d.; 

• zadolžil je upravo, da pripravi strategijo razvoja Istra-
benza za naslednje triletno obdobje;  

• obravnaval je in dal soglasje k letnemu poslovnemu na-
črtu družbe in Skupine Istrabenz za leto 2011. 

Delo komisij nadzornega sveta 

V letu 2010 so v okviru nadzornega sveta delovale tri ko-
misije, ki so opravljale strokovne naloge za nadzorni svet, 
in sicer revizijska komisija, komisija za spremljanje pro-
daje sredstev Istrabenza, d.d., in kadrovska komisija.  

Revizijska komisija

Revizijsko komisijo, ki jo je nadzorni svet imenoval 8. 
6. 2009, sestavljajo: mag. Tamara Jerman, predsednica, 
Klavdija Ule, namestnica predsednice, mag. Franci Straj-
nar ter zunanja člana Barbara Nose in Alfio Kocjančič. V 
letu 2010 se je revizijska komisija sestala na šestih rednih 
sejah. 

Delo komisije je bilo v letu 2010 osredotočeno predvsem 
na naslednja področja:

• razgovor z revizorjem družbe in Skupine Istrabenz o 
ugotovitvah in težavah po opravljeni reviziji računo-
vodskih izkazov za leto 2009 ter poteku predhodnih 
revizij za leto 2010;

• pregled revizijskih in nerevizijskih storitev revizorja in 
izjave o neodvisnosti;

• ustreznost in popolnost medletnega računovodskega 
poročanja v skladu z MSRP in drugo relevantno zako-
nodajo ter sistema poslovnega odločanja in nadzorova-
nja;

• izvajanje nadzora nad poslovanjem in poročanjem 
družbe in Skupine Istrabenz s strani uprave Istrabenz 
oziroma drugih ustreznih organov;

• seznanitev z analizo poslovanja dejavnosti v Skupini 
Istrabenz in pridruženih družbah Skupine Istrabenz;

• spremljanje metodoloških postopkov odprodaje pre-
moženja glede na načrt finančnega prestrukturiranja in 
seznanitev s stanjem postopkov prodaje;

• seznanitev s poročili o izvedbi posebne in izredne revi-
zije;

• spremljanje stanja interne revizije in nadzora v Istra-
benzu, d.d., in Skupini Istrabenz in podaja priporočil 
upravi Istrabenz, d.d., v zvezi s  tem;

• spremljanje stanja reodkupnih pogodb z bankami; 
• spremljanje stanja put in call opcij (pravice oz. obve-

znosti lastnikov) v zvezi s finančnimi naložbami Istra-
benza, d.d.

Revizijska komisija je redno poročala nadzornemu svetu 
družbe o svojem delu in priporočilih upravi oziroma nad-
zornemu svetu.

Od sredine februarja do sredine marca 2011 je komisija 
opravila samoocenitev dela za leto 2010 in se zavezala k 
naslednjim izboljšavam v tekočem letu:

• prizadevanje za vzpostavitev in delovanje sistema nad-
zora nad zakonsko usklajenostjo in uspešnostjo poslo-
vanja družb v Skupini Istrabenz z vsebinskega in ope-
rativnega vidika;

• komuniciranje z zunanjim revizorjem še pred pričet-
kom predhodne revizije, po zaključku predhodne re-
vizije (pismo poslovodstvu), nerevizijske storitve (pred 
sklenitvijo pogodbe);

• opravljanje nadzora nad nerevizijskimi storitvami Sku-
pine Istrabenz.
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Komisija za spremljanje prodaje sredstev  
Istrabenza, d.d.

Komisijo za spremljanje prodaje sredstev Istrabenza, d.d., 
ki jo je nadzorni svet imenoval 10. 2. 2010, sestavljajo: 
mag. Alenka Vrhovnik Težak, predsednica komisije, ter 
člana mag. Maja Prodan Jurič in mag. Franci Strajnar. 

Komisija je bila ustanovljena za potrebe spremljanja pro-
daje sredstev Istrabenza, d.d., in usklajenosti prodajnih 
postopkov z načrtom finančnega prestrukturiranja, pla-
nom in drugimi sprejetimi dokumenti družbe, za spre-
mljanje postopkov prodajnega procesa in pregled za-
ključnega poročila uprave družbe po zaključeni prodaji. 
Komisija se je v letu 2010 sestala na šestih sejah. Na prvi 
seji je sprejela poslovnik o delu komisije, ki ga je potrdil 
tudi nadzorni svet družbe.

Uprava družbe je komisijo redno seznanjala s tekočimi 
aktivnostmi glede odprodaje sredstev Istrabenza, d.d. 
Komisija je redno spremljala postopek prodaje delnic 
Droge Kolinska, d.d., in deleža v družbi Instalacija, d.o.o., 
ter obravnavala poročila uprave v zvezi s prodajnima pro-
cesoma. Komisija se je seznanila tudi s pozivom za javno 
zbiranje ponudb za nakup nepremičnin Istrabenza, d.d., 
določila predsednico komisije, da je prisostvovala odpi-
ranju prispelih ponudb ter redno spremljala postopek 
prodaje nepremičnin družbe. Uprava družbe je komisijo 
seznanjala tudi z odprodajo finančnih sredstev, namenje-
nih prodaji.  

Komisija je nadzorni svet redno obveščala in na sejah 
nadzornega sveta poročala o svojem delu. 

Mandat komisije je v skladu s sklepom nadzornega sveta 
prenehal 31. 12. 2010. Nadzorni svet je 18. 2. 2011 po-
novno imenoval komisijo za spremljanje prodaje sredstev 
Istrabenza, d.d., v isti sestavi.

Kadrovska komisija

Kadrovsko komisijo za oblikovanje predloga tretjega čla-
na uprave družbe, ki jo je nadzorni svet imenoval 14. 1. 
2010, sestavljajo: mag. Janez Grošelj, predsednik komi-
sije, ter člani mag. Franci Strajnar, Klavdija Ule in mag. 
Mirko Kaluža. 

Komisija se je sestala na treh sejah. Komisija je zbirala 
vloge kandidatov za mesto člana uprave družbe, kandi-
date povabila na predstavitev, nato pa nadzornemu svetu 
predlagala, da za člana uprave ne imenuje nobenega iz-
med predlaganih kandidatov. Mandat komisije je prene-
hal 10. 2. 2010.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta 

Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom je pote-
kalo na način, ki je nadzornemu svetu zagotovil tekoče 
nadzorovanje in spremljanje poslovanja in rezultatov Is-
trabenza, d.d., in Skupine Istrabenz. Uprava je članom 
nadzornega sveta posredovala ustrezne informacije, ki so 
omogočale odgovorno sprejemanje odločitev.  

Na seji, ki je potekala 17. 3. 2011, so člani nadzornega 
sveta izvedli samooceno dela v letu 2010. Člani so se stri-
njali, da je raznolika strokovna in izobrazbena struktura 
nadzornega sveta prilagojena izzivom in načrtom družbe. 
Člani nadzornega sveta imajo ustrezna znanja, se za seje 
dobro pripravijo, na voljo pa imajo tudi dovolj informa-
cij, na podlagi katerih lahko sprejemajo odločitve. Nad-
zorni svet se redno in pravočasno seznanja tudi z delom 
svojih komisij. 

Preveritev in potrditev letnega poročila 2010  
ter stališče do revizorjevega poročila  

Nadzorni svet je na 26. redni seji, ki je potekala 19. 4. 
2011, ob prisotnosti pooblaščenega revizorja obravnaval 
Letno poročilo Skupine Istrabenz in holdinške družbe 
Istrabenz, d.d., za leto 2010 s poročiloma pooblaščene 
revizijske družbe in se seznanil z ugotovitvijo uprave hol-
dinške družbe, da bilančna izguba Istrabenza, d.d., za leto 
2010 znaša 67.755.229,33 evra in je oblikovana iz:
• čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 

6.896.040,42 evra in
• nepokritih izgub preteklih let v višini 74.651.269,75 

evra.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila 
realno prikazuje poslovanje Istrabenza, d.d., in Skupi-
ne Istrabenz v letu 2010. Na osnovi preveritve letnega 
poročila in pregleda revizijskih poročil za leto 2010 ter 
predstavitve revizorjevih poročil s strani pooblaščenega 
revizorja je nadzorni svet:
• potrdil letno poročilo Istrabenza, d.d., za leto 2010 in 

letno poročilo Skupine Istrabenz za leto 2010 in
• dal pozitivno stališče k revizorjevemu poročilu o po-

slovanju družbe v letu 2010.

Koper, 19. aprila 2011

mag. Janez Grošelj, 
predsednik nadzornega sveta
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PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2010

Januar

• Nadzorni svet Istrabenza, d.d., je na svoji seji 14. 1. 
2010 sprejel nepreklicno odstopno izjavo predsednika 
uprave dr. Bogdana Topiča in v novo upravo družbe 
s polnim mandatom šestih let imenoval mag. Tomaža 
Berločnika za predsednika uprave in mag. Rudija Grb-
ca za člana uprave.

• Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška družba, d.d., 
Koper, dne 21. 1. 2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne 
poravnave. Istrabenz, d.d., se je na sklep Okrož nega 
sodišča v Kopru pritožil in vložil predlog za popravo 
sklepa o potrditvi prisilne poravnave, saj seznam terja-
tev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave, ni bil 
v skladu z ZFPPIPP.

Februar

• V mesecu februarju je prišlo do sprememb pomemb-
nih deležev v lastniški strukturi Istrabenza, d.d.:
- 1. 2. 2010 je NLB, d.d., pridobila 482.257 delnic iz-

dajatelja Istrabenz, d.d., z oznako ITBG, kar pred-
stavlja 9,31-odstotni delež glasovalnih pravic v iz-
dajatelju. Po opravljeni transakciji ima NLB, d.d., v 
lasti 680.257 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 
13,13-odstotni delež v kapitalu izdajatelja. 

- 5. 2. 2010 je Gorenjska Banka, d.d., Kranj, pridobila 
378.300 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., z oznako 
ITBG, kar predstavlja 7,30-odstotni delež glasoval-
nih pravic v izdajatelju. Pred opravljeno transakcijo 
Gorenjska Banka, d.d., Kranj, ni imela v lasti delnic 
ITBG.

- 9. 2. 2010 je Banka Celje, d.d., pridobila 276.000 del-
nic izdajatelja Istrabenz, d.d., z oznako ITBG, kar 
predstavlja 5,33-odstotni delež glasovalnih pravic v 
izdajatelju. Pred opravljeno transakcijo Banka Celje, 
d.d., ni imela v lasti delnic ITBG.

- V mesecu februarju se je pomembno spremenil 
delež glasovalnih pravic družbe Maksima Holding, 
d.d., v družbi Istrabenz, d.d., in sicer z 1.141.705 del-
nic ITBG oz. 22,04-odstotnega deleža 31. 1. 2010 
na 4.040 delnic ITBG oz. 0,08-odstotni delež 12. 2. 
2010.

• Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška družba, 
d.d., Koper, 12. 2. 2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne 
poravnave, s katerim je nadomestilo sklep z dne 21. 1. 
2010.

• Družba Istrabenz Turizem je februarja objavila tri po-
zive za javno zbiranje pisnih ponudb, in sicer za nakup 
100-odstotnega deleža družbe Istrabenz hoteli Porto-
rož, hotelirstvo in turizem, d.o.o., za nakup 100-odsto-
tnega deleža delnic družbe Grand Hotel Adriatic, d.d., 
Opatija, Republika Hrvaška, ter za nakup 100-odsto-
tnega deleža delnic družbe Turizem Kras, destinacijski 
management, d.d.

Marec  

• Sklep Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne 
poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška druž-
ba, d.d., z dne 12. 2. 2010 je postal pravnomočen 3. 
3. 2010. V veljavo sta stopila dva dogovora med Is-
trabenzom, d.d., in bankami upnicami. Prvi dogovor 
natančneje ureja medsebojna razmerja in sodelovanje 
med Istrabenzom, d.d., in bankami upnicami pri izvaja-
nju načrta finančnega prestrukturiranja. Drugi dogovor 
ureja način skupne prodaje delnic, zaseženih na podlagi 
reodkupnih pogodb ter delitev morebitnega presežka 
iz naslova prodaje le-teh. 

 
• Okrožno sodišče v Kopru je 9. 3. 2010 izdalo sklep o 

začetku stečajnega postopka nad družbo Istrabenz Ma-
rina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Ko-
per. Predlog za začetek stečajnega postopka je vložila 
družba Istrabenz Marina Invest, d.o.o., zaradi nastopa 
insolventnosti družbe.

• Konec marca je Istrabenz, d.d., v skladu z načrtom 
finančnega prestrukturiranja in v sodelovanju z inve-
sticijskim svetovalcem, francosko banko BNP Paribas, 
pričel s postopkom prodaje delnic Droge Kolinska, 
d.d. 

• 31. 3. 2010 je Istrabenz, d.d., v skladu z načrtom fi-
nančnega prestrukturiranja podpisal pogodbo o proda-
ji 43,78-odstotnega poslovnega deleža v družbi Logina, 
d.o.o.

April

• Družba Aktiva Naložbe, d.d., je na podlagi opcijske 
pogodbe uveljavila opcijo za nakup 93.796 lot delnic 
izdajatelja Factor banka, d.d., Ljubljana, z oznako FBN. 
V skladu z navedenim je Istrabenz, d.d., odsvojil 93.796 
lot delnic FBN, kar predstavlja 6,76-odstotni delež 
v družbi Factor banka, d.d., Ljubljana. Po opravljeni 
transakciji Istrabenz, d.d., nima več v lasti nobene del-
nice družbe Factor banka, d.d., Ljubljana.  

• Upravni odbor družbe Actual I.T. je na svoji seji 22. 4. 
2010 za novega glavnega izvršnega direktorja družbe 
imenoval mag. Armana Koritnika.

• 23. 4. 2010 je Istrabenz, d.d., objavil poziv za javno 
zbiranje ponudb za nakup nekaterih nepremičnin (po-
slovnih prostorov in zemljišč) družbe. 

Maj

• Istrabenz, d.d., je v skladu z načrtom finančnega pre-
strukturiranja pristopil k javnemu razpisu za izbor fi-
nančnega svetovalca v postopku prodaje 51-odstotne-
ga poslovnega deleža v družbi Instalacija, d.o.o. 
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• Istrabenz, holdinška družba, d.d., je 13. 5. 2010 prejela 
sodbo Okrožnega sodišča v Kopru v sodnem sporu z 
družbo Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Lju-
bljana, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni 
zahtevek Zavarovalnice Triglav, d.d., na plačilo kupni-
ne v višini 19.950.000 evrov z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od 7. 1. 2008 dalje do plačila in tožbeni zahte-
vek Istrabenza, d.d., po nasprotni tožbi, da se pogodba 
med strankama, sklenjena po ponudbi, ki jo je Istrabenz, 
d.d., podal Zavarovalnici Triglav, d.d., 2. 10. 2007 in jo je 
Zavarovalnica Triglav, d.d., sprejela 28. 12. 2007, razve-
ljavi. Zavarovalnica Triglav, d.d., je vložila pritožbo.

• Delničarji Istrabenza, d.d., so se na 16. seji skupščine 
družbe 27. 5. 2010 seznanili z letnim poročilom družbe 
in Skupine Istrabenz za leto 2009, podelili razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009, 
imenovali revizorja za poslovno leto 2010, sprejeli 
predlagane spremembe Statuta družbe, se seznanili z 
izrednim revizijskim poročilom ter se seznanili s poro-
čili o posebnih revizijah in odločili, da se zoper člane 
organov vodenja in nadzora, ki so imeli mandat v tem 
obdobju, ne vloži odškodninske tožbe. 

Junij

• 30. 6. 2010 je Istrabenz, holdinška družba, d.d., z druž-
bo Atlantic Naložbe, d.o.o., kot kupcem, in družbo 
Atlantic Grupa, d.d., kot porokom, sklenila pogodbo o 
prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska, d.d. 
(Sale and Transfer Deed Droga Kolinska, d.d.).

Julij

• 16. 7. 2010 je družba Istrabenz Turizem podpisala po-
godbo o prodaji vseh delnic družbe Turizem Kras, d.d., 
z družbo Batagel & CO, d.o.o.

• Istrabenz, d.d., je za finančnega svetovalca v postopku 
prodaje 51-odstotnega poslovnega deleža v družbi In-
stalacija, d.o.o., izbral družbo Unicredit Bank Austria 
AG z Dunaja. 

Avgust

• Na 17. skupščini delničarjev Istrabenza, d.d., ki je pote-
kala 24. 8. 2010, je skupščina dala soglasje k pogodbi o 
prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska, d.d. 
(Sale and Transfer Deed Droga Kolinska, d.d.), ki je bila 
sklenjena 30. 6. 2010 med holdinško družbo Istrabenz, 
d.d., kot prodajalcem, družbo Atlantic Naložbe, d.o.o., kot 
kupcem, in družbo Atlantic Grupa d.d., kot porokom. 

November

• V okviru procesa prodaje 51-odstotnega deleža v druž-
bi Instalacija, d.o.o., je Istrabenz, d.d., prejel večje števi-
lo nezavezujočih ponudb za nakup navedenega deleža. 
Na podlagi proučitve prispelih nezavezujočih ponudb 
je holdinška družba sprejela odločitev, da bo izvajala 
nadaljnje faze procesa prodaje, in da bo potencialnim 
investitorjem, ki so prišli v ožji izbor, omogočila skrbni 
pregled družbe Instalacija, d.o.o., na podlagi katerega 
bodo potencialni investitorji imeli možnost oddati za-
vezujoče ponudbe.

• Okrožno sodišče v Ljubljani je 23. 11. 2010 izdalo sklep 
o začetku stečajnega postopka nad družbo Simt, druž-
ba za servis, inženiring, marketing in trgovino, d.o.o., 
Grosuplje. Predlog za začetek stečajnega postopka je 
vložila družba Simt, d.o.o., zaradi nastopa insolventno-
sti družbe.

• 23. 11. 2010 je holdinška družba Istrabenz zaključila 
proces prodaje delnic Droge Kolinske, d.d. V skladu 
s pogodbo o prodaji in prenosu delnic družbe Droga 
Kolinska, d.d. (Sale and Transfer Deed Droga Kolin-
ska, d.d.) z dne 30. 6. 2010 je družbi Atlantic Nalož-
be, d.o.o., prodala 14.708.939 delnic izdajatelja družbe 
Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska uli-
ca 1, 1000 Ljubljana, z oznako DRKR, kar predstavlja 
100-odstotni delež glasovalnih pravic v izdajatelju. 

December

• Na podlagi decembrskega skupščinskega sklepa je 
družba Actual I.T., d.d., povečala osnovni kapital z iz-
dajo novih prednostnih delnic. Po povečanju je kapital 
družbe Actual I.T., d.d., razdeljen na 1.000.000 nava-
dnih delnic in na 111.111 prednostnih delnic. Emisijska 
vrednost vseh novoizdanih prednostnih delnic znaša 
750.000 evrov. Delež Istrabenza, d.d., v osnovnem ka-
pitalu družbe Actual I.T., d.d., se je po vpisu v sodni 
register zmanjšal z 78 odstotkov na 70,2 odstotka. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU  
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

Januar

• Istrabenz, d.d., je 4. 1. 2011 sklenil sporazum z družbo 
KB 1909, S.p.a., v skladu s katerim ima opcijo, da po 
pridobitvi ponudbe tretje osebe za odkup delnic druž-
be Actual I.T., d.d., ki vsebuje dogovorjene minimalne 
pogoje, kupi od KB 1909, S.p.a., prednostne delnice za 
ceno, ki je ponujena v taki ponudbi, zmanjšano za do-
ločen odstotek dividend, ki jih je KB 1909, S.p.a., pre-
jel ali do katerih je upravičen na podlagi prednostnega 
upravičenja iz delnic.

• Nadzorni svet Istrabenza, d.d., je na svoji seji 14. 1. 
2011 sprejel odstopno izjavo predsednika uprave mag. 
Tomaža Berločnika in za novega predsednika uprave 
imenoval dotedanjega člana uprave mag. Rudija Grbca, 
ki je šestletni mandat nastopil 15. 1. 2011. Nadzorni 
svet je novemu predsedniku uprave podelil mandat za 
sestavo nove uprave.    

Februar

• Skupščina družbe Actual I.T., d.d., je na seji 4. 2. 2011 
sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe poveča z 
izdajo 244.444 novih prednostnih delnic. Emisijska 
vrednost vseh novoizdanih prednostnih delnic zna-
ša 1.650.000 evrov. Po povečanju bo osnovni kapital 
družbe razdeljen na 1.000.000 navadnih delnic in na 
355.555 prednostnih delnic. Po vpisu sprememb v so-

dni register se bo delež Istrabenza, d.d., v osnovnem 
kapitalu družbe Actual I.T., d.d., zmanjšal s sedanjih 
70,2 odstotka na 57,54 odstotka. 

• Na 23. redni seji 18. 2. 2011 je nadzorni svet Istraben-
za, d.d., na predlog predsednika uprave mag. Rudija 
Grbca za članico uprave Istrabenza, d.d., imenoval Su-
zano Bolčič Agostini, ki je šestletni mandat nastopila 1. 
4. 2011.

Marec

• Skupščina družbe Istrabenz plini, d.o.o., je na seji 7. 3. 
2011 za novo članico uprave družbe imenovala mag. 
Tanjo Petelin Petrinja, ki je mandat nastopila 1. 4. 
2011.

April

• Istrabenz, d.d., je 5. 4. 2011 prejel sodbo Višjega so-
dišča v Kopru v zadevi tožbe Zavarovalnice Triglav, 
d.d., zoper Istrabenz, holdinška družba, d.d., na plačilo 
19.950.000 evrov s pripadajočimi zakonskimi zamudni-
mi obrestmi, s katero je višje sodišče zavrnilo pritožbo 
Zavarovalnice Triglav, d.d., in potrdilo sodbo sodišča 
prve stopnje z dne 9. 2. 2010, ki je zavrnilo tožbeni 
zahtevek Zavarovalnice Triglav, d.d.



Letno poročilo 2010 POSLOVNO 
POROČILO

Čutiti čar jutranjega sonca je privilegij. Prinaša nam neizmerno  
         veselje do življenja in energijo, ki nam daje svežih moči. 
              Naši cilji vztrajno rastejo z vsakim novim dnem.

POSLOVNO 
POROČILO



POSLOVNO 
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PRIPRAVLJENI  
NA NOVO ETAPO
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1. POMEMBNEJŠI PODATKI O ISTRABENZU, d.d.

Firma:	 Istrabenz,	holdinška	družba,	d.d.
Skrajšano:	 Istrabenz,	d.d.
Naslov: Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, Slovenija
Telefon: 00386 5 662 1500
Telefaks: 00386 5 662 1515
El.	pošta:	 info@istrabenz.si
Spletna	stran:	 www.istrabenz.si
Glavna dejavnost: dejavnost holdingov
Velikost	družbe:	 velika

Vodstvo
Predsednik uprave: mag. Rudi Grbec	(od	15.	1.	2011)
	 mag.	Tomaž	Berločnik	(od	15.	1.	2010	do	14.	1.	2011)
	 dr.	Bogdan	Topič	(do	14.	1.	2010)		 				
    
Člani	uprave:	 Suzana Bolčič Agostini	(od	1.	4.	2011)	
	 mag.	Rudi	Grbec	(do	14.	1.	2011)	

Predsednik nadzornega sveta: mag. Janez Grošelj 

Število	družb	v	Skupini	Istrabenz	31.	12.	2010:		 47

Število dejavnosti v Skupini Istrabenz:  6

Število	zaposlenih	v	Skupini	Istrabenz	31.	12.	2010:		 1.447

Matična	številka:	 5000025
ID	za	DDV:	 SI17762723
Št.	vpisa	v	sodni	register:	 199600803
Datum	vpisa	v	sodni	register:	 16.	11.	1996
Osnovni	kapital:	 5.180.000	 navadnih	 imenskih	 kosovnih	 delnic	 s	 pripadajočim 
	 zneskom	4,17	EUR
Kotacija	delnic:	 Ljubljanska	borza	vrednostnih	papirjev;	Standardna	kotacija
Vložna	številka:	 10031700
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Istrabenz,	holdinška	družba,	d.d.,	je	krovna	družba	v	po-
slovni Skupini Istrabenz, ki jo sestavljajo naslednja strate-
ška	naložbena	področja:	
•	 Energetika,	
•	 Turizem,	
•	 Informacijske	tehnologije	in
•	 Druge	naložbe.	

Področje Energetika je sestavljeno iz plinske dejavnosti, 
dejavnosti energetskih sistemov ter dejavnosti pretovora 
in	skladiščenja	naftnih	derivatov.	Dejavnost	Skupine Is-
trabenz plini	zajema	celoten	spekter	trženja	plinov:	ute-
kočinjenega	naftnega	plina,	tehničnih	in	specialnih	plinov,	
uporabne	tehnologije	in	zemeljskega	plina.	Skupina Istra-
benz Gorenje se ukvarja predvsem s proizvodnjo, z distri-
bucijo	in	s	trgovanjem	električne	energije	ter	z	inovativni-
mi	rešitvami	na	področju	trajnostne	energetike,	učinkovite	
rabe	energije	in	rabe	obnovljivih	virov	energije.	Osnovna	
dejavnost	 družbe	 Instalacija, d.o.o.,	 je	 skladiščenje	 in	
pretovarjanje	naftnih	derivatov.	

V okviru področja Turizem razvijamo mednarodno 
blagovno	znamko	LifeClass,	ki	 združuje	visokokakovo-
stne hotelske, gostinske, wellness in kongresne storitve 
ter izdelke, ki jih spremlja bogata kakovostna dopolnilna 
ponudba.	
 
Osnovna	dejavnost	področja	Informacijske tehnologije 
je	zunanje	izvajanje	informacijskih	storitev	(outsourcing	
IT)	in	sistemska	integracija.	Družba	izvaja	informacijsko	
podporo	za	družbe	v	Skupini	Istrabenz.	

Področje	Druge naložbe	združuje	projekte,	ki	niso	ume-
ščeni	v	strateške	dejavnosti	Skupine	Istrabenz.

V	 letu	 2010	 je	 Istrabenz,	 d.d.,	 prodal	 poslovni	 delež	 v	
Drogi	Kolinska,	d.d.,	 in	 s	 tem	 izstopil	 iz	področja	Pre-
hrana.

2. PREDSTAVITEV HOLDINŠKE DRUŽBE IN SKUPINE ISTRABENZ
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51 Instalacija, d.o.o., Koper

48,69 Istrabenz Gorenje, d.o.o., 
Nova Gorica

100 Istrabenz Investicijski 
Inženiring, d.o.o.

51 Intrade-energija, d.o.o.
Sarajevo, BiH

50 GEN-I, d.o.o.
100 GEN-I Zagreb, d.o.o.
100 GEN-I, d.o.o., Beograd
100 GEN-I Budapest, Kft
100 GEN-I DOOEL Skopje
100 GEN-I, d.o.o., Sarajevo
100 GEN-I Athens SMLLC
100 GEN-I Tirana Sh.p.k.
100 S. C. GEN-I Bucharest, S.r.l.
100 GEN-I Sofia SpLLC
100 GEN-I Milano S.r.l.
100 GEN-I Vienna GmbH

100 Istrabenz Gorenje  
Inženiring, d.o.o.

100 IGENS, d.o.o.
100 IG AP, d.o.o.

100 Vitales, d.o.o.,  
Nova Bila, BiH

100 Vitales, d.o.o., 
Bihać, BiH

100 Vitales Čakovec, d.o.o., 
v likvidaciji

67,33 Vitales EBI, s.r.l., Italija

50 Vitales, d.o.o.,
Sokolac, BiH

50 Vitales Inženjering, d.o.o., 
Prijedor, BiH

50 Vitales RTH, d.o.o.
51 Istrabenz plini, d.o.o., Koper

100 Plinarna Maribor, d.o.o.

33,33 Moja energija, d.o.o., 
Maribor

100 Istrabenz plini, d.o.o.,
Beograd

100 Istrabenz plini, d.o.o.,
Breza

97,67 Istrabenz plini, d.o.o.,
Bakar

72,22 Disuplin Porto Re, d.o.o.
Kraljevica

100 Istrabenz Turizem, d.d.
Portorož

100 Thai Si, S.r.l., Italija

100 Grand Hotel Adriatic,
d.d., Opatija

100 Istrabenz Hoteli  
Portorož, d.o.o.

60 20 Golf Istra, d.o.o.

70,20 Actual I.T., d.d., Koper
100 Actual I.T., Hrvaška, d.o.o.

100 Actual BH, d.o.o.,
Bosna in Hercegovina

100 Actual I.T., d.o.o.,
Beograd

Družba hči
 Družba vnukinja

Družba pravnukinja
Pridružena družba

95,20 Zastava Istrabenz
Lizing, d.o.o., Beograd

51 Istrabenz Inženiring, d.o.o.

50 Adriafin, d.o.o.
50 IP Obala, d.o.o.

Shema organiziranosti Skupine Istrabenz 31. 12. 2010

Istrabenz, holdinška družba, d.d.

Energetika
Skupaj: 33 družb

Informacijske  
tehnologije / IT

Skupaj: 4 družbe

Turizem
Skupaj: 5 družb

Druge naložbe
Skupaj: 4 družbe

Naložbe v  
pridružene družbe
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3. LASTNIŠKA STRUKTURA, DELNICE IN DIVIDENDE

3.1 Lastniška struktura

Lastniška	struktura	holdinške	družbe	Istrabenz,	d.d.,	se	je	
v	letu	2010	pomembno	spremenila.	Na	dan	31.	12.	2010	
ostaja	največji	delničar	Petrol,	d.d.,	Ljubljana,	z	32,63-od-
stotnim	deležem,	 drugi	 največji	 delničar	 s	 13,99-odsto-
tnim	deležem	je	NFD	Holding,	d.d.	(konec	leta	2009	je	
bil	drugi	največji	delničar	Maksima	Holding,	d.d.,	finanč-
na	 družba,	 z	 22,04-odstotnim	 deležem),	 tretji	 največji	
delničar	 je	NLB,	 d.d.,	 Ljubljana,	 s	 13,14-odstotnim	de-
ležem	(v	primerjavi	z	31.	12.	2009	je	lastništvo	povečala	

za	9,32	odstotka),	sledi	ji	Gorenjska	banka,	d.d.,	Kranj,	s	
7,30-odstotnim	deležem.	V	primerjavi	z	31.	12.	2009	ko-
nec	leta	2010	med	največjimi	delničarji	ni	več	družb	Dai-
mond,	d.d.,	in	Publikum	FIN,	d.o.o.,	na	novo	pa	se	med	
prvimi	 desetimi	 največjimi	 delničarji	 pojavijo	 še	 Banka	
Celje,	d.d.,	s	5,33-odstotnim	deležem	in	NFD	1,	delniški	
investicijski	sklad,	d.d.,	s	3,70-odstotnim	deležem.

Konec	leta	2010	je	imela	holdinška	družba	Istrabenz,	d.d.,	
14.143	delničarjev.	V	primerjavi	s	koncem	predhodnega	
leta	se	je	število	delničarjev	zmanjšalo	za	272.

Struktura lastništva holdinške družbe Istrabenz, d.d., 31. 12. 2010

Delničar 
Stanje po delniški knjigi 

na dan 31. 12. 2010 % v kapitalu

1 PETROL, d.d., Ljubljana 1.690.305 32,63

2 NFD HOLDING, d.d. 724.637 13,99

3 NLB, d.d. 680.524 13,14

4 GORENJSKA BANKA, d.d., Kranj 378.300 7,30

5 MAKSIMA INVEST, d.d. 291.787 5,63

6 BANKA CELJE, d.d. 276.000 5,33

7 NFD 1, DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, d.d. 191.900 3,70

8 FINETOL, d.d. 67.632 1,31

9 GOLDINAR, d.o.o., Koper 48.357 0,93

10 AKTIVA Naložbe, d.d. 43.582 0,84

11 OSTALI DELNIČARJI 786.976 15,19

 Skupaj 5.180.000 100,00
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3.2 Delnica družbe Istrabenz

3.3 Delnica družbe Istrabenz  
 na organiziranem trgu

V	 letu	 2010	 je	 tečaj	 delnice	 družbe	 Istrabenz	 padel	 za	
5,8	odstotka.	Tečaj	delnice	je	konec	leta	2009	znašal	6,90	
evra,	konec	leta	2010	pa	6,50	evra.	Skupni	promet	z	del-
nicami	Istrabenza,	d.d.,	je	v	letu	2010	znašal	8,1	milijona	
evrov.	

Indeks	 SBITOP	 (Slovenski	 blue	 chip	 indeks)	 je	 v	 letu	
2010	padel	za	14,94	odstotka.

Ljubljanska	 borza	 je	 6.	 12.	 2010	 prešla	 na	mednarodni	
trgovalni	 sistem	Xetra®	 in	 s	 tem	 je	 uradni	 tečaj	 postal	
zaključni	tečaj,	ki	je	zamenjal	prejšnji	enotni	tečaj.	Zadnji	
trgovalni	dan	na	borznem	trgovalnem	sistemu	BTS	je	bil	
2.	12.	2010.

Temeljni podatki o delnici Istrabenz, holdinška družba,  d.d.

Osnovni kapital
Razdeljen je na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic  
s pripadajočim zneskom 4,17 evra.

Drugi razredi delnic
Drugih razredov delnic in vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku 
delniško nakupno opcijo, družba ni izdala. 

Oznaka delnice ITBG

Kotacija Standardna kotacija Ljubljanske borze 

Stanje vplačil delnic in pravic imetnikov
Vse delnice družbe so v celoti vplačane in dajejo imetnikom  
enake pravice.

Kontrolna pravica Noben delničar nima posebne kontrolne pravice.

Prenos delnic 

Za prenos delnic družbe ni omejitev, niti ni potrebno dovoljenje 
družbe ali drugih imetnikov vrednostnih papirjev. Družba ni 
seznanjena, da obstajajo med delničarji kakršnikoli dogovori,  
ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic.

Gibanje vrednosti delnice, dividend in števila delničarjev družbe Istrabenz v obdobju 2008–2010
Zneski v € 

Podatki o delnici 31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010

Knjigovodska vrednost delnice 1,59 11,36 5,37

Tehtani povprečni enotni tečaj 68,16 15,48 5,36

Tržna kapitalizacija pri tehtanem povprečnem enotnem tečaju 353.069.434 80.171.261 27.744.667

Najvišja v letu 108,57 24,49 9,00

Najnižja v letu 23,27 4,58 4,60

Zaključni tečaj 23,54 6,90 6,50

Tržna kapitalizacija pri zaključnem tečaju 121.937.200 35.735.252 33.663.643

Število delničarjev 14.545 14.415 14.143
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Gibanje tecaja delnice
Istrabenza, d.d.,
v primerjavi z borznim
indeksom SBI20
v letu 2010

9,0

jan. 10

1.020

ITBG

SBITOP

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5
feb. 10 mar. 10 apr. 10 maj 10 jun. 10 jul. 10 avg. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 dec. 10

1.000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
800

3.4 Dividendna politika

Istrabenz,	 d.d.,	 nima	 finančnih	 možnosti	 za	 nadaljnje	
izpolnjevanje	načrtovane	dividendne	politike	v	 skladu	s	
strateškim	 poslovnim	 načrtom	 za	 obdobje	 2007–2011	
zaradi	 obveznosti,	 ki	 izhajajo	 iz	 načrta	 finančnega	 pre-
strukturiranja.	V	letu	2010	dividende	delničarjem	družbe	
niso	bile	 izplačane	 in	 tudi	 v	obdobju	 izpolnjevanja	ob-
veznosti	iz	potrjene	prisilne	poravnave	izplačila	dividend	
niso	predvidena.

3.5 Navzkrižna povezanost  
 z drugimi družbami

Na	zadnji	dan	leta	2010	ne	obstaja	nobena	navzkrižna	po-
vezanost	med	Istrabenzom,	d.d.,	in	drugimi	družbami.	

3.6 Lastne delnice in njihovo  
 pridobivanje 

Družba	je	bila	31.	12.	2010	imetnica	978	lastnih	delnic,	ki	
jih	 je	v	skladu	s	sklepom	11.	seje	skupščine	z	dne	30.	5.	
2007	pridobila	v	obdobju	od	1.	10.	2008	do	30.	11.	2008.	

3.7 Odobreni kapital

Istrabenz,	d.d.,	31.	12.	2010	ni	imel	odobrenega	kapitala.

3.8 Pogojno povečanje kapitala

Skupščina	Istrabenza,	d.d.,	v	letu	2010	ni	sklepala	o	po-
gojnem	povečanju	kapitala.

3.9 Sprememba kontrole v družbi

Družba	nima	sklenjenih	dogovorov,	katerih	stranka	je,		in	
pričnejo	učinkovati,	se	spremenijo	ali	prenehajo	na	pod-
lagi	spremembe	kontrole	v	družbi,	ki	je	posledica	prevze-
mne	ponudbe.	

3.10 Člani uprave in nadzornega 
 sveta, ki imajo v lasti  
 Istrabenzove delnice

Podatki	o	številu	delnic	v	lasti	članov	uprave	in	nadzorne-
ga	sveta	družbe	so	razkriti	v	spodnji	tabeli.

Število delnic Istrabenza, d.d., v lasti članov uprave in nadzornega sveta 31. 12. 2010

 Ime in priimek Naziv
Na dan 31. 12. 2010

Št. delnic Delež Glasovalne pravice
mag. Tomaž Berločnik Predsednik uprave 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Rudi Grbec Član uprave 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Janez Grošelj Predsednik NS 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Mirko Kaluža Namestnik predsednika NS 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Alenka Vrhovnik Težak Članica NS 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Tamara Jerman Članica NS 0 0,0000 % 0,0000 %
Zoran Bošković Član NS 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Franci Strajnar Član NS 0 0,0000 % 0,0000 %
Klavdija Primožič Članica NS 0 0,0000 % 0,0000 %
Klavdija Ule Članica NS 0 0,0000 % 0,0000 %
mag. Maja Prodan Jurič Članica NS 16 0,0003 % 0,0003 %
Skupaj 16 0,0003 % 0,0003 %
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Vodenje	in	upravljanje	holdinške	družbe	in	družb	v	Sku-
pini Istrabenz temelji na pozitivni zakonodaji, statutih 
in	 družbenih	 pogodbah	 družb,	 internih	 aktih	 ter	 dobri	
poslovni	 praksi.	 Upravljanje	 Istrabenza,	 d.d.,	 dodatno	
temelji	 tudi	 na	 priporočilih	Kodeksa	 upravljanja	 javnih	
delniških	družb.	

4.1 Sistem upravljanja  

4.1.1 Dvotirni in enotirni sistem upravljanja 

Istrabenz,	d.d.,	ima	dvotirni	sistem	upravljanja	z	upravo	
in	nadzornim	svetom.	

V	ostalih	delniških	družbah	Skupine	Istrabenz	sta	uvede-
na tako dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzor-
nim svetom kot tudi enotirni sistem upravljanja z uprav-
nim	odborom	in	izvršnimi	direktorji.	

4.1.2 Imenovanje članov uprav,  
 nadzornih svetov in upravnih odborov

Pri	 imenovanju	 in	 zamenjavi	 članov	upravnih	odborov,	
nadzornih	svetov	in	uprav	družb	Skupine	Istrabenz	po-
leg veljavnih predpisov zasledujemo tudi spoštovanje do-
brih	praks	upravljanja	družb.

4.2 Skupščina delničarjev 

Delovanje skupščine

Delničarji	uresničujejo	svoje	pravice	iz	delnic	 izdajatelja	
Istrabenz,	d.d.,	na	zasedanjih	skupščine.	

Pristojnosti skupščine in potrebne večine  
za sklepanje

Skupščina	veljavno	odloča,	ne	glede	na	število	prisotnih	
delnic.	Vsaka	delnica	daje	delničarju	en	glas.	

Skupščina	odloča	z	večino	oddanih	glasov,	če	zakon	ali	
statut	družbe	ne	določata	drugače.	

Z	večino	oddanih	glasov	skupščina	odloča	zlasti	o:	upo-
rabi	bilančnega	dobička;	imenovanju	članov	nadzornega	
sveta;	podelitvi	razrešnice	članom	uprave	in	članom	nad-
zornega	sveta;	imenovanju	revizorja;	obravnavi	poročila	
nadzornega	sveta;	odloča	o	drugih	pomembnih	zadevah,	
ki	 jih	ne	prepusti	 v	pristojno	odločanje	uprave	 ali	nad-
zornega	sveta	in	o	zadevah,	za	katere	tako	odloča	zakon,	
drug	 predpis	 in	 statut	 družbe.	 Za	 sprejemanje	 letnega	
poročila	je	skupščina	pristojna	samo,	če	nadzorni	svet	ni	
potrdil	letnega	poročila	ali	če	uprava	in	nadzorni	svet	pre-
dlagata,	da	odločitev	o	sprejemu	letnega	poročila	sprejme	
skupščina.

Pri	 sklepanju	 zastopanega	 osnovnega	 kapitala	 odloča	
skupščina	 s	 tričetrtinsko	 večino	 v	 naslednjih	 zadevah:	
sprememba	 statuta;	 zmanjšanje	 osnovnega	 kapitala,	 ra-

4. POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU 
zen	v	primerih,	ko	zakon	določa	nižjo	večino;	povečanje	
osnovnega	 kapitala;	 statusne	 spremembe	 in	 prenehanje	
družbe;	 izključitev	 prednostne	 pravice	 delničarjev	 pri	
novi	izdaji	delnic;	predčasen	odpoklic	članov	nadzornega	
sveta;	drugi	primeri,	če	tako	določa	zakon	ali	statut.	

Način uresničevanja pravic

Skupščino	 skliče	 uprava	 družbe	 na	 lastno	 pobudo,	 na	
zahtevo	nadzornega	sveta	ali	na	pisno	zahtevo	delničarjev	
družbe,	katerih	skupni	deleži	dosegajo	dvajsetino	osnov-
nega	kapitala	družbe.	Delničar,	ki	zahteva	sklic	skupšči-
ne,	mora	 ob	 zahtevi	 v	 pisni	 obliki	 priložiti	 dnevni	 red,	
predlog	sklepa	za	vsako	točko	dnevnega	reda,	o	katerem	
naj	skupščina	odloča,	ali,	če	skupščina	pri	posamezni	toč-
ki	dnevnega	reda	ne	sprejema	sklepa,	obrazložitev	točke	
dnevnega	reda.	

Skupščino	se	 skliče	 tako,	da	 se	objavi	 sklic	 skupščine	v	
predpisani vsebini vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skup-
ščine	 v	 Uradnem	 listu	 Republike	 Slovenije,	 na	 spletni	
strani	 družbe	 in	 na	 druge	 načine,	 če	 je	 to	 zahtevano	 s	
predpisi;	 Istrabenz,	d.d.,	objavlja	 sklic	 in	gradivo	 tudi	v	
sistemu	elektronskega	obveščanja	Ljubljanske	borze	(SE-
Onet).

Delničarji	lahko	pisno	ali	z	uporabo	elektronskih	sredstev	
pošljejo	družbi	zahtevo	za	dodatno	točko	dnevnega	reda	
ter	predloge	sklepov	k	točkam	dnevnega	reda	vključno	z	
volilnimi	predlogi.

Skupščine	se	lahko	udeležijo	in	na	njej	uresničujejo	gla-
sovalne	 pravice	 samo	 tisti	 delničarji,	 ki	 družbi	 prijavijo	
svojo	udeležbo	najpozneje	konec	četrtega	dne	pred	skup-
ščino,	 in	ki	 so	kot	 imetniki	delnic	vpisani	v	centralnem	
registru	 nematerializiranih	 vrednostnih	 papirjev	 konec	
četrtega	dne	pred	zasedanjem	skupščine.

Delničarji	 lahko	pravice	 iz	 delnic	 uresničujejo	neposre-
dno	 na	 skupščini	 ali	 preko	 pooblaščencev.	 Pooblastilo	
mora	biti	dano	v	pisni	obliki	in	se	ga	deponira	pri	družbi.	
Delničarji	 lahko	 imenujejo	 pooblaščenca	 za	 zastopanje	
na	skupščini	tudi	z	uporabo	elektronskih	sredstev.	Obra-
zec	 pooblastila	 za	 uresničevanje	 glasovalne	 pravice	 po	
pooblaščencu	 je	dostopen	na	 spletni	 strani	družbe.	Po-
oblastilo	je	lahko	poslano	družbi	po	elektronski	pošti	na	
naslov,	 ki	 ga	bo	družba	določila	 v	vsakokratnem	sklicu	
skupščine,	in	sicer	v	skenirani	obliki	kot	priponka,	vsebo-
vati	pa	mora	lastnoročni	podpis	fizične	osebe,	pri	pravnih	
osebah	pa	lastnoročni	podpis	zastopnika	in	žig	oziroma	
pečat	 osebe,	 če	 ga	 uporablja.	 Družba	 ima	 pravico	 do	
preveritve	identitete	delničarja	oziroma	pooblastitelja,	ki	
posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter pristnost 
njegovega	podpisa.

Uprava	 poleg	 podatkov,	 ki	 jih	 poda	 delničarjem	 izven	
skupščine,	 tudi	 na	 skupščini	 poda	 podatke	 o	 zadevah	
družbe,	če	so	potrebni	za	presojo	točk	dnevnega	reda.		
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Pravila glede sprememb statuta

O	spremembah	 statuta	odloča	 skupščina	 s	 tričetrtinsko	
večino	pri	sklepanju	zastopanega	osnovnega	kapitala.

Zasedanja v letu 2010

V	 letu	 2010	 so	 se	 delničarji	 Istrabenza,	 d.d.,	 sestali	 na	
dveh	skupščinah.	

Na	16.	seji	skupščine	27.	5.	2010	so	delničarji,	njihovi	za-
stopniki	ali	pooblaščenci	obravnavali	vsebine	točk	dnev-
nega reda in sprejeli naslednje sklepe:  
•	 seznanili	so	se	z	letnim	poročilom	holdinške	družbe	in	
Skupine	Istrabenz	za	leto	2009;	

•	 upravi	 in	nadzornemu	svetu	so	podelili	 razrešnico	za	
poslovno	leto	2009;

•	 imenovali	so	revizorja	za	poslovno	leto	2010;
•	 sprejeli	so	predlagane	spremembe	statuta	družbe;
•	 seznanili	so	se	z	izrednim	revizijskim	poročilom	ter	s	
poročili	o	posebnih	revizijah	in	v	zvezi	s	tem	tudi	odlo-
čili,	da	se	zoper	člane	organov	vodenja	in	nadzora,	ne	
vloži	odškodninske	tožbe.

Na	 17.	 seji	 skupščine	 24.	 8.	 2010	 so	 delničarji,	 njihovi	
zastopniki	 ali	 pooblaščenci	 obravnavali	 vsebine	 točke	
dnevnega reda in sprejeli sklep, da soglašajo s pogodbo o 
prodaji	in	prenosu	delnic	Droge	Kolinska,	d.d.	(Sale	and	
Transfer	Deed	Droga	Kolinska,	d.d.),	ki	je	bila	sklenjena	
30.	 6.	 2010	med	 holdinško	 družbo	 Istrabenz,	 d.d.,	 kot	
prodajalcem,	 družbo	Atlantic	Naložbe,	 d.o.o.,	 kot	 kup-
cem,	in	družbo	Atlantic	Grupa,	d.d.,	kot	porokom.

4.3 Nadzorni svet družbe

4.3.1 Imenovanje in sestava 

Nadzorni	svet	imenuje	skupščina	delničarjev	z	navadno	
večino	 glasov	 navzočih	 delničarjev,	 razen	 članov	 nad-
zornega	 sveta	–	predstavnikov	delavcev,	 ki	 jih	 v	 skladu	
z	Zakonom	o	sodelovanju	delavcev	pri	upravljanju	 in	s	
statutom	družbe	na	podlagi	glasovanja	delavcev	imenuje	
delavski	zaupnik.	Nadzorni	svet	holdinške	družbe	Istra-
benz,	d.d.,	 sestavlja	devet	članov,	 in	sicer	šest	predstav-
nikov	delničarjev	 in	 trije	 predstavniki	 zaposlenih.	Člani	
nadzornega sveta so imenovani za obdobje šestih let in 
so	lahko	po	poteku	mandata	ponovno	izvoljeni.	Sklep	o	
predčasnem	 odpoklicu	 predstavnikov	 delničarjev	 mora	
biti	sprejet	s	tričetrtinsko	večino	pri	sklepanju	zastopane-
ga	osnovnega	kapitala,	pogoje	za	odpoklic	predstavnikov	
delavcev	določa	Poslovnik	delavskega	zaupnika.	Če	članu	
nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha man-
dat, se izvedejo nadomestne volitve na naslednji redni seji 
skupščine	družbe.	Novoizvoljeni	član	nadzornega	sveta	
je	imenovan	do	preteka	mandata	ostalim	članom	nadzor-
nega	sveta.

V letu 2010 so nadzorni svet, ki je bil imenovan v letu 
2009,	sestavljali	(podatki	na	dan	31.	12.	2010):	

Predstavniki kapitala:

mag. Janez Grošelj, predsednik nadzornega sveta
•	 magister	 tehničnih	 znanosti	 s	 področja	 energetike	 in	
MBA	IEDC	poslovne	šole	Bled

•	 direktor	Področja	plin	in	toplota	v	družbi	Petrol,	d.d.,	
Ljubljana 

•	 ustanovni	član	SDDE	in	GIZ	DZP	Slovenije	ter	član	
ZNS 

•	 član	nadzornega	sveta	družbe	Geoplin,	d.o.o.,	Ljubljana

mag. Mirko Kaluža, namestnik predsednika nadzor-
nega sveta
•	 magister	ekonomije
•	 direktor	Slovenskega	zavarovalnega	združenja

Zoran Bošković, član nadzornega sveta
•	 univ.	dipl.	ekonomist	
•	 član	uprave	družbe	NFD	Holding,	d.d.
•	 predsednik	 nadzornega	 sveta	 Ljubljanske	 mlekarne,	
d.d.,	in	Terme	Maribor,	d.d.

mag. Franci Strajnar, član nadzornega sveta
•	 magister	pravnih	znanosti
•	 direktor	družbe	Finetol,	finančna	družba,	d.d.	
•	 predsednik	nadzornega	sveta	NFD	Holding,	d.d.

mag. Alenka Vrhovnik Težak, članica nadzornega sveta
•	 magistra	ekonomskih	znanosti
•	 svetovalka	uprave	Petrol,	d.d.,	Ljubljana
•	 članica	 Slovenskega	 združenja	poslovnih	finančnikov,	
Slovenskega	nacionalnega	naftnega	komiteja	Svetovne-
ga naftnega sveta, Sveta izdajateljev Ljubljanske borze 
in	Komisije	za	naložbeno	politiko	v	Pokojninski	družbi	
A;	ima	certifikat	Združenja	članov	NS

mag. Tamara Jerman, članica nadzornega sveta
•	 magistra	ekonomskih	znanosti
•	 svetovalka	predsednika	uprave	družbe	Petrol,	d.d.,	Lju-

bljana, in notranja revizorka
•	 imetnica	certifikata	Združenja	nadzornikov	Slovenije,	
pooblaščena	revizorka	z	veljavno	licenco

•	 članica	 IIA	–	Slovenskega	 inštituta	 in	članica	Sloven-
skega	nacionalnega	naftnega	komiteja

Predstavnice zaposlenih: 

Klavdija Primožič, članica nadzornega sveta
•	 dipl.	ekonomistka
•	 pomočnica	uprave	za	finance
•	 imetnica	listine	B	Združenja	članov	NS
•	 z	mesta	članice	nadzornega	sveta	družbe	Droga	Kolin-
ska,	d.d.,	odstopila	23.	12.	2010

Klavdija Ule, članica nadzornega sveta
•	 inženirka	prometa
•	 strokovna	sodelavka	za	operativne	finance

mag. Maja Prodan Jurič, članica nadzornega sveta
•	 magistra	pravnih	znanosti
•	 odvetnica	v	Odvetniški	družbi	Čeferin	o.p.,	d.o.o.
•	 imetnica	listine	B	Združenja	članov	NS.	
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4.3.2 Delovanje nadzornega sveta  
 in njegovih komisij

Delo nadzornega sveta temelji na zakonskih predpisih, 
Statutu	družbe,	določilih	Kodeksa	upravljanja	javnih	del-
niških	družb	in	priporočilih	Združenja	članov	nadzornih	
svetov.	Pristojnosti	in	naloge	ter	način	delovanja	nadzor-
nega sveta so podrobneje opredeljeni v Poslovniku o delu 
nadzornega	sveta.	

Nadzorni svet je v letu 2010 izvajal svoje naloge in pri-
stojnosti	v	skladu	s	poslovnikom.	V	letu	2010	so	v	okviru	
nadzornega sveta delovale revizijska komisija, kadrovska 
komisija in komisija za spremljanje prodaje sredstev Istra-
benza,	d.d.	Komisije	so	svoje	naloge	opravljale	v	skladu	
s pozitivno zakonodajo, poslovniki in sklepi nadzornega 
sveta.	Delovanje	nadzornega	sveta	in	njegovih	komisij	v	
letu	2010	je	podrobneje	predstavljeno	v	Poročilu	nadzor-
nega	sveta	na	strani	10	tega	letnega	poročila.

4.3.3 Nagrajevanje članov nadzornega sveta  

Sistem	 nagrajevanja	 članov	 nadzornega	 sveta	 izhaja	 iz	
priporočil	Združenja	 članov	nadzornih	 svetov	 in	Statuta	
družbe.	Člani	nadzornega	sveta	so	upravičeni	do	osnovne-
ga	plačila	za	opravljanje	funkcije,	doplačila	zaradi	posebnih	
obveznosti	 in	 sejnine.	Člani	 nadzornega	 sveta	 prejemajo	
plačila	 v	 skladu	 s	 sklepi	 skupščine	 z	 dne	 30.	 5.	 2003	 in	 
28.	8.	2006,	člani	komisij	nadzornega	sveta	pa	prejemajo	
plačila	v	skladu	s	sklepom	skupščine	z	dne	28.	8.	2006.

Prejemke	članov	nadzornega	sveta	razkrivamo	na	strani	
164	v	nekonsolidiranem	računovodskem	poročilu.	Podat-
ke o lastništvu vrednostnih papirjev izdajatelja Istrabenz, 
d.d.,	s	strani	članov	nadzornega	sveta	razkrivamo	na	stra-
ni	165	istega	pojasnila.	

4.4 Uprava družbe

4.4.1 Imenovanje in sestava 

Upravo	krovne	družbe	Skupine	Istrabenz,	ki	 ima	pred-
sednika	in	največ	tri	člane,	imenuje	in	razrešuje	nadzorni	
svet	družbe.	Mandat	uprave	traja	šest	let	z	možnostjo	po-
novnega	imenovanja.	Uprava	lahko	podeli	prokuro.	Nad-
zorni	svet	lahko	predčasno	odpokliče	upravo.	Uprave	ni	
mogoče	odpoklicati	brez	utemeljenih	razlogov.

V	letu	2010	sta	Istrabenz,	d.d.,	vodili	dve	upravi:
•	 prva	do	vključno	14.	1.	2010	
	 (predsednik	 uprave	 dr.	 Bogdan	 Topič,	 član	 uprave	 
mag.	Rudi	Grbec);

•	 druga	od	vključno	15.	1.	2010	do	14.	1.	2011	
	 (predsednik	uprave	mag.	Tomaž	Berločnik,	član	uprave	
mag.	Rudi	Grbec).

Nadzorni	 svet	 holdinške	 družbe	 je	 na	 svoji	 seji	 14.	 1.	
2010	obravnaval	 in	sprejel	nepreklicno	odstopno	 izjavo	
predsednika	 uprave	 dr.	 Bogdana	 Topiča.	Na	 isti	 seji	 je	
nadzorni	svet	v	novo	upravo	družbe	15.	1.	2010	imenoval	
mag.	Tomaža	Berločnika	za	predsednika	uprave	in	mag.	
Rudija	Grbca	za	člana	uprave.	

Nadzorni	 svet	 holdinške	 družbe	 Istrabenz,	 d.d.,	 je	 na	
svoji	seji	14.	1.	2011	sprejel	odstopno	izjavo	predsednika	
uprave	mag.	Tomaža	Berločnika	in	za	novega	predsedni-
ka	uprave	s	15.	1.	2011	imenoval	člana	uprave	mag.	Rudija	
Grbca.	18.	2.	2011	je	nadzorni	svet	na	predlog	predsedni-
ka	uprave	za	novo	članico	uprave	s	1.	4.	2011	imenoval	
Suzano	Bolčič	Agostini.					

4.4.2 Člani uprave in njihovo sodelovanje  
 v organih odvisnih družb

Člani	uprave	Istrabenza,	d.d.,	so	bili	v	letu	2010	tudi	člani	
nadzornih svetov in upravnih odborov nekaterih drugih 
družb	v	Skupini	Istrabenz.

Podatki o članih uprave Istrabenza, d.d., in njihovem članstvu v nadzornih svetih in upravnih odborih drugih 
družb v Skupini Istrabenz v letu 2010 

Ime in priimek Gospodarska družba Funkcija

mag. Tomaž Berločnik,
predsednik uprave 
od 15. 1. 2010 do 14. 1. 2011

Droga Kolinska, d.d. predsednik nadzornega sveta 
(od 25. 1. 2010, odstopil 23. 11. 2010)

dr. Bogdan Topič,
predsednik uprave do 14. 1. 2010

Istrabenz Turizem, d.d. predsednik upravnega odbora 
(odstopil 14. 1. 2010)

Droga Kolinska, d.d. predsednik nadzornega sveta 
(odstopil 14. 1. 2010)

mag. Rudi Grbec,
član uprave do 14. 1. 2011;  
predsednik uprave od 15. 1. 2011 dalje

Actual I.T., d.d. predsednik upravnega odbora

Istrabenz Turizem, d.d. namestnik predsednika upravnega odbora

Mag.	Tomaž	Berločnik	 je	bil	v	 letu	2010	tudi	član	nad-
zornega	sveta	družbe	Elan	Skupina,	d.o.o.	Do	21.	1.	2010	
je	bil	član	nadzornega	sveta	družbe	Slovenske	železnice,	
d.o.o.,	do	11.	3.	2010	pa	član	nadzornega	 sveta	družbe	
Petrol,	d.d.,	Ljubljana.

Dr.	Bogdan	Topič	je	bil	v	času	trajanja	mandata	v	Istra-
benzu,	 d.d.,	 predsednik	nadzornega	 sveta	Vodi	Gorica,	
d.d.,	in	predsednik	upravnega	odbora	Slovenskega	inšti-
tuta	za	standardizacijo	(SIST).
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4.4.3 Delovanje uprave 

Uprava	vodi	holdinško	družbo	samostojno	in	na	 lastno	
odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim 
osebam.	Upravo	zastopa	ali	predsednik	sam	ali	skupaj	z	
drugim	članom	uprave.	Član	uprave	zastopa	upravo	sku-
paj	s	predsednikom	ali	z	drugim	članom	uprave.	

Temeljna	naloga	uprave	je	vodenje	poslovanja	družbe	Is-
trabenz na podlagi dogovorjenih strategij in politik, ki jih 
potrdi	nadzorni	svet.	Med	upravo	družbe	in	nadzornim	
svetom	poteka	stalen	dialog	in	sodelovanje.	

Uprava	družbe	se	sestaja	na	sejah	uprave	in	deluje	v	skla-
du	 s	Poslovnikom	o	delu	uprave.	Uprava	 sprejema	od-
ločitve	s	soglasjem	in	v	obliki	sklepov.	Sprejeti	sklepi	se	
posredujejo	ustreznim	organizacijskim	enotam	v	realiza-
cijo.	Delo	uprave	informacijsko	podpira	temu	namenjen	
informacijski	 sistem,	 ki	 zagotavlja	 ustrezno	 pretočnost,	
varnost	in	sledenje	vse	dokumentacije,	vezane	na	predla-
ganje,	obravnavo	in	sprejemanje	sklepov	uprave.	

4.4.4 Nagrajevanje uprave  

Tako	člana	uprave	družbe,	ki	ji	je	predsedoval	dr.	Bogdan	
Topič,	kot	člana	uprave	družbe,	ki	ji	je	predsedoval	mag.	
Tomaž	Berločnik,	so	imeli	v	pogodbah	o	poslovodenju	in	
zaposlitvi dogovorjeno:
•	 fiksno	plačo,	
•	 nedenarne	ugodnosti	(bonitete),	
•	 pod	 določenimi	 pogoji	 variabilne	 prejemke	 za	 uspe-
šnost	in	udeležbo	pri	dobičku	ter	

•	 pod	določenimi	pogoji	posebno	nagrado	za	posebne	
dosežke	in

•	 odpravnino.

Statut	družbe	določa,	da	je	lahko	uprava	družbe	upraviče-
na	do	udeležbe	pri	dobičku.	Uprava	 in	nadzorni	svet	 iz-
delata	predlog	sklepa	skupščine	glede	udeležbe	uprave	pri	
dobičku,	upoštevajoč	uspešnost	Istrabenza,	d.d.,	in	družb,	
v	katerih	ima	Istrabenz	kapitalske	deleže.	Nagrada	iz	naslo-
va	udeležbe	pri	dobičku	se	izplača	v	denarju	in/ali	delnicah	
družbe.	Skupščina	družbe	o	tem	v	letu	2010	ni	odločala.	

Družba	je	leta	2007	sprejela	Delniški	in	opcijski	načrt	druž-
be	za	petletno	obdobje,	ki	se	nanaša	na	upravo	družbe	in	
vodilne	delavce	Istrabenza,	d.d.,	ter	Skupino	Istrabenz.	V	
letu	2010	ni	bilo	podeljeno	nobeno	opcijsko	upravičenje.

Prejemke	uprave	razkrivamo	v	nekonsolidiranem	računo-
vodskem	poročilu	na	strani	164	(pojasnilo	29).	Podatke	
o	 lastništvu	vrednostnih	papirjev	 izdajateljice	holdinške	
družbe	Istrabenz,	d.d.,	s	strani	članov	uprave	razkrivamo	
na	strani	165	istega	pojasnila.		

4.5 Vodenje in upravljanje  
 povezanih družb 

V Skupini Istrabenz poteka nadzor poslovanja odvisnih 
družb	preko	opredeljenih	razmerjih	v	statutih,	družbenih	
pogodbah, delovanju upravnih odborov in nadzornih sve-
tov	oziroma	skupščin	družb	ter	kontrolinškem	sistemu.	

Spremembe	v	 vodstvih	neposredno	odvisnih	družb	 Is-
trabenza,	d.d.,	v	letu	2010	so	navedene	v	podpoglavju	4.8	
Vodstva	hčerinskih	družb.

4.6 Notranji nadzor  
 in notranja kontrola 

V notranjem nadzoru v Skupini Istrabenz ima osrednjo 
vlogo	kontrolinška	funkcija.	Holdinška	družba	Istrabenz,	
d.d.,	opravlja	nadzor	nad	poslovanjem	vseh	družb	v	Sku-
pini	Istrabenz	preko	mesečnega	in	kvartalnega	poročanja,	
s	spremljanjem	rezultatov	odvisnih	družb	ter	s	primerja-
vo	z	zastavljenimi	cilji.	 Istrabenz,	d.d.,	nima	notranjega	
revizorja.
 
4.7 Zunanja revizija 

Letna	 poročila	 Skupine	 Istrabenz	 in	 holdinške	 družbe	
od	vključno	 leta	2004	dalje	 revidirajo	revizorji	družb	 iz	
skupine	KPMG.	Družba	imenuje	revizorja	vsako	leto	v	
skladu	s	sklepom	skupščine.	Skupščina	delničarjev	je	na	
svoji	16.	seji	za	revizorja	družbe	za	poslovno	leto	2010	
imenovala	 revizijsko	družbo	KPMG	Slovenija,	 podjetje	
za	revidiranje,	d.o.o.,	Železna	cesta	8a,	Ljubljana.		

4.8 Vodstva hčerinskih družb

Actual I.T., d.d. 
UPRAVNI	ODBOR		
mag.	Rudi	Grbec,	predsednik	upravnega	odbora	
Boštjan	Primec,	glavni	izvršni	direktor	(do	22.	4.	2010),	
namestnik	predsednika	upravnega	odbora	(do	12.	1.	2011)
mag.	Arman	Koritnik,	glavni	 izvršni	direktor	 (od	22.	4.	
2010)	in	član	upravnega	odbora	(od	20.	5.	2010)	
Grega	Jesih,	član	upravnega	odbora	(do	4.	6.	2010)
Fausto	Babič,	član	upravnega	odbora	(od	4.	6.	2010)
Aldo	Gabrijel,	član	upravnega	odbora	(do	31.	1.	2011)
Roberto	Tabaj,	član	upravnega	odbora	(od	4.	2.	2011)		

Droga Kolinska, d.d. 
(opomba:	 stanje	 do	 23.	 11.	 2010,	 ko	 je	 Istrabenz,	 d.d.,	
odsvojil	delnice	izdajatelja	Droga	Kolinska,	d.d.)
Slobodan	Vučićević,	predsednik	uprave	(do	23.	11.	2010)
Enzo	Smrekar,	član	uprave	

Golf  Istra, d.o.o. 
Valentina	Turk	Balaban,	direktorica	družbe	

Instalacija, d.o.o. 
Rinaldo Glavina, direktor 

Istrabenz Gorenje, d.o.o. 
dr.	Robert	Golob,	predsednik	uprave

Istrabenz inženiring, d.o.o.
mag.	Igor	Okorn,	direktor	družbe

Istrabenz Marina Invest, d.o.o. 
Fiorenzo	Lupieri,	direktor	družbe	(do	5.	1.	2010)
Aldo	Gabrijel,	 direktor	družbe	 (od	6.	 1.	 2010),	 in	 sicer	
do	9.	3.	2010,	ko	je	bil	nad	družbo	sprožen	stečajni	po-
stopek

Istrabenz plini, d.o.o.
Zorko Albin Cerkvenik, predsednik uprave 
Suzana	Bolčič	Agostini,	članica	uprave	(do	31.	3.	2011)
mag.	Aldo	Srabotič,	član	uprave
mag.	Tanja	Petelin	Petrinja,	članica	uprave	(od	1.	4.	2011)	
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Istrabenz Turizem, d.d. 
UPRAVNI	ODBOR	
dr.	Bogdan	Topič,	predsednik	upravnega	odbora	(do	14.	
1.	2010)
mag.	Rudi	Grbec,	namestnik	predsednika	upravnega	od-
bora
Marino	Antolovič,	član	upravnega	odbora	in	glavni	izvr-
šni direktor
Sanja	Bajec,	članica	upravnega	odbora
Irena	 Valenti,	 članica	 upravnega	 odbora,	 predstavnica	
delavcev

Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. 
Božidar	Milojičić,	direktor	družbe

4.9 Obveščanje delničarjev  
 in poročanje 

V	Skupini	 Istrabenz	veljajo	 skupni	 standardi	 komunici-
ranja.	Od	tod	izhajajo	tudi	načela	in	postopki	obveščanja	
javnosti,	zlasti	pri	sporočanju	strateških	odločitev	in	dru-
gih	pomembnih	informacij	za	delničarje.	

V skladu z omenjenimi standardi, zakonodajo in pravi-
li	 Ljubljanske	 borze	 skrbimo	 za	 redno,	 pravočasno	 in	
dosledno	obveščanje	delničarjev.	Cenovno	občutljive	 in	
druge	pomembne	 informacije	o	holdinški	družbi	 Istra-
benz	in	drugih	družbah	Skupine	Istrabenz	zainteresirani	
javnosti	sporočamo	prek	sistema	elektronskega	obvešča-
nja	Ljubljanske	borze	SEOnet	(http://seonet.ljse.si).	Vse	
pomembnejše	informacije	objavljamo	tudi	na	spletni	stra-
ni	holdinške	družbe	www.istrabenz.si.	Stran	ima	rubriko	
za	investitorje	in	povezavo	do	vseh	naložbenih	področij	
holdinga.	Sklic	in	sklepe	skupščine	delničarjev	smo	v	letu	
2010	v	 skladu	 s	 statutom	objavili	 tudi	 v	 časopisu	Delo	
(za	 16.	 skupščino)	 oziroma	 v	Uradnem	 listu	Republike	
Slovenije	(za	17.	skupščino).	

Pri	komuniciranju	z	delničarji	in	s	širšo	javnostjo	so	v	letu	
2010 izstopali naslednji dogodki:
–	spremembe	v	upravi	Istrabenza,	d.d.,
–	skupščini	delničarjev	Istrabenza,	d.d.,
–	seje	nadzornega	sveta	Istrabenza,	d.d.,
–	 letna	 in	 medletna	 poročanja	 o	 poslovanju	 holdinške	
družbe	in	Skupine	Istrabenz,

–	dogodki	 v	 zvezi	 s	 potrditvijo	 prisilne	 poravnave	 Is-
trabenza,	d.d.,	 in	izvrševanjem	načrta	finančnega	pre-
strukturiranja,

–	prodaja	sredstev	družbe	Istrabenz	v	skladu	z	načrtom	
finančnega	prestrukturiranja,

–	spremembe	vodstev	v	odvisnih	družbah,
–	prodaja	sredstev	družbe	Istrabenz	Turizem.

Poročanje	o	vseh	vidikih	delovanja	Skupine	Istrabenz	za-
gotavljamo	s	pripravo	letnih	in	drugih	obdobnih	poročil.	
Letna	poročila,	tudi	za	več	let	nazaj,	so	dostopna	na	sple-
tni	 strani	 družbe	www.istrabenz.si.	Na	našem	 spletnem	
mestu	objavljamo	tudi	akte	družbe,	kot	sta	statut	in	po-
slovnik	o	delu	nadzornega	sveta.	

V	letu	2010	so	bili	dokumenti	v	skladu	z	določili	ZFPPI-
PP	 v	 zvezi	 s	 prisilno	 poravnavo	 Istrabenza,	 d.d.,	 obja-
vljeni	 na	 spletni	 strani	Agencije	Republike	 Slovenije	 za	
javnopravne	evidence	in	storitve	(www.ajpes.si).

Komunikacijske	aktivnosti	po	naložbenih	področjih	Sku-
pine Istrabenz v letu 2010 so predstavljene v poglavju 
Komuniciranje	in	upravljanje	blagovnih	znamk	na	strani	
62.	
 
4.9.1 Informacije delničarjem 

Na	vprašanja	delničarjev	odgovarjajo	pooblaščeni	pred-
stavniki	Istrabenza,	d.d.,	in	pristojna	služba	za	stike	z	del-
ničarji:	

Kontaktna	oseba:	Klavdija	Ule
e-naslov:	Klavdija.Ule@istrabenz.si	
ISTRABENZ,	d.d.,	Cesta	Zore	Perello-Godina	2,	
6000 Koper 
tel:	00386/(0)5/662	15	00,	fax:	00386/(0)5/662	15	15
http://www.istrabenz.si

Finančni koledar objav in dogodkov

Istrabenz,	d.d.,	objavi	okvirni	finančni	koledar	pomemb-
nejših	objav	in	dogodkov	za	tekoče	leto	v	sistemu	elek-
tronskega	obveščanja	Ljubljanske	borze,	 d.d.,	 Ljubljana	
(SEOnet)	in	na	svoji	spletni	strani	www.istrabenz.si.	
 
4.10 Izjava o upravljanju družbe 

Istrabenz,	holdinška	družba,	d.d.,	v	skladu	s	5.	odstavkom	
70.	člena	ZGD-1	podaja	izjavo	o	upravljanju	družbe:

1. Sklicevanje na veljavni Kodeks upravljanja

Pri	upravljanju	in	vodenju	holdinške	družbe	Istrabenz,	d.d.,	
je	Kodeks	upravljanja	javnih	delniških	družb	pomembno	
vodilo.	Uporabo	Kodeksa	spodbujamo	tudi	v	tistih	druž-
bah,	v	katerih	ima	holdinška	družba	pomembno	kapitalsko	
udeležbo.	Z	uvajanjem	priporočene	poslovne	prakse	vode-
nja	in	upravljanja	si	uprava	holdinške	družbe	prizadeva	za	
dvig	 kakovostne	 ravni	 upravljanja	 družbe	 in	 celotne	po-
slovne	skupine	ter	za	transparentnost	delovanja.	

Kodeks	 upravljanja	 javnih	 delniških	 družb	 so	 sporazu-
mno	 oblikovali	 in	 sprejeli	 18.	 3.	 2004	Ljubljanska	 bor-
za,	 d.d.,	 Ljubljana,	Združenje	 nadzornikov	 Slovenije	 in	
Združenje	Manager,	ter	ga	spremenili	in	dopolnili	14.	12.	
2005	 in	5.	2.	2007.	Kodeks	 je	bil	v	zdajšnji	prenovljeni	
obliki	sprejet	8.	12.	2009	in	je	javno	dostopen	na	spletnih	
straneh	Ljubljanske	borze,	Združenja	nadzornikov	Slo-
venije	in	Združenja	Manager.

Holdinška	družba	Istrabenz,	d.d.,	ni	sprejela	drugega	ko-
deksa, zato poteka upravljanje v skladu in v okvirih dolo-
čil	ZGD-1	in	zgoraj	navedenega	kodeksa.

2. Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravlja-
nja javnih delniških družb

Holdinška	družba	Istrabenz,	d.d.,	 je	v	obdobju	od	1.	1.	
2010	do	31.	12.	2010	spoštovala	priporočila	prenovljene-
ga	Kodeksa	upravljanja	 javnih	delniških	družb,	ki	 je	bil	
sprejet	8.	12.	2009,	razen	tistih,	ki	so	navedena	v	nadalje-
vanju in za katera podajamo naslednja pojasnila:



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Po
sl

ov
no

 p
or

oč
ilo

29

Priporočilo Pojasnilo

1 Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.

2

Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno z internimi akti.2.1, 2.2

5.7 O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet.

7
Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga 
skupščinskega sklepa. 

8 
Do sedaj člani nadzornega sveta niso podpisovali posebne izjave, s katero bi se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija 
neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa. 

8.1
Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila kodeksa razen natančnejših kriterijev za presojo  
nasprotja interesov članov nadzornega sveta in postopkov v primeru potencialnih nasprotij interesov. 

8.2 Poslovnik o delu nadzornega sveta ne določa natančneje nabora vsebin. 

8.9 
Nadzorni svet ni vnaprej oblikoval kriterijev in priporočil za imenovanje predsednika in članov uprave, ker je leta 2010  
v upravo imenoval predsednika in člana, katerih izobrazbo, usposobljenost in preteklo delo je poznal. 

8.12 
Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini razkrije informacije, ki jih zahtevajo predpisi, ne pa vsebin,  
ki jih zahteva priporočilo 8.12 Kodeksa. 

9 

Samoocena nadzornega sveta za leto 2010 je bila opravljena. 9.1, 9.2, 9.3

13.1 Nadzorni svet nima oblikovane stalne kadrovske komisije in komisije za imenovanja, temveč ju oblikuje po potrebi.  

17.2 Člani nadzornega sveta niso podpisali Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3 Kodeksa. 

18.3
V letu 2009 je družba opravila postopek izbire revizijske družbe. Od treh prejetih ponudb je bila kot najugodnejša ponovno 
izbrana družba, ki je opravljala revizijo v letih 2004–2008. 

19,  
19.2, 19.3, 19.4 Družba nima notranjega revizorja. 

20.3

Družba nima predpisanih posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah  
trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb  
za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije  
dostopne, kljub temu pa upošteva priporočila Kodeksa.

20.4 Družba je objavila finančni koledar v začetku tekočega leta.

21.3

Družba  v angleškem jeziku pripravi letno poročilo, sklic skupščine in objave v zvezi s sprejetimi sklepi na skupščini  
ter obvestila o vseh pomembnejših dogodkih. Na spletni strani družbe (www.istrabenz.si) so v angleškem jeziku  
tudi temeljne informacije o družbi in Skupini Istrabenz.

22.7 Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta razkriva podatke, ki jih zahtevajo predpisi. 

23 Izjava o upravljanju, kot ločena izjava, ni objavljena na spletni strani družbe.

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v letu 2010

Izjava	o	skladnosti	s	priporočili	Kodeksa	je	objavljena	tudi	na	spletni	strani	družbe	www.istrabenz.si

3. Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in 
upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postop-
kom računovodskega poročanja so zapisana v pod-
poglavju	4.6	Notranji	nadzor	in	notranja	kontrola	na	
strani	27	tega	letnega	poročila. 

4. Podatki po 6. odstavku 70. člena ZGD-1  

• Struktura osnovnega kapitala družbe 
	 Struktura	osnovnega	kapitala	družbe	je	prikazana	na	
strani	21	tega	letnega	poročila.

• Omejitve prenosa delnic
	 Vse	delnice	družbe	so	prosto	prenosljive.

• Kvalificirani deleži po ZPre-1 
	 Na	podlagi	prvega	odstavka	77.	člena	Zakona	o	pre-
vzemih	so	v	družbi	Istrabenz,	d.d.,	31.	12.	2010	do-
segle	kvalificirani	delež	naslednje	pravne	osebe:
–	Petrol,	 d.d.,	 Ljubljana,	 imetnik	 1.690.305	 delnic	
izdajatelja	Istrabenz,	d.d.,	kar	predstavlja	32,63	od-
stotka	osnovnega	kapitala	izdajatelja;

–	NFD	Holding,	d.d.,	imetnik	724.637	delnic	izdaja-
telja	Istrabenz,	d.d.,	kar	predstavlja	13,99	odstotka	
osnovnega	kapitala	izdajatelja;

–	NLB,	d.d.,	imetnica	680.524	delnic	izdajatelja	Istra-
benz,	d.d.,	kar	predstavlja	13,14	odstotka	osnovne-
ga	kapitala	izdajatelja;

–	Gorenjska	 banka,	 d.d.,	 Kranj,	 imetnica	 378.300	
delnic	 izdajatelja	 Istrabenz,	 d.d.,	 kar	 predstavlja	
7,30	odstotka	osnovnega	kapitala	izdajatelja;

–	Maksima	 Invest,	 d.d.,	 imetnica,	 291.787	 delnic	
izdajatelja	Istrabenz,	d.d.,	kar	predstavlja	5,63	od-
stotka	osnovnega	kapitala	izdajatelja;

–	Banka	Celje,	d.d.,	 imetnica	276.000	delnic	 izdaja-
telja	Istrabenz,	d.d.,	kar	predstavlja	5,33	odstotka	
osnovnega	kapitala	izdajatelja.

	 Po	vedenju	uprave	družbe	so	zgoraj	navedene	pravne	
osebe	neposredni	imetniki	navedenih	deležev	delnic.
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• Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo 

posebne kontrolne pravice
	 Družba	ni	izdala	vrednostnih	papirjev,	ki	bi	zagota-
vljali	posebne	kontrolne	pravice.

• Delniška shema za delavce
	 V	letu	2007	je	bil	sprejet	Delniški	in	opcijski	načrt,	ki	

se nanaša na nagrajevanje uprave in vodilnih delav-
cev	Istrabenza,	d.d.,	 in	Skupine	Istrabenz.	Načrt	se	
ne	izvaja.

• Omejitve glasovalnih pravic
	 Omejitev	glasovalnih	pravic	ni.	

• Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo 
omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glaso-
valnih pravic 
	 Družba	ni	seznanjena	s	tovrstnimi	dogovori.

• Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi čla-
nov organov vodenja ali nadzora in pravila druž-
be o spremembah statuta družbe so zapisana v 
začetku	tega	poglavja	v	podpoglavjih	4.2	Skupščina	
delničarjev	na	strani	24,	4.3	Nadzorni	svet	družbe	na	
strani	25	in	4.4	Uprava	družbe	na	strani	26.

• Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede la-
stnih delnic
	 31.	 12.	 2010	 je	 Istrabenz,	 d.d.,	 imetnik	 978	 lastnih	
delnic.	Uprava	lahko	delnice	uporabi	za	izplačilo	na-
grad	članom	uprave	in	vodilnim	delavcem,	če	pa	jih	
ne	potrebuje	več	za	 te	namene,	 jih	 lahko	odsvoji	 s	
soglasjem	nadzornega	 sveta.	Družba	 lahko	pri	 tem	
delno	ali	popolnoma	izključi	prednostno	pravico	del-
ničarjev	do	odsvojitve	ali	pridobitve	delnic,	če	se	te	
uporabijo	z	namenom	izplačila	nagrad.	Uprava	druž-
be	 je	 tudi	pooblaščena,	da	 lahko	pridobljene	 lastne	
delnice	umakne	brez	nadaljnjega	sklepanja	o	zmanj-
šanju	osnovnega	kapitala.	

• Pomembni dogovori, ki pričnejo učinkovati, se 
spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe 
kontrole v družbi, ki je posledica javne prevze-
mne ponudbe 
	 Družbi	takšni	dogovori	niso	znani.

• Dogovori med družbo in člani njenega organa 
vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo 
nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa 
zakon, ki ureja prevzeme odstopijo, so odpušče-
ni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno 
razmerje preneha
	 Uprava	družbe	z	mandatom	do	vključno	14.	1.	2010	

je bila na podlagi veljavnih Pogodb o poslovodenju 
in	zaposlitvi	v	primeru	neutemeljenega	odpoklica	v	
času	trajanja	enoletnega	mandata	upravičena	do	od-
pravnine.

	 Uprava	družbe	z	mandatom	od	15.	1.	2010	do	vključ-
no	14.	1.	2011	je	bila	na	podlagi	veljavnih	Pogodb	o	
poslovodenju in zaposlitvi v primeru sporazumnega 
prenehanja mandata pred potekom mandata ter v pri-
meru	odpoklica	 iz	drugih	ekonomsko-poslovnih	ra-
zlogov	(nekrivdni	razlog)	na	podlagi	določil	Zakona	
o	gospodarskih	družbah	upravičena	do	odpravnine.

5. Delovanje skupščine družbe, njene ključne pri-
stojnosti ter opis pravic delničarjev in način nji-
hovega uveljavljanja	je	predstavljeno	na	začetku	tega	
poglavja	v	podpoglavju	4.2	Skupščina	delničarjev	na	
strani	24.		

6. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja 
ali nadzora ter njihovih komisij so predstavljeni v 
podpoglavjih	4.3	Nadzorni	svet	družbe	na	straneh	od	
25	do	26	 in	4.4	Uprava	družbe	na	straneh	od	26	do	
27,	sestava	in	delovanje	nadzornega	sveta	in	njegovih	
komisij	 pa	 je	 podrobneje	 prikazano	 tudi	 v	 Poročilu	
nadzornega	sveta	na	strani	10	tega	letnega	poročila.
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5. ANALIZA POSLOVANJA SKUPINE ISTRABENZ 
 IN  ISTRABENZA, D.D. 

5.1 Gospodarsko okolje  
 v letu 2010

V	letu	2010	so	države	z	aktivnim	ukrepanjem	uspele	za-
jeziti	krizo	ter	spodbuditi	gospodarsko	aktivnost.	Glavni	
ukrepi so bili povezani z ekspanzivno monetarno politiko, 
ki	je	državam	omogočala	aktivne	ukrepe	za	omilitev	krize.	
Centralne	banke	so	z	operacijami	na	denarnem	trgu	po-
skušale	sanirati	težave	tako	na	nivoju	držav	(Grčija,	Irska)	
kot	tudi	bank	in	gospodarskih	subjektov.

Cene surovin so bile v prvem polletju leta 2010 še pod 
vplivom slabih obetov gospodarskega okrevanja, v nada-
ljevanju	leta	pa	so	se	začele	krepiti	zaradi	povečane	gospo-
darske	 aktivnosti,	 strahu	 pred	 inflacijo	 ter	 špekulativnih	
nakupov	s	strani	»hedge«	skladov.	V	zadnjem	četrtletju	so	
dodaten	pritisk	na	 cene	povzročile	politične	negotovosti	
na	Bližnjem	vzhodu.

Velika ponudba denarja je vplivala na gibanje obrestnih 
mer,	ki	so	povsod	po	svetu	na	rekordno	nizkih	ravneh.	
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Šestmesečni	Euribor	se	je	v	prvi	polovici	leta	gibal	pod	
1	odstotkom,	v	drugi	polovici	 leta	pa	 je	začel	rahlo	na-
raščati.	
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Svetovne borze so se na spodbujeno gospodarsko aktiv-
nost pozitivno odzvale, tako da so borzni indeksi v letu 
2010	zabeležili	rast	ter	se	počasi	bližajo	vrednostim,	ki	so	

jih	zabeležili	pred	finančno	krizo.	Slovenski	borzni	indeks	
SBI	TOP	ni	sledil	svetovnim	trendom,	saj	je	v	letu	2010	
zabeležil	14,9-odstotni	padec.
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Evropska unija

Bruto	domači	proizvod	v	Evropski	uniji	 je	v	 letu	2010	
zrasel	za	1,8	odstotka,	medtem	ko	je	letna	stopnja	inflaci-
je znašala 2,1 odstotka1.	K	rasti	na	nivoju	Evropske	unije	

je	 največ	 prispevala	Nemčija,	 ki	 je	 v	 letu	 2010	 dosegla	
3,6-odstotno	rast.

1 Vir: Eurostat
2	 Vir:	Statistični	urad	RS

Gibanje tecaja
EUR/USD in EUR/CHF
v letu 2010
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V	Nemčiji	je	k	rasti	BDP	poleg	krepitve	domačega	pov-
praševanja	 veliko	 prispeval	 izvoz.	 Evro	 je	 v	 letu	 2010	
proti	dolarju	izgubil	6,6	odstotka,	kar	je	povečalo	konku-
renčnost	izvoznikov.	

Slovenija

Slovenija se s krizo v letu 2010 ni spopadala tako uspešno 
kot	Evropska	 unija.	Rast	BDP	 je	 za	 1,2	 odstotka	 nižja	
od	povprečja	Evropske	unije.	Inflacija	je	dosegla	2,2	od-
stotka2.	Rast	industrijske	proizvodnje	je	v	prvih	enajstih	
mesecih	 znašala	 6,5	 odstotka.	 Gospodarsko	 okrevanje	
zavirajo	težave	v	gradbeništvu	ter	zaostreni	pogoji	kredi-
tiranja	s	strani	bank.	

Še	naprej	se	slabša	plačilna	disciplina,	saj	banke	niso	pri-
pravljene	 financirati	 želenega	 obsega	 obratnih	 sredstev.	
V	letu	2010	se	je	število	brezposelnih	povečevalo,	kar	bo	
imelo	 negativne	 učinke	 tako	 na	 domače	 povpraševanje	
kot	tudi	na	višino	socialnih	transferjev.

5.2 Poslovanje Skupine Istrabenz

Leto 2010 je bilo za poslovanje Skupine Istrabenz prelo-
mno.	Marca	2010	je	postal	pravnomočen	sklep	o	potrditvi	
prisilne	poravnave	nad	Istrabenzom,	d.d.,	ki	določa,	na	ka-
kšen	način	bo	družba	poravnala	svoje	obveznosti	do	svojih	
upnikov.	Novembra	2010	je	bila	zaključena	prodaja	deleža	
v	Drogi	Kolinska,	d.d.	S	prejeto	kupnino	je	Istrabenz,	d.d.,	
pomembno	zmanjšal	svoje	finančne	obveznosti.

Zaradi prodaje Droge Kolinska se je pomembno spre-
menila	tudi	struktura	Skupine	Istrabenz,	saj	ne	vključuje	
več	dejavnosti	Prehrana,	ki	je	bilo	največje	naložbeno	po-
dročje	tako	po	obsegu	prihodkov	od	prodaje	kot	tudi	po	
obsegu	sredstev,	ki	so	bila	pri	tem	vključena.	

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz je 
zato pripravljen tako, da je tudi v primerljivem obdobju 
(letu	2009)	poslovanje	vseh	družb,	ki	so	v	letu	2010	pre-
nehale	biti	članice	Skupine	Istrabenz,	izločeno	iz	izkazov	
Skupine Istrabenz in prikazano v posebni postavki ustav-
ljeno	poslovanje.	
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Struktura prihodkov od prodaje Skupine Istrabenz

Turizem 11,8 %

Informacijske tehnologije 4,6 %

Plinska dejavnost 25,8 %

Pretovor in skladiscenje 4,3 %

Energetski sistemi 52,9 %

Druge nalozbe 0,5 %

Po odprodaji dejavnosti Prehrana je prvo mesto v dose-
ganju prihodkov prevzela dejavnost Energetski sistemi, 
ki	večino	prihodkov	ustvari	s	prodajo	električne	energije.	
Družbe	s	področja	Energetika	ustvarijo	83	odstotkov	pri-
hodkov	od	prodaje	Skupine	Istrabenz.

Skupina Istrabenz je v letu 2010 ustvarila 326,6 milijona 
evrov	prihodkov	od	prodaje.	Glede	na	leto	2009	to	po-
meni	22-odstotno	rast,	največ	pa	je	prispevala	rast	obsega	
trgovanja	z	električno	energijo.

Kazalniki poslovanja za Skupino Istrabenz

Zneski v €                                              

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 326.637.116 267.413.545 122

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 6.755.357 4.184.008 161

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 25.175.745 23.698.102 106

Čisti poslovni izid -12.002.979 -71.878.828 17

Neto poslovna sredstva 388.852.827 837.289.066 46

Kapital -1.645.398 15.701.509 -

Finančni dolg 388.184.319 814.857.945 48

Neto dolg 372.263.539 764.717.558 49
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Poslovni	izid	iz	poslovanja	je	bil	dosežen	v	višini	6,8	mi-
lijona evrov in je za 61 odstotkov višji kot v primerlji-
vem	obdobju	 lani.	Rast	 je	predvsem	posledica	boljšega	
poslovanja	dejavnosti	Turizem.	Poslovni	izid	iz	poslova-
nja	pred	amortizacijo	(EBITDA)	je	znašal	25,2	milijona	
evrov,	kar	je	6	odstotkov	več	kot	v	letu	2009.	

Izid	financiranja	Skupine	Istrabenz	je	bil	negativen,	in	si-
cer	v	višini	23,2	milijona	evrov.	Stroški	obresti	so	znašali	
20,5	milijona	evrov	in	so	se	glede	na	leto	2009	znižali	za	
32	odstotkov.	Družbe	v	Skupini	so	obračunale	za	3,4	mili-
jona	evrov	davkov.	Tako	je	Skupina	iz	rednega	poslovanja	
ustvarila	izgubo	v	višini	19,8	milijona	evrov.	Iz	ustavljene-
ga	poslovanja	je	Skupina	ustvarila	dobiček	v	višini	7,8	mi-
lijona	evrov,	zajema	pa	učinke	odprodaje	Droge	Kolinska,	
d.d.,	družb	Turizem	Kras,	d.d.,	in	Turistične	družbe	Kras,	
d.o.o.,	ter	stečaj	družbe	Simt,	d.o.o.	Skupina	Istrabenz	je	v	
letu 2010 poslovala z izgubo v višini 12,0 milijona evrov, 
od	česar	večinskemu	lastniku	pripada	11,4	milijona	evrov,	
manjšinskim	lastnikom	pa	0,6	milijona	evrov.

Skupina	Istrabenz	je	konec	leta	2010	razpolagala	s	441,3	
milijona	evrov	sredstev.	To	je	52	odstotkov	manj	kot	ko-
nec	leta	2009	in	46	odstotkov	manj	kot	v	poslovnem	na-
črtu	za	leto	2010.	Največjo	spremembo	pomeni	izločitev	
sredstev,	ki	so	pripadala	Skupini	Droga	Kolinska.	

Družbe	v	Skupini	Istrabenz	so	za	 investicije	v	osnovna	
sredstva	in	naložbene	nepremičnine	namenile	18,5	mili-
jona	evrov,	kar	vključuje	tudi	nabave	Skupine	Droga	Ko-
linska	do	trenutka	odprodaje	v	višini	5,9	milijona	evrov.	
7,4	milijona	evrov	so	investirale	družbe	v	plinski	dejav-
nosti,	preostale	investicije	pa	so	razporejene	na	področje	
pretovora	 in	 skladiščenja	 naftnih	 derivatov,	 turizma	 in	
energetskih	sistemov.

Denarna	sredstva	Skupine	Istrabenz	so	konec	leta	2010	
znašala	 15,9	milijona	 evrov,	neto	poslovna	 sredstva3 pa 
388,9	milijona	evrov.	

Kapital Skupine Istrabenz je v letu 2010 postal negativen 
v	 višini	 1,6	 milijona	 evrov.	 Kapital	 večinskih	 lastnikov	
se	 je	v	 letu	2010	znižal	 za	3,9	milijona	evrov	na	minus	
26,6 milijona evrov, medtem ko je kapital manjšinskih la-
stnikov	upadel	za	13,4	milijona	evrov	in	konec	leta	2010	
znašal	 24,9	milijona	 evrov.	Zaradi	 odprodaje	naložbe	v	
Drogo Kolinsko se je odpravila negativna prevedbena re-
zerva,	ki	je	nastajala	zaradi	tečajnih	razlik,	kar	je	pozitivno	
vplivalo	 na	 obseg	 kapitala.	 Po	 drugi	 strani	 je	 prišlo	 do	
znižanja	 poštene	 vrednosti	 nekaterih	 finančnih	 naložb.	
Kapital	manjšinskih	lastnikov	se	je	znižal,	ker	je	v	nalož-
bi v Drogo Kolinsko manjšinski lastnik imel 5-odstotni 
lastniški	delež.

3	 Neto	poslovna	sredstva	so	izračunana	tako,	da	so	od	vrednosti	sredstev	odštete	
poslovne	obveznosti,	obveznosti	za	odložene	davke	in	obveznosti	v	posesti	za	
prodajo.

Pregled neto poslovnih sredstev po dejavnostih

Energetski sistemi 7,5 %

Druge nalozbe 19,5 %

Informacijske tehnologije 1,9 %

Plinska dejavnost 19,4 %

Pretovor in skladiscenje 9,8 %

Turizem 41,9 %
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Finančni	dolg	Skupine	Istrabenz	se	je	v	letu	2010	zmanj-
šal	 za	 417,7	 milijona	 evrov	 in	 konec	 leta	 znašal	 388,2	
milijona	evrov.	Znižanje	 je	predvsem	posledica	odplačil	
obveznosti	 družbe	 Istrabenz	 in	 odprodaje	 dejavnosti	
Prehrana.

Neto	dolg	Skupine	Istrabenz	je	izračunan	tako,	da	so	od	
finančnih	 obveznosti	 odšteta	 denarna	 sredstva.	 Konec	
leta	2010	je	znašal	372,3	milijona	evrov	ter	se	je	zmanjšal	
za	383,5	milijona	evrov.

5.3 Načrti za leto 2011 

Leto	2011	bo	za	Istrabenz,	d.d.,	drugo	leto	izpolnjevanja	
zavez	iz	načrta	finančnega	prestrukturiranja,	ki	ga	je	po-
dal	v	postopku	prisilne	poravnave.	Po	prodaji	Droge	Ko-
linska,	d.d.,	se	je	Skupina	Istrabenz	pomembno	zmanjšala	
tako po višini prihodkov in ostalih postavk izkaza poslov-
nega	izida	kot	tudi	z	vidika	poslovnih	sredstev.		

V	letu	2011	bodo	razmere	na	trgih,	kjer	poslujejo	družbe	
Skupine	Istrabenz,	ostale	zahtevne.	To	se	pozna	pri	načr-
tovanih	rezultatih,	ki	bodo	v	povprečju	nekoliko	nižji	od	
tistih	za	leto	2010.	Nekoliko	bolj	optimističen	je	poslovni	
načrt	Skupine	Istrabenz	Gorenje,	ki	predvsem	na	podro-
čju	 trgovine	 z	 električno	 energijo	 načrtuje	 nadaljnjo	 rast	
obsega	poslovanja.	V	ostalih	dejavnostih	je	glavno	vodilo	
poslovanja v letu 2011 iskanje notranjih rezerv pri izboljše-
vanju	poslovnih	procesov,	usmerjeno	nastopanje	na	trgih	z	
iskanjem	višje	dodane	vrednosti	ter	nadaljevanje	finančne	

konsolidacije.	Investicije	so	omejene	le	na	tiste	z	najvišjo	
prioriteto	in	višjimi	načrtovanimi	donosi,	njihova	izvedba	
pa	je	pogojena	z	razpoložljivostjo	finančnih	virov.

V	skladu	s	poslovnim	načrtom	Skupine	Istrabenz	za	leto	
2011	 bodo	 prihodki	 od	 prodaje	 znašali	 334,7	 milijona	
evrov.	 Poslovni	 izid	 iz	 poslovanja	 je	 načrtovan	 v	 višini	
10,5	 milijona	 evrov.	 Skupina	 Istrabenz	 bo	 v	 letu	 2011	
ustvarila	27,5	milijona	evrov	EBITDA,	kar	 je	9	odstot-
kov	več	kot	v	letu	2010.	Načrtovan	čisti	poslovni	izid	za	
leto	2011	znaša	41,2	milijona	evrov	in	vsebuje	tudi	učinke	
prodaje	sredstev	v	posesti	Istrabenza,	d.d.

Istrabenz,	 d.d.,	 načrtuje	 za	 leto	 2011	 nadaljevanje	 pro-
dajnih	postopkov,	ki	jih	je	začel	v	letu	2010.	Na	ta	način	
bo	zagotovil	doseganje	optimalnih	prodajnih	cen	za	svoje	
premoženje	 in	posledično	 izpolnitev	danih	zavez	v	po-
stopku	prisilne	poravnave.	

5.4 Poslovanje po področjih

Naložbeni	portfelj	Istrabenza,	d.d.,	je	razdeljen	na	vsebin-
ska	področja,	panoge	 in	dejavnosti,	ki	omogočajo	spre-
mljanje	rezultatov	poslovanja	in	sprejemanje	naložbenih	
odločitev,	hkrati	 pa	 zagotavljajo	ustrezno	 raznovrstnost	
naložbenega	portfelja	Istrabenza,	d.d.	Poleg	področij,	ki	
vsebujejo konkretne poslovne dejavnosti, so tu še ostale 
naložbe,	pridružene	družbe	ter	portfeljske	naložbe	v	lasti	
Istrabenza,	d.d.	Naložbeni	portfelj	je	shematsko	prikazan	
na	spodnji	sliki.

Upravljanje naložb Istrabenz,  
holdinška družba, d.d.

Področje  
ENERGETIKA

Energetika  
Skupaj: 33 družb

Plinska dejavnost  
Skupaj: 7 družb

Energetski sistemi  
Skupaj: 25 družb

Pretovor  
in skladiščenje  

naftnih derivatov  
Skupaj: 1 družba

Področje  
TURIZEM

Turizem  
Skupaj: 5 družb

Področje  
INFORMACIJSKE  
TEHNOLOGIJE

Informacijske  
tehnologije  
Skupaj: 4 družbe

DRUGE  
NALOŽBE

Naložbe  
Skupaj: 4 družbe

Druge naložbe  
Skupaj: 2 družbi

Naložbe v  
pridružene družbe  

Skupaj: 2 družbi

Naložbena področja Skupine Istrabenz na dan 31. 12. 2010
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5.4.1 Energetika

5.4.1.1 Energetski sistemi

Predstavitev dejavnosti

Matična	družba	Istrabenz	Gorenje,	d.o.o.,	je	skupni	podvig	
Istrabenza,	d.d.,	in	Gorenja,	d.d.,	lastništvo	vsakega	pa	zna-
ša	48,69	odstotka.	Zaradi	navedenega	 je	v	računovodskih	
izkazih	Skupine	Istrabenz	zajeto	50	odstotkov	bilance	sta-
nja	ter	izkaza	poslovnega	izida	Skupine	Istrabenz	Gorenje.	

Glavnino prihodkov Skupine Istrabenz Gorenje ustvarijo 
družbe	v	skupini	Gen-I,	ki	se	ukvarjajo	s	trgovanjem	z	elek-
trično	energijo.	Trgovanje	je	osredotočeno	na	uresničevanje	
poslovne strategije skozi globalno zastavljen portfelj, ki zdru-
žuje	pogodbe	o	odkupu	električne	energije	od	proizvodnih	
virov,	pogodbe	o	dobavi	električne	energije	končnim	odje-
malcem	ter	številne	izdelke	iz	dvostranskega	in	organizirane-
ga	trgovanja,	ki	so	namenjeni	zaščiti	cenovne	stanovitnosti	
portfelja.	Trgovanje	z	električno	energijo	poteka	neprekinje-
no	vse	dni	v	letu	in	združuje	širok	nabor	dolgoročnih	in	sre-
dnjeročnih	terminskih	fizičnih	in	finančnih	pogodb,	teden-
sko,	dnevno	in	znotrajdnevno	(»intra-day«)	trgovanje.

Skupina	odjemalcem	električne	energije	zagotavlja	napre-
dne	storitve	in	izdelke	z	izbrano	stopnjo	tržnih	tveganj.	
Družba	GEN-I,	d.o.o.,	 je	velikim	odjemalcem	kot	prva	
v Sloveniji ponudila individualno obravnavo in poseb-
nostim	odjema	prilagojeno	upravljanje	portfelja.	Dobra	
povezanost prodaje GEN-I s trgovanjem in strokovno 
svetovanje	velikim	poslovnim	odjemalcem	omogoča	op-
timalno oblikovanje nakupnih strategij, ki dobro izkori-
ščajo	nihanje	cen	na	trgu	z	električno	energijo.	Za	gospo-
dinjstva	 in	manjše	poslovne	odjemalce	 je	GEN-I	 razvil	
inovativno	blagovno	znamko	Poceni	elektrika.	

GEN-I	izvaja	odkup	električne	energije	od	proizvajalcev	
z	upoštevanjem	količin,	dinamike,	cenovnega	modela	in	
strukture tveganj ter jih skrbno preoblikuje v standardizi-
rane	oblike,	ki	zagotavljajo	celovito	in	zanesljivo	preskr-
bo	končnih	odjemalcev.	Proizvajalcem	električne	energije	
družba	odgovorno	in	pregledno	omogoča	prodajo	elek-
trične	energije	in	obvladovanje	tveganj	ob	nenapovedanih	
izpadih	proizvodnih	enot.	Pri	vzpostavljanju	optimalnih	
modelov	trženja	se	družba	GEN-I	prilagaja	potrebam	in	
poslovnim	ciljem	proizvajalcev.

S	proizvodnjo	električne	energije	se	ukvarja	družba	Intra-
de-energija,	d.o.o.,	ki	ima	v	Bosni	in	Hercegovini	v	lasti	
štiri	male	hidroelektrarne.

Proizvodnja	oplemenitene	biomase	(OBM)	poteka	z	 la-
stnimi	zmogljivostmi	v	družbah	Vitales,	d.o.o.,	Bihać,	in	
Vitales,	d.o.o.,	Nova	Bila.	Del	prodanih	količin	odkupijo	
od	 pogodbenih	 proizvajalcev,	 preostanek	 pa	 kupijo	 na	
prostem	 trgu.	Prodajo	 izdelkov	 izvaja	družba	 Istrabenz	
Gorenje,	d.o.o.	V	 letu	2010	 je	poskusno	začela	z	razre-
zom	lesa	tudi	družba	Vitales,	d.o.o.,	Sokolac.

Manjši	del	prihodkov	predstavljajo	storitve	na	področju	
strojnega	in	elektro	inženiringa,	ki	jih	izvajata	družbi	Is-
trabenz	Gorenje	inženiring,	d.o.o.,	ter	Istrabenz	Gorenje	
Avtomatizacija	procesov,	d.o.o.	Pri	projektiranju	in	izved-
bah	avtomatizacij	različnih	delovnih	procesov	v	industriji	
in energetiki gre za storitvene dejavnosti, ki so neposre-
dno	vezane	na	investicije.	Dejavnosti	se	izvajajo	in	so	obi-
čajno	organizirane	projektno.

V	letu	2010	sta	začeli	z	aktivnostmi	družbi	IGENS,	d.o.o.,	
na	 področju	 energetskega	 svetovanja	 in	 Vitales	 RTH,	
d.o.o.,	kot	zbirni	center	za	lesno	biomaso.

Poslovno okolje

Trg električne energije

Poraba	električne	energije	se	je	v	letu	2010	na	trgih,	kjer	
nastopa	skupina	GEN-I,	glede	na	leto	prej,	povečala	za	
3–5	odstotkov,	kar	je	precej	skromna	rast	glede	na	padec	
potrošnje	v	letu	2009,	ko	je	industrijska	poraba	v	članicah	
Evropske	unije	upadla	za	več	kot	20	odstotkov.	Prav	tako	
je	bil	porast	različen,	in	sicer	bolj	izrazit	je	bil	v	razvitejših	
državah	kot	v	manj	razvitih.	

Zaradi	 izrazitejšega	 zmanjšanja	 velikosti	 trga	 električne	
energije	 v	 JV	Evropi	 je	 bilo	 za	 ohranjanje	 količin	 pro-
daje	v	skupini	GEN-I	treba	delovati	zelo	hitro,	odločno	
in	 kakovostno.	Glede	na	 rezultate	 so	v	 skupini	GEN-I	
zastavljene	cilje	tudi	uspešno	uresničili.

Na	gibanje	cen	so	poleg	skromne	rasti	porabe	električne	
energije	vplivale	tudi	cene	ostalih	energentov,	cene	emi-
sijskih kuponov in vse bolj tudi valutno razmerje med 
tečajema	EUR	in	USD.	

Slika	 na	 naslednji	 strani	 prikazuje	 gibanje	 povprečnih	
dnevnih	cen	električne	energije	na	borzi	EEX	(European	
Energy	Exchange),	ki	je	za	Slovenijo	edini	merodajen	or-
ganiziran	trg	z	električno	energijo.
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Trg oplemenitene biomase (OBM)

Družba	 Istrabenz	Gorenje,	 d.o.o.,	 ustvari	 večino	 svojih	
prihodkov s prodajo oplemenitene biomase na avstrij-
skem	in	italijanskem	trgu.

V	začetku	leta	2010	začeto	okrevanje	avstrijskega	gospo-
darstva	se	 je	proti	koncu	 leta	ohladilo,	predvsem	zaradi	
zastoja	rasti	izvoza.	V	primerjavi	z	zadnjim	trimesečjem	
leta	2009	se	je	gospodarstvo	skrčilo	za	0,1	odstotka.	Cene	
življenjskih	potrebščin	naraščajo	zlasti	na	račun	rasti	cen	
blaga.	 Razmere	 na	 trgu	 dela	 se	 izboljšujejo.	 Avstrija	 je	
junija	2010	med	članicami	EU	beležila	najnižjo	stopnjo	
brezposelnosti,	in	sicer	3,9	odstotka.

Italijansko	gospodarstvo	je	v	zadnjem	četrtletju	leta	2010	
raslo	v	enakem	ritmu	kot	v	prvem	četrtletju.	Industrijska	
proizvodnja	je	maja	že	drugi	mesec	zapored	na	mesečni	
ravni	beležila	1-odstotni	porast,	na	 letni	ravni	pa	 je	bila	
višja	za	7,3	odstotka.	Poganjalo	naj	bi	jo	predvsem	okre-
vanje	svetovnega	gospodarstva.	Cene	življenjskih	potreb-
ščin	so	se	ohranile	na	enakem	nivoju	v	primerjavi	z	istimi	
meseci	v	letu	2009.	Zaupanje	italijanskih	potrošnikov	je	
ponovno	stalno	padalo	preko	celega	leta	2010.	Razlog	je	
povečanje	 pesimizma	predvsem	v	osebnih	 ekonomskih	
razmerah	potrošnikov	in	splošni	ekonomski	situaciji.	Na	
tem	območju	je	bil	padec	zaupanja	precej	enoten.	Stopnja	
brezposelnosti	se	je	maja	ohranila	na	ravni	iz	meseca	apri-
la,	to	je	na	8,7-odstotni	ravni.	

Čeprav	se	povpraševanje	po	okolju	prijaznejših	energen-
tih	stalno	povečuje,	pa	to	zaenkrat	ne	vpliva	na	višjo	ceno	
posameznih energentov, med katerimi so tudi energenti 
na	osnovi	lesne	biomase.

Inženiring

Slovenska energetika namenja v zadnjem obdobju za 
vzdrževanje	in	remonte	sorazmerno	visoka	sredstva.	Vse	
močneje	se	kaže	potreba	po	izgradnji	novih	daljnovodnih	

povezav	znotraj	države	in	tudi	s	sosednjimi	državami,	saj	
je	 bila	 večina	 elektroenergetske	 infrastrukture	 zgrajena	
pred	 20–30	 leti,	 zato	 se	 zaključuje	 njihova	 ekonomska	
življenjska	doba.	Veliko	možnosti	 in	priložnosti	se	kaže	
tudi	pri	spremljanju	informacijskih	sistemov	v	spletnem	
okolju,	ki	služijo	potrebam	energetike.	Podjetniško	okolje	
in	čas,	v	katerem	poslujemo,	zahtevajo	visoke	standarde	
odzivanja	in	zadovoljevanja	zahtev,	potreb	in	pričakovanj	
naročnikov	na	trgih	elektroenergetike	in	industrije.
Poleg	upada	investicij	so	leto	2010	zaznamovale	splošne	
težave	s	plačili,	slabi	poslovni	rezultati	leta	2009	pri	kup-
cih	 storitev	 ter	 vpetost	 njihovih	 terjatev	 do	 podjetij	 iz	
gradbenega	sektorja.	

Pri	ponudbi	je	konkurenca	velika,	obenem	pa	pri	javnih	
naročilih	nekateri	za	pridobitev	posla	ponujajo	dampin-
ške	cene.

Tržni položaj

V	letu	2010	je	skupina	GEN-I	povečala	prodane	količi-
ne	glede	na	 leto	prej,	 in	 sicer	za	55	odstotkov	oziroma	
z	8.172	GWh	v	 letu	2009	na	12.641	GWh	v	 letu	2010.	
Največje	količine	so	bile	prodane	v	zadnjih	dveh	mesecih	
leta,	ko	je	skupina	presegla	1,3	TWh	mesečnih	količin,	kar	
je	 rekordni	dosežek	skupine	GEN-I.	Prodaja	električne	
energije	končnim	poslovnim	odjemalcem	v	letu	2010	je	
bila	visoko	nad	pričakovanji,	saj	se	je	obseg	prodaje	v	letu	
2010	v	primerjavi	s	predhodnim	letom	povečal	za	55	od-
stotkov	na	2.657	GWh,	s	čimer	je	bila	rast	že	drugo	leto	
zapored	več	kot	50-odstotna.	

Blagovna	znamka	Poceni	 elektrika	 je	v	 letu	2010	dose-
gla	 še	 večji	 krog	 prepoznavnosti,	 višjo	 kakovostno	 ra-
ven	storitev	 in	zadovoljstvo	strank.	Konec	 leta	2010	so	
oskrbovali	skoraj	14	tisoč	gospodinjskih	odjemalcev,	štiri	
tisoč	odjemalcev	pa	 je	bilo	v	procesu	zamenjave.	Jeseni	
2010	je	na	trg	vstopil	nov	konkurent	in	začel	intenzivno	
oglaševanje ter prodajo prek svojih prodajnih kanalov in 
mreže.
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Italijanska	družba	GEN-I	Milano,	S.r.l.,	je	bila	ustanovlje-
na	sredi	junija	2010.	Do	jeseni	je	vzpostavila	vso	potreb-
no	infrastrukturo	za	dobavo	električne	energije	končnim	
odjemalcem	 ter	 pridobila	 nekaj	 večjih	 poslovnih	 odje-
malcev	s	skupnim	odjemom	85	GWh,	kar	daleč	presega	
načrte	Skupine.	V	drugi	polovici	leta	2010	je	potekalo	pri-
lagajanje zahtevam italijanskega trga, infrastrukturi javnih 

naročil	ter	oblikovanje	»hedging«	izdelkov	in	svetovanje	
velikim	poslovnim	odjemalcem.

Na	Dunaju	je	bila	8.	7.	2010	vpisana	v	register	hčerinska	
družba	GEN-I	GmbH,	za	katero	 je	skupina	GEN-I	že	
jeseni	pridobila	velikega	in	zahtevnega	lokalnega	kupca,	
ki	se	je	zavezal	z	dvoletnim	odjemom	v	višini	150	GWh.

Tržni deleži Skupine Istrabenz Gorenje

Tržni deleži 2010

Tržni delež OBM: Italija 8 %

Tržni delež OBM maloprodaja: Slovenija 35 %

Tržni delež OBM: Hrvaška 10 %

Tržni delež OBM: Avstrija 5 %

Tržni delež električna energija: Slovenija 17 %

Trg z oplemeniteno biomaso je usmerjen k samostojne-
mu in neodvisnemu delovanju ter vzpostavljanju dolgo-
ročnih	 konkurenčnih	 prednosti.	 Temeljne	 aktivnosti	 tr-
govanja z oplemeniteno biomaso so nadaljnja širitev na 
zahtevnih	zahodnih	trgih	in	povečanje	tržnega	deleža	na	
trgih	JV	Evrope.	Poseben	poudarek	je	namenjen	trženju	
lastne	blagovne	znamke	in	ponudbi	celotne	palete	izdel-
kov	oplemenitene	biomase.

Usmeritev	pri	prodaji	lesne	biomase	se	je	po	zaključenih	
pogodbah	z	večjimi	energetskimi	objekti	ponovno	usme-
rila	 na	 ustaljene	 trge	 končnih	 porabnikov	 komercialnih	
izdelkov	iz	oplemenitene	biomase.	Prodaja	je	usmerjena	
predvsem	na	trge	Italije,	Avstrije	in	Nemčije.	

Poslovanje

Na poslovanje Skupine Istrabenz Gorenje je v letu 2010 
pomembno vplivala nadaljnja širitev dejavnosti trgovanja 
z	 električno	 energijo	 na	 trge	 JV	 Evrope	 preko	 hčerin-
skih	podjetij	družbe	GEN-I,	saj	je	skupina	GEN-I	v	letu	
2010	znatno	povečala	prihodke.	Zaradi	povečane	prodaje	
komercialne	 oplemenitene	 biomase	 so	 se	 povečali	 tudi	

prihodki	iz	naslova	prodaje	oplemenitene	biomase.	Pro-
izvodnja	v	družbah	Vitales	Nova	Bila	in	Vitales	Bihać	se	
je	v	primerjavi	z	letom	2009	povečala,	vendar	sta	družbi	
vseeno	poslovali	pod	načrti	 in	nista	dosegli	pozitivnega	
poslovanja.	Dodatna	težava	je	neugodna	sestava	virov	fi-
nanciranja,	 ki	 niso	 usklajeni	 s	 pričakovanimi	 denarnimi	
tokovi.	Družba	Intrade-energija	je	v	letu	2010	proizvedla	
rekordno	količino	električne	energije	kljub	nekaterim	teh-
ničnim	težavam,	ki	pa	so	jih	uspešno	odpravili.			

Prihodki	od	prodaje	so	v	 letu	2010	zrasli	za	40	odstot-
kov	 in	 so	 znašali	 347,6	milijona	 evrov.	 Poslovni	 izid	 iz	
poslovanja	(EBIT)	je	znašal	1,9	milijona	evrov,	kar	je	58	
odstotkov	manj	kot	v	letu	2009,	EBITDA	pa	je	upadel	za	
40	odstotkov.	Čisti	dobiček	je	bil	realiziran	v	minimalni	
višini.

Na	 nižje	 poslovne	 rezultate	 je	 najbolj	 vplivalo	 znižanje	
marž	pri	trgovanju	z	električno	energijo.	Ostali	programi	
so	poslovali	na	ravni	iz	leta	2009	oz.	so	svoje	poslovanje	
izboljšali.	Skupina	Istrabenz	Gorenje	je	presegla	načrto-
vane prihodke od prodaje, pri rezultatih poslovanja pa je 
zaostala	za	načrti.

Kazalniki poslovanja za Skupino Istrabenz Gorenje 
Zneski v €                          

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 347.630.998 248.411.410 140

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 1.941.111 4.605.186 42

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 3.765.875 6.285.810 60

Čisti poslovni izid 137.672 3.060.092 4

Neto poslovna sredstva 58.422.347 51.899.230 113

Kapital 14.768.773 15.269.648 97

Finančni dolg 43.502.100 36.484.497 119

Neto dolg 34.464.428 28.126.231 123
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Iz poslovanja je Skupina Istrabenz Gorenje ustvarila 3,8 
milijona evrov denarnih sredstev, po spremembah krat-
koročnih	 sredstev	 pa	 ta	 postane	 negativen	 v	 višini	 3,8	
milijona	evrov.	Izplačali	so	dividende	v	višini	3,2	milijona	
evrov	in	izvedli	dokapitalizacijo	v	enakem	znesku.	Krat-
koročna	sredstva	so	se	povečala	zaradi	višjega	obsega	tr-
govanja	z	električno	energijo,	rast	pa	je	bila	financirana	z	
višjo	finančno	zadolžitvijo.

Načrti za leto 2011

Skupina	Istrabenz	Gorenje	bo	v	letu	2011	dosegla	375,8	
milijona	evrov	prihodkov	od	prodaje.	EBIT	bo	znašal	3,6	
milijona	evrov.	Načrtovani	EBITDA	znaša	5,8	milijona	
evrov,	čisti	dobiček	pa	1,6	milijona	evrov.	Skupini	Istra-
benz	pripada	50	odstotkov	navedenih	rezultatov.

5.4.1.2 Plinska dejavnost

Predstavitev dejavnosti

Skupina Istrabenz plini s svojimi mednarodnimi poveza-
vami	dosega	položaj	vodilnega	ponudnika	utekočinjene-
ga	naftnega	plina	(UNP)	in	pomembnega	ponudnika	teh-
ničnih	plinov	(TP),	zemeljskega	plina	(ZP)	in	aplikativnih	
tehnologij	 v	 Sloveniji,	 kot	 Skupina	 pa	 odločno	 vstopa	
tudi	na	sosednje	trge.	

Skupina	je	na	tuja	tržišča	vstopila	leta	2004,	ko	je	družba	
Istrabenz	plini,	d.o.o.,	kupila	hrvaški	družbi	Montkemija	
(podjetje	 se	 je	1.	1.	2009	preimenovalo	v	 Istrabenz	pli-
ni,	d.o.o.,	Bakar)	 in	Disuplin	Porto	Re,	d.o.o.	Leta	2006	
sta	bili	v	tujini	ustanovljeni	dve	novi	družbi	–	Istrabenz	
plini,	d.o.o.,	Beograd,	in	Istrabenz	plini,	d.o.o.,	Sarajevo.	
Leta	2007	je	bila	prevzeta	družba	Plin	Komerc,	d.o.o.,	iz	
Tešnja.	V	letu	2009	sta	se	družbi	na	trgu	Bosne	in	Her-
cegovine	združili,	poleg	tega	pa	je	prišlo	do	zagona	skla-
dišča	UNP	v	Brezi	pri	Sarajevu.	Družba	Istrabenz	plini	
je	v	letu	2010	obeležila	20.	obletnico	vstopa	italijanskega	
partnerja	SIAD	v	lastništvo	tedanjega	Istragasa	in	začetka	
poslovanja	Skupine	Istrabenz	plini.

Poslovno okolje

V	Sloveniji	je	dejavnost	oskrbe	z	utekočinjenim	naftnim	
plinom	(UNP)	v	fazi	zrelosti,	kar	potrjujejo	tudi	podat-
ki o zmanjšanju porabe na slovenskem trgu v primerjavi 
s	predhodnim	letom	(vir:	Energetska	bilanca	RS	za	leto	
2010).	Rast	porabe	UNP	v	naslednjih	obdobjih	je	težko	
napovedati	zaradi	čedalje	hitrejših	sprememb,	ki	vplivajo	
nanjo.	Rast	trga	UNP	v	rezervoarjih,	za	katerega	je	zna-
čilna	ostra	konkurenca,	ogrožata	zastoj	gradbeništva	ter	
zakonodajno okolje, ki bolj spodbuja ogrevanje z obno-
vljivimi	viri	energije,	trg	UNP	jeklenk,	ki	se	nahaja	v	fazi	
upadanja	(približno	3	odstotki	 letno),	pa	ne	nudi	veliko	
možnosti	 za	 diferenciacijo.	 Slednje	 se	 nekoliko	 spremi-
nja z uvedbo lastniške jeklenke, ki predstavlja nov kon-
cept	poslovanja.	Zaradi	izboljšanih	lastnosti	jeklenke	ter	
privlačnosti	 predstavlja	 kakovosten	 preskok.	 Glede	 na	
evropske	trende,	pretežno	vzhodnoevropskih	držav,	ima	
velike	možnosti	rasti	UNP	avtoplin.

Trg	UNP	v	Bosni	in	Hercegovini	je	sicer	dolgoročno	per-
spektiven	 ter	 izrazito	 liberaliziran,	 brez	 količinskih	 ome-

jitev	 v	 smislu	 obveznega	 skladiščenja	 in	 drugih	 izključi-
tvenih	 pogojev,	 vendar	 trenutno	 poslovanje	 zelo	 otežuje	
agresivna	konkurenca,	ki	znižuje	marže,	nelojalni	kupci	ter	
neenakomerne	možnosti	dostopa	do	cenovno	ugodnejše-
ga	plina,	kar	vodi	v	uporabo	tradicionalnih	nabavnih	virov,	
čeprav	so	dražji	tako	v	osnovni	ceni	kot	tudi	v	prevoznih	
stroških.

Na	hrvaškem	trgu	UNP	je	do	pomembnejšega	preobrata	
prišlo	v	 letu	2009	z	uvedbo	Pravilnika	o	določanju	cen	
UNP	(od	1.	5.	2009),	na	osnovi	katerega	se	cene	UNP	
mesečno	spreminjajo.	Družba	INA,	d.d.	(Proplin,	d.o.o.)	
je	posledično	začela	izgubljati	do	tedaj	monopolni	polo-
žaj.	Z	nakupom	lokalnih	družb	je	na	hrvaški	trg	vstopila	
tudi	slovenska	družba	Petrol,	d.d.,	Ljubljana.

Nabavne	cene	UNP	so	odvisne	od	razmer	na	nabavnih	
trgih,	kotacij	in	tečaja	USD/EUR.	V	minulem	letu	so	bile	
nabavne	cene	 relativno	visoke,	 saj	 je	bila	nabavna	 cena	
mešanice	 propan-butan	 v	 letu	 2010	 v	 povprečju	 za	 46	
odstotkov	višja	kot	v	letu	2009.	Na	začetku	leta	se	je	cena	
gibala	okoli	550	evrov	za	tono,	proti	koncu	leta	pa	se	je	
povzpela	do	skoraj	800	evrov	za	tono.

Tudi	 pri	 trženju	 tehničnih	 plinov	 (TP)	 na	 slovenskem	
trgu,	kjer	je	zaznana	upočasnjena	rast,	se	Skupina	Istra-
benz	plini	sooča	z	izzivi	cenovne	konkurenčnosti.	Slednjo	
zmanjšujejo	predvsem	naraščajoči	transportni	stroški	za	
prevoz	plina	od	proizvajalca	do	kupca,	medtem	ko	pred-
nost v tem boju predstavlja oskrbovanje slovenskega trga 
z	 najučinkovitejšimi	 tehnološkimi	 rešitvami,	 do	 katerih	
dostopamo	kot	sestavni	del	Skupine	SIAD.	

Za	hrvaški	trg	tehničnih	plinov	je	značilna	močna	priso-
tnost	 svetovnih	multinacionalk	 ter	 s	 tem	 izjemno	ostra	
konkurenca.	V	Bosni	in	Hercegovini	je	trg	TP	relativno	
dobro	razvit	zaradi	tradicionalno	prisotne	kovinsko-pre-
delovalne	industrije.
 
Na	trgu	zemeljskega	plina	(ZP)	se	zaradi	nekaterih	njego-
vih	lastnosti,	npr.	izpolnjevanje	okoljevarstvenih	zahtev	in	
ekonomičnost,	predvideva	povečevanje	porabe	ter	s	tem	
rast	trga.	Slovenija	je	skoraj	povsem	odvisna	od	zemelj-
skega	plina,	dobavljenega	 iz	 tujine,	ki	se	do	odjemalcev	
prenaša	po	prenosnem	in	distribucijskih	omrežjih.	Pod-
jetja	za	prenos	in	distribucijo	so	morala	v	letu	2007	ločiti	
svoje	energetske	dejavnosti	na	tržne	in	regulirane.	Tržna	
dejavnost	v	distribucijskih	podjetjih	je	dobava	zemeljske-
ga	plina,	regulirana	dejavnost	pa	distribucija	zemeljskega	
plina	 po	 distribucijskem	omrežju,	 ki	 poteka	 na	 podlagi	
podeljenih	koncesij.	

Zaradi	popolnega	odprtja	 trga	se	povečuje	 iskanje	kon-
kurenčnih	ponudb	za	dobavo	zemeljskega	plina	s	strani	
odjemalcev	 in	 posledično	 menjave	 dobaviteljev,	 zaradi	
česar	pridobivajo	na	pomenu	ugodnejši	pogoji	pri	nabavi	
zemeljskega plina ter prodajne aktivnosti, ki zagotavljajo 
konkurenčnost	ter	zvestobo	obstoječih	kupcev.

Tržni položaj

V	letu	2010	je	Skupina	Istrabenz	plini	v	Sloveniji	zadržala	
tržne	deleže	na	programih	UNP	in	TP,	tržni	delež	ZP	pa	
je	povečala	za	odstotno	točko.	



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Po
sl

ov
no

 p
or

oč
ilo

41

Pri	programu	UNP	v	Sloveniji	je	Skupina	Istrabenz	pli-
ni usmerila svoje aktivnosti predvsem v uvedbo lastniške 
jeklenke	Plindom,	razvija	pa	tudi	dostavo	plina	na	dom.	
Oba	projekta	sta	bila	s	strani	kupcev	dobro	sprejeta,	kar	
kažejo	tudi	prodajni	rezultati.

Hrvaški	trg	tehničnih	plinov	je	zaradi	krize	upadel	in	je	
ocenjen	na	 45	 tisoč	 ton,	 od	 tega	na	 Skupino	 Istrabenz	
plini	odpade	približno	8	odstotkov.	Prednosti	konkuren-
ce	so	predvsem	zanesljivi	dobavni	viri	ter	večja	finančna	
moč,	zato	v	razmerah	zaostrene	likvidnosti	kupcem	lažje	
ponudijo	boljše	plačilne	pogoje.

V	Bosni	in	Hercegovini	je	trg	UNP	ocenjen	na	54	tisoč	
ton.	Družbi	Istrabenz	plini	Breza	je	v	letu	2010	tržni	de-
lež	upadel	na	približno	8	odstotkov.	

Poslovanje

V	letu	2010	je	Skupina	Istrabenz	plini	glede	na	leto	2009	
povečala	prodane	količine	v	vseh	programih.	Pri	plinih	za	
ogrevanje	 je	bila	zabeležena	1-odstotna	(UNP)	in	6-od-
stotna	 (ZP)	 rast,	 kar	 je	 posledica	 ugodnih	 vremenskih	
razmer	ter	pridobivanja	novih	strank.	Pri	tehničnih	plinih	
je	bila	rast	18-odstotna,	kar	kaže	na	oživitev	industrijske	
proizvodnje.

Tržni deleži Skupine Istrabenz plini na slovenskem trgu

Program Tržni delež Tržni položaj

UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN 40 % 1.

TEHNIČNI PLINI 18 % 3.

ZEMELJSKI PLIN 22 % 2.
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Prihodki od prodaje so pri plinih za ogrevanje zrasli bolj 
kot	količine,	kar	je	posledica	rasti	nabavnih	in	posledično	
prodajnih	cen.	Višje	nabavne	cene	so	negativno	vplivale	
na	doseženo	razliko	v	ceni	in	izid	iz	poslovanja	(EBIT).	

Ta	je	bil	dosežen	v	višini	6,1	milijona	evrov	in	je	8	odstot-
kov	nižji	kot	v	letu	2009,	za	načrtovanim	pa	zaostaja	za	
9	odstotkov.

Kazalniki poslovanja za plinsko dejavnost

Zneski v €                                 

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 84.959.130 77.667.414 109

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 6.123.532 6.653.546 92

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 11.030.732 11.603.730 95

Čisti poslovni izid 2.777.392 3.341.337 83

Neto poslovna sredstva 75.450.793 74.604.853 101

Kapital 42.460.134 39.703.516 107

Finančni dolg 32.365.690 34.239.087 95

Neto dolg 31.508.041 32.107.474 98

V	letu	2010	so	na	dosežen	čisti	poslovni	izid	negativno	
vplivale slabitve terjatev na slovenskem in hrvaškem trgu, 
pozitivno	pa	je	učinkovalo	dobro	poslovanje	pridružene	
družbe	Moja	energija,	d.o.o.	

Skupina	Istrabenz	plini	je	v	letu	2010	ustvarila	9,2	milijo-
na	evrov	denarnih	sredstev	iz	poslovanja.	Za	investicije	je	
bilo	namenjenih	7,5	milijona	evrov,	predvsem	za	nabavo	
novih	jeklenk	in	izgradnjo	plinovodov.	V	letu	2010	se	je	
finančni	dolg	Skupine	Istrabenz	plini	zmanjšal	za	1,8	mi-
lijona	evrov.

Načrti za leto 2011

Skupina	Istrabenz	plini	v	letu	2011	načrtuje	rast	obsega	
poslovanja.	Na	programu	UNP	računajo	ob	povprečnih	
temperaturah v zimskem obdobju, ki ne bodo pod dolgo-

letnim	povprečjem,	na	rast	prodaje	jeklenk	zaradi	uvedbe	
lastniške	jeklenke	Plindom	in	širitev	prodajne	mreže.		

Rast	prihodkov	je	kljub	rasti	količin	posledica	višjih	načrto-
vanih	nabavnih	cen	plinov	za	ogrevanje.	Izboljšanje	rezul-
tatov	poslovanja	bo	tako	posledica	višje	dosežene	razlike	
v	ceni	ter	izboljšanje	poslovanja	na	trgu	Bosne	in	Herce-
govine.	Povečanje	obsega	prodaje	in	uvajanje	standardov	
poslovanja	v	družbo	Istrabenz	plini	Breza	v	letu	2011	še	ne	
bo zadostovalo za doseganje pozitivnih rezultatov poslo-
vanja.	Načrtovani	 rezultati	 poslovanja	 Skupine	 Istrabenz	
plini	so	primerljivi	z	doseženimi	v	letu	2010.	Prihodki	od	
prodaje	bodo	znašali	87,8	milijona	evrov,	EBIT	5,9	milijo-
na	evrov,	čisti	poslovni	izid	pa	3,4	milijona	evrov.

Pomemben	cilj	v	poslovnem	načrtu	za	leto	2011	je	tudi	
upravljanje	z	likvidnostjo.	Investicije	so	načrtovane	v	vi-
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šini	7,8	milijona	evrov,	vendar	bodo	izvedene	le	tiste,	za	
katere	bodo	zagotovljeni	finančni	viri.	Med	njimi	ima	po-
membno vlogo nadaljevanje projekta lastniške jeklenke 
Plindom	ter	investicije	v	izgradnjo	plinovodov	in	plino-
hramov.	Skupina	Istrabenz	plini	v	letu	2011	načrtuje	tudi	
znižanje	svojega	finančnega	dolga	za	2,2	milijona	evrov.

5.4.1.3 Pretovor in skladiščenje

Predstavitev dejavnosti

Po	storitvah	družbe	Instalacija,	d.o.o.,	povprašujejo	večji	
trgovci	 z	 naftnimi	 derivati	 in	Zavod	 za	 obvezne	 rezer-
ve	(ZORD).	Družba	ustvarja	prihodke	z	dvema	večjima	
sklopoma	 storitev:	 s	 skladiščenjem	naftnih	derivatov	 in	
storitvami,	povezanimi	z	njihovim	pretovorom.	Povpra-

ševanje	 po	 storitvah	 družbe	 narašča,	 k	 čemur	 prispeva	
rast tranzitnega tovornega prometa, ki je z vstopom Slo-
venije	v	Evropsko	unijo	in	z	razvojem	držav	JV	Evrope	
v	porastu.	V	letu	2009	je	družba	z	ZORD-om	podpisala	
pogodbo	o	dolgoročnem	najemu	 rezervoarjev,	prostor-
nine	50.000	m3,	na	podlagi	katere	je	družba	začela	z	ak-
tivnostmi	za	izgradnjo	navedenih	rezervoarjev.	Izgradnja	
je	v	 letu	2010	potekala	v	skladu	s	terminskim	načrtom.	
Investicija	bo	zaključena	konec	leta	2011.

Poslovanje

Družba	 je	v	 letu	2010	v	primerjavi	z	 letom	2009	dose-
gla	6-odstotno	rast	pretovora,	ki	je	le	4	odstotke	nižji	od	
rekordnega	leta	2008.	Izvedeni	pretovor	je	presegel	tudi	
načrtovanega.

Fizični kazalniki poslovanja za družbo Instalacija, d.o.o.
                                 

Fizični kazalniki poslovanja 2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Pretovor v tonah 2.281.725 2.157.820 106

Rezervoarski prostor v m3 433.000 433.000 100

Obrat zalog 5,27 4,98 106

Povečanje	 pretovora	 je	 povezano	 z	 oživljanjem	 gospo-
darske	aktivnosti.	Na	pretovorjene	količine	pa	še	vedno	
neugodno	vpliva	cenovna	politika	države,	ki	s	trošarinsko	
politiko	 zmanjšuje	 prodane	 količine	 naftnih	 derivatov	
prevoznikom	v	tranzitu.

Eno	pomembnejših	načel	poslovanja	družbe	 je	 zagota-
vljanje	 najvišjih	 standardov	 varnosti	 in	 skrbi	 za	 okolje.	
Tako so v letu 2010 prestali zunanjo presojo standardov 
ISO	 9001	 in	 14001.	 Izvedli	 so	 redni	 5-letni	 pregled	 in	
čiščenje	rezervoarjev,	z	ostalimi	investicijami	pa	povečali	
varnost	in	zanesljivost	obratovanja.

Kazalniki poslovanja za dejavnost Pretovor in skladiščenje naftnih derivatov
Zneski v €                                                 

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 14.254.126 13.892.363 103

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 7.558.447 7.297.770 104

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 10.001.772 9.911.271 101

Čisti poslovni izid 5.607.673 5.238.162 107

Neto poslovna sredstva 38.236.025 40.635.781 94

Kapital 19.977.902 22.226.777 90

Finančni dolg 17.977.235 18.032.059 100

Neto dolg 17.934.261 16.575.800 108

Zaradi rasti prihodkov ter prihrankov pri stroških je 
družba	za	4	odstotke	presegla	poslovni	izid	iz	poslovanja	
iz	leta	2009,	poslovni	načrt	pa	je	bil	presežen	za	14	od-
stotkov.	Približno	enaka	razmerja	veljajo	tudi	za	dosežen	
EBITDA	in	čisti	dobiček.

Družba	je	v	letu	2010	dosegla	8,6	milijona	evrov	denarnih	
sredstev	iz	poslovanja.	Za	investicije	je	v	letu	2010	nameni-
la	1,5	milijona	evrov,	kar	je	bilo	manj	od	načrtovanega.	Za	
dividende	lastnikom	je	bilo	porabljenih	7,9	milijona	evrov.

Načrti za leto 2011

V	letu	2011	bodo	rezultati	družbe	nekoliko	nižji	kot	v	letu	
2010,	kar	je	posledica	nekoliko	nižjega		obsega	pretovora.	

Višji	stroški	poslovanja	so	povezani	tudi	z	zaključkom	iz-
gradnje novih rezervoarjev, ki pa jih v letu 2011 še ne bo 
mogoče	tržiti.	Prihodki	od	prodaje	so	načrtovani	v	višini	
13,9	milijona	evrov,	EBIT	v	višini	6,9	milijona	evrov	ter	
čisti	poslovni	izid	v	višini	4,9	milijona	evrov.

Za	 investicije	 bo	 v	 letu	 2011	namenjenih	 11,2	milijona	
evrov.	Predvideno	 je	 tudi	 izplačilo	dividend	v	višini	5,0	
milijona	evrov.	Za	te	namene	se	bo	družba	v	letu	2011	za-
dolžila,	tako	da	bo	finančni	dolg	družbe	konec	leta	2011	
9,8	milijona	evrov	višji	kot	konec	leta	2010	in	bo	znašal	
27,8	milijona	evrov.	
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5.4.2 Turizem

Predstavitev dejavnosti

Skupino	Istrabenz	Turizem	sestavljajo	krovna	družba	Istra-
benz	Turizem,	d.d.,	ter	družbe	Grand	Hotel	Adriatic,	d.d.,	
iz	Opatije	na	Hrvaškem,	Istrabenz	hoteli	Portorož,	d.o.o.,	in	
družba	Thai	Si,	S.r.l.,	iz	Trevisa	v	Italiji.	V	letu	2010	je	druž-
ba	Istrabenz	Turizem	prodala	delež	v	družbi	Turizem	Kras,	 
d.d.,	z	njeno	odvisno	družbo	Turistična	družba	Kras,	d.o.o.	

Skupina Istrabenz Turizem obsega sedem hotelov v Por-
torožu	 in	po	 enega	v	Opatiji	 in	Trevisu.	 Slednjega	 ima	
družba	Thai	 Si	 v	 upravljanju.	 Poleg	 hotelskih	 objektov	
imajo	družbe	v	Portorožu,	Opatiji	in	Trevisu	še	zmoglji-
vosti	 za	 izvajanje	 termalnih	 in	wellness	 storitev.	V	Por-

torožu	in	Opatiji	sta	pomemben	del	ponudbe	tudi	kon-
gresna	centra	za	1.000	oz.	740	udeležencev,	v	Opatiji	pa	
deluje	v	sklopu	hotela	tudi	igralnica.	

V	dejavnost	Turizma	sta	uvrščeni	tudi	družbi	Golf 	Istra,	
d.o.o.,	ter	Istrabenz	Inženiring,	d.o.o.	Družba	Golf 	Istra	
je v letu 2010 intenzivno izvajala dejavnosti v okviru iz-
peljave	postopka	za	sprejem	prostorskega	načrta	za	ob-
močje	načrtovanega	golf 	igrišča	v	Sečovljah.	V	letu	2010	
je	bil	izpeljan	večji	del	postopkovnega	procesa	v	okviru	
celovite	presoje	vplivov	na	okolje,	kar	je	omogočilo	nada-
ljevanje	postopka.	Ključni	cilj	za	leto	2011	je	uresničitev	
najpomembnejšega	dela	 investicije	projekta	 golf 	 igrišča	
v	Sečovljah,	in	sicer	izpeljava	postopkov	za	sprejem	pro-
storske	dokumentacije.	Družba	Istrabenz	Inženiring	je	v	
letu	2010	mirovala.

Pregled namestitvenih kapacitet Skupine Istrabenz Turizem

SKUPINA ISTRABENZ TURIZEM DESTINACIJA KATEGORIJA  SOBE

Istrabenz Turizem, d.d. Portorož, Slovenija 5 in 4 zvezdice 791

Grand hotel Portorož 5 zvezdic 194

Hotel Apollo 4 zvezdice 87

Hotel Neptun 4 zvezdice 87

Hotel Mirna 4 zvezdice 80

Hotel Slovenija 4 zvezdice 160

Hotel Riviera 4 zvezdice superior 183

Grand hotel Adriatic, d.d. Opatija, Hrvaška 4 in 3 zvezdice 306

Grand hotel Adriatic I 4 zvezdice 170

Grand hotel Adriatic II 3 zvezdice 136

Thai Si, S.r.l.* Treviso, Italija 4 zvezdice 33

Hotel Thai Si 4 zvezdice 33

Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.** Portorož, Slovenija 5 zvezdic superior 182

Kempinski Palace Portorož 5 zvezdic superior 182

Skupina Istrabenz Turizem 1.312
*	je	najemojemalec	hotela	
**	s	hotelom	upravlja	hotelska	veriga	Kempinski	S.A.	

Poslovno okolje

Turizem	je	dejavnost,	ki	posega	na	vsa	področja	gospo-
darskega	in	družbenega	življenja.	Povezuje	se	na	lokalni,	
regionalni	in	državni	ravni.	V	zadnjem	obdobju	je	razvoj	
slovenskega turizma temeljil na izgradnji infrastrukture, ki 
je vsekakor pomembna in potrebna osnova za razvoj, za-
nemarjeno	pa	je	bilo	področje	razvoja	t.i.	mehkih	razvoj-
nih	 elementov	–	kakovost	v	najširšem	pomenu	besede,	
pospešeno	izobraževanje	za	turizem,	razvoj	človeških	vi-
rov, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti za razvoj in 
oblikovanje	tržno	zanimivih,	inovativnih	ter	kakovostnih	
turističnih	izdelkov.	Nezadovoljiv	je	tudi	razvoj	menedž-
menta	turističnih	destinacij,	ki	temelji	na	javno-zasebnem	
partnerstvu kot enem glavnih dejavnikov za ohranjanje 
konkurenčnosti	na	globalnem	turističnem	trgu.	

Leto	2010	 je	podobno	kot	 leto	2009	 zaznamovala	 sve-
tovna	gospodarska	kriza.	Po	podatkih	Svetovne	turistič-
ne	organizacije	(UNWTO)	so	turistični	prihodi	v	Evropi	
kljub	temu	zrasli	za	približno	3	odstotke.	Evropske	turi-
stične	tokove	je	v	prvi	polovici	leta	negativno	zaznamo-

val	tudi	izbruh	islandskega	vulkana.	Na	področju	turizma	
evropske	 destinacije	 ukrepajo	 z	 intenzivnejšo	 promoci-
jo,	 s	finančnimi	spodbudami	 in	kreditnimi	ugodnostmi.	
Spremenjenemu povpraševanju je treba prilagoditi po-
nujene	programe	 in	pri	 tem	upoštevati	dolgoročne	cilje	
na	področju	trajnostnega	in	konkurenčnega	razvoja.	Go-
spodarska	 kriza	 je	 bila	 v	 letu	 2010	močno	 izražena	 na	
slovenskem	in	hrvaškem	trgu.	Na	poslovanje	v	letu	2010	
so tako poleg nestabilnega makroekonomskega okolja na 
glavnih	 tržiščih	vplivali	 še:	krajša	 (cenejša)	potovanja	 in	
potovanja	bližje	 domu,	 rezervacije	 v	 zadnjem	 trenutku,	
težave	in	stečaji	tujih	organizatorjev	potovanj.	

Družbe	se	na	spremembe	v	gospodarskem	okolju	odziva-
jo tako, da prepoznavajo in upoštevajo nove izzive in tren-
de	v	turistični	panogi.	Turisti	bodo	v	prihodnje	še	naprej	
potovali, ne glede na to, kakšen bo razvoj gospodarskega 
položaja	na	globalni	ravni.	To	je	jasno	pokazal	že	razvoj	v	
preteklih	letih.	Vodilna	programska	misel	turistične	pano-
ge	bo	po	eni	strani	individualno	oblikovanje	počitnic,	po	
drugi	pa	tudi	najvišje	udobje	in	najkakovostnejše	storitve.	
Pritiski	na	cene	se	bodo	nadaljevali,	zato	bo	ključnega	po-
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mena	zagotavljanje	kakovostnih	storitev	v	razmerju	s	ceno	
in	prizadevanja	za	ohranjanje	in	krepitev	zvestobe	gostov.	
Če	so	bili	nekdaj	pri	'potovalnih	navadah'	pomembni	sta-
tusni	simboli,	kot	so	čim	bolj	oddaljene	destinacije,	ekso-
tična	potovanja	in	ekskluzivna	tehnična	opremljenost	po-
čitniških	objektov,	se	to	danes	spreminja.	Bolj	pomembno	
postaja	dobro	počutje	v	času	počitnic	in	pogostejša	krajša	
potovanja.	Poleg	tega	se	podaljšuje	življenjska	doba	ljudi.	
Ljudje so aktivni do pozne starosti, spreminjajo se vre-
dnote	 –	 gostje	 namenijo	manj	 za	materialne	 dobrine	 in	
več	za	dobro	počutje,	ohranjanje	zdravja,	doživetja	in	zna-
nje.	Razvoj	turistične	panoge	gre	v	smeri	skrbi	za	zdravje,	
zato	 bodo	 gostje	 pripravljeni	 razporediti	 relativno	 večji	
del	 razpoložljivega	dohodka	v	 ta	namen	–	poudarek	bo	
na	medicinskem	wellnessu.	Vedno	več	potovanj	bo	zaradi	
zdravstvenih	razlogov	ter	dobrega	počutja.	Ta	trend	naka-
zuje	na	potencial	wellness	in	termalnih	izdelkov.	Wellness	
je	hitro	 rastoča	 in	 razvijajoča	se	panoga,	zato	se	družba	
zaveda,	da	je	treba	biti	inovativen	in	korak	pred	drugimi.	V	
prihodnosti bo prišlo do zamenjave wellnessa v »selfness« 
–	obliko	duševnega	wellnessa,	ki	se	bo	vedno	bolj	uvelja-
vljala.	Klasične	metode,	razen	klasične	fizioterapije,	ki	se	
bo	 še	 ohranila	 nekaj	 časa,	 bodo	počasi	 zamirale.	Hoteli	
LifeClass	se	tem	trendom	že	prilagajajo.	

Tržni položaj

Družbe	Skupine	Istrabenz	Turizem	delujejo	na	več	desti-
nacijah.	Z	vidika	obsega	poslovanja	sta	najpomembnejši	
Portorož	in	Opatija.	

• Destinacija Portorož

V	občini	Piran	je	konec	leta	2008	prišlo	do	spremembe	
v	strukturi	neposredne	konkurence	na	destinaciji.	Delni-
čarji	družb	Hoteli	Piran,	d.d.,	Metropol	Group,	d.d.,	 in	
HTP	Simonov	Zaliv	 so	soglašali	 s	pripojitvijo	k	družbi	
Hoteli	Bernardin,	d.d.,	tako	da	družba	sedaj	razpolaga	s	
50	odstotki	vseh	sob	v	občini	Piran.

V	piranski	občini	je	bilo	v	letu	2010	realiziranih	1.036.932	
nočitev,	kar	je	5	odstotkov	manj	kot	v	letu	2009.	K	zmanj-
šanju	števila	hotelskih	nočitev	je	v	največji	meri	vplivalo	
zaprtje hotela v Krki Strunjan zaradi prenove (zaprtje v 
obdobju	januar–marec	2010)	in	s	tem	za	35.500	nočitev	
manj	kot	v	letu	2009.	Manjše	število	nočitev	v	primerjavi	
z	letom	2009	je	realizirala	tudi	družba	Hoteli	Bernardin	
(30.700	nočitev	manj).	

Družba	Istrabenz	Turizem	je	v	letu	2010	ustvarila	314.468	
nočitev.	Tržni	delež	hotelov	LifeClass	Hotels	&	Spa	se	je	
glede	na	predhodno	leto	povečal	za	4	odstotke	in	dosegel	
30,3	odstotka.

Družba	Istrabenz	hoteli	Portorož	je	v	letu	2010	ustvarila	
45.250	nočitev,	kar	predstavlja	4,4-odstotni	tržni	delež	v	
realiziranih	hotelskih	nočitvah	v	občini	Piran.	Pri	dose-
ganju	tržnega	deleža	na	destinaciji	je	treba	upoštevati,	da	
hotel	nima	konkurence,	saj	gre	za	ekskluzivni	hotel	v	naj-
višji	kategorizaciji	(5*	superior).	

• Destinacija Opatija

Destinacija	Opatija	je	v	letu	2010	realizirala	967.726	no-
čitev	in	tako	povečala	skupno	število	nočitev	v	primerjavi	
z	 letom	2009	za	4	odstotke.	Povečanje	 je	rezultat	pred-
vsem	večjega	števila	realiziranih	nočitev	v	poletnih	me-
secih	(julij,	avgust	in	september),	kjer	je	bilo	zabeleženo	
večje	povpraševanje	 tujih	gostov.	V	skladu	s	 tem	so	 in-
deksi	glavnih	tujih	emitivnih	trgov	v	letu	2010	večinoma	
pozitivni	 (Nemčija	+1	odstotek,	Avstrija	+8	odstotkov,	
Nizozemska	+4	odstotki,	Rusija	+31	odstotkov,	 Slove-
nija	+16	odstotkov),	z	izjemo	Italije	(-1	odstotek).	Še	na-
prej	se	nadaljuje	globoka	kriza	domačega	povpraševanja	 
(-7	odstotkov),	kjer	je	izpad	nočitev	najvidnejši	na	podro-
čju	kongresnih	in	poslovnih	gostov	ter	wellness	gostov.	
Izpad	domačega	povpraševanja	v	predsezoni	in	posezoni	
je	dodatno	prispeval	k	pritisku	na	znižanje	cen,	zaradi	če-
sar	so	opatijski	hoteli	v	letu	2010	dosegali	4–7	odstotkov	
nižje	cene	prenočitev.

Družba	Liburnia	Riviera	Hoteli,	d.d.,	je	v	letu	2010	dobila	
novega	večinskega	lastnika,	družbo	DOM	holding,	d.d.,	
ki	je	v	preteklosti	že	delovala	kot	lastnik	turističnih	in	ho-
telskih	objektov	na	Hrvaškem.	Privatizacija	Liburnije	naj	
bi	ključno	prispevala	k	opredelitvi	strateških	smernic	ra-
zvoja	destinacije	in	k	povečanju	poslovne	dinamičnosti	in	
tržne	prepoznavnosti	turistične	destinacije	Opatija.	

Grand	hotel	Adriatic,	d.d.,	je	v	letu	2010	realiziral	107.796	
nočitev,	kar	je	1	odstotek	oz.	625	nočitev	več	kot	v	letu	
2009.	Največji	 tržni	 delež	 sta	 v	 letu	 2010	 imeli	 družba	
Grand	hotel	Adriatic	(11,14	odstotka)	 in	družba	Grand	
hotel	 4	 Opatijska	 cvijeta	 (10,93	 odstotka).	 Tržni	 delež	
družbe	Grand	hotel	Adriatic	 se	 je	v	 letu	2010	glede	na	
leto	2009	zmanjšal	za	0,40-odstotne	točke.	

Poslovanje

Skupina Istrabenz Turizem je v letu 2010 realizirala 
472.176	 nočitev,	 kar	 je	 nekoliko	 pod	 ravnjo	 preteklega	
leta	in	3	odstotke	manj	od	načrtovanega.	
 
V strukturi hotelskih gostov na prvem mestu ostajajo go-
stje	iz	Italije,	ki	so	ustvarili	približno	30	odstotkov	noči-
tev, nato sledijo slovenski in avstrijski gostje s 15 odstotki 
nočitev.
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Kazalniki poslovanja dejavnosti Turizem

Zneski v €                                                 

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 38.954.840 38.544.079 101

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) -607.507 -6.190.950 10

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 7.679.505 2.305.470 333

Čisti poslovni izid -3.503.518 -10.355.409 34

Neto poslovna sredstva 162.064.560 179.756.045 90

Kapital 83.730.407 87.577.304 96

Finančni dolg 77.597.210 91.133.421 85

Neto dolg 74.978.631 87.906.864 85

Prihodki	od	prodaje	dejavnosti	Turizem	so	v	 letu	2009	
znašali	39,0	milijona	evrov.	V	dejavnosti	Turizem	so	ra-
čunovodski	izkazi	pripravljeni	tako,	da	so	v	letih	2010	in	
2009	izločeni	rezultati	poslovanja	družbe	Turizem	Kras,	
ki	je	bila	v	letu	2010	prodana.	V	strukturi	prihodkov	od	
prodaje	so	najpomembnejši	prihodki	od	namestitev.	Pri-

hodki vseh pomembnejših programov ostajajo na ravni 
iz	 leta	 2009,	 znižujejo	pa	 se	prihodki	od	najemnin,	 kar	
je	posledica	odprodaje	naložbenih	nepremičnin	s	 strani	
družbe	Istrabenz	Turizem.	V	letu	2010	so	bili	iz	tega	na-
slova	realizirani	prihodki	v	višini	3,4	milijona	evrov.

Struktura prihodkov od prodaje
po programih v Skupini Istrabenz Turizem

Namestitve 62 %

Gostinstvo 15 %

Terme in wellness 14 %

Ostalo 9 %

Dejavnost	 Turizem	 v	 letu	 2010	 ni	 dosegla	 načrtovanih	
rezultatov.	Razlogov	za	to	je	več,	glavni	pa	je	bil	dolgo-
trajnost krize, ki je bila na slovenskem trgu še posebej 
izrazita.	Poslovanje	hotela	Kempinski	Palace	ne	dosega	
pričakovanih	rezultatov,	matično	družbo	Istrabenz	Turi-
zem	pa	bremenijo	finančne	obveznosti,	povezane	s	tem	
hotelom.	V	 letu	 2010	 se	 je	 vodstvo	 družbe	 še	 posebej		
angažiralo	v	postopkih	odprodaje	sredstev	in	prestruktu-
riranja	finančnih	obveznosti.

Poslovni izid iz poslovanja je bil negativen v višini 0,6 
milijona	evrov,	kar	je	za	90	odstotkov	boljši	rezultat	kot	
v	letu	2009.	EBITDA	je	znašal	7,7	milijona	evrov,	kar	je	
233	odstotkov	več	kot	v	letu	2009.	

Na	čisti	poslovni	izid,	kjer	je	Skupina	Istrabenz	Turizem	
ustvarila izgubo v višini 3,5 milijona evrov, je vplivala tudi 
odprodaja	odvisne	družbe	Turizem	Kras.	V	tej	transakciji	
je	bilo	na	ravni	Skupine	Istrabenz	Turizem	ustvarjenih	2,7	
milijona	evrov	dobička,	medtem	ko	je	dobiček	pri	prodaji	
na	ravni	matične	družbe	znašal	7,1	milijona	evrov.

Skupina Istrabenz Turizem je v letu 2010 iz poslovanja 
ustvarila	 1,9	 milijona	 evrov	 popravljenega	 denarnega	
toka.	S	prodajo	odvisnih	družb	je	ustvarila	12,2	milijona	
evrov	prilivov,	s	prodajo	naložbenih	in	drugih	nepremič-
nin	pa	še	4,5	milijona	evrov.	Za	investicije	je	bilo	name-
njenih	1,6	milijona	evrov.	V	letu	2010	se	je	finančni	dolg	
Skupine	Istrabenz	Turizem	znižal	za	11,8	milijona	evrov,	
in	sicer	na	77,8	milijona	evrov.
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Načrti za leto 2011

V	letu	2011	v	Skupini	Istrabenz	Turizem	še	ne	pričakujejo	
bistvenega	izboljšanja	gospodarskega	okolja.	Kljub	temu	
z	 okrepitvijo	 MICE	 segmenta	 na	 tujih	 trgih	 načrtujejo	
494.000	 nočitev	 oziroma	 46,0	milijona	 evrov	 poslovnih	
prihodkov.	EBIT	bo	pozitiven	v	višini	1,8	milijona	evrov,	
EBITDA	pa	10,0	milijona	evrov.	Skupina	bo	tudi	v	 letu	
2011	poslovala	z	izgubo,	ki	bo	znašala	3,1	milijona	evrov.

5.4.3 Informacijske tehnologije

Predstavitev dejavnosti

Actual	 sodi	med	vodilne	ponudnike	 storitev	 IT	na	 slo-
venskem	trgu	in	v	širši	regiji.	Družba	je	razpoznavna	po	
svoji	ponudbi	zunanjega	izvajanja	storitev	(outsourcing),	
v	zadnjem	času	pa	tudi	po	storitvah	v	t.i.	»računalniškem	
oblaku«	 (cloud	 computing)	 s	 storitvami	 Actual	 HITS	
(Hosted	IT	Services).	Družba	nudi	tako	storitve	na	reši-
tvah	priznanih	proizvajalcev	(SAP,	Microsoft,	IBM,	HP)	
kot tudi storitve, ki so plod lastnega razvoja rešitev, pred-
vsem	na	področju	nafte	in	logistike.	Družba	vse	pogoste-
je	prenaša	izkušnje	iz	nudenja	storitev	večjim	podjetjem	
v manjša poslovna okolja, kjer lahko nudi višjo kakovost 
storitev	za	primerljivo	nižjo	ceno,	kot	če	bi	 jih	podjetja	
izvajala	v	lastni	režiji.

Poleg	nudenja	storitev	na	področju	 infrastrukture	 (stre-
žniki,	 delovne	 postaje)	 in	 poslovnih	 informacijskih	 re-
šitev	 (ERP,	 poslovna	 inteligenca,	 dokumentni	 sistemi)	
razvija	lastne	informacijske	rešitve	z	visoko	dodano	vre-
dnostjo,	npr.	Actual	HITS	Business	na	temelju	SAP	All-
in-one, rešitve Gasoline za naftno dejavnost ali Portline 
za	logistično	dejavnost.

31.	12.	2010	so	Skupino	Actual	poleg	matične	družbe	Ac-
tual	 I.T.,	 d.d.,	 sestavljale	 še	odvisne	družbe	Actual	 I.T.,	
d.o.o.,	Hrvaška,	Actual	BH,	d.o.o.,	Bosna	in	Hercegovi-
na,	in	Actual	I.T.,	d.o.o.,	Beograd.	Odvisna	družba	SIMT,	
d.o.o.,	je	od	23.	11.	2010	v	stečaju.

Poslovno okolje 

Tudi v letu 2010 so se nadaljevale zaostrene razmere na 
trgu,	ki	so	še	dodatno	vplivale	na	nakupne	odločitve	kup-
cev	 in	 so	 narekovale	 spreminjanje	 prodajnih	 pristopov.	
Na	eni	strani	se	 je	 to	odražalo	v	visoki	cenovni	elastič-
nosti ter naravnanosti na stroškovne prihranke, po drugi 
strani	pa	na	večjo	osredotočenost	na	konkretno	dodano	
vrednost	vseh	storitev.	Ker	je	kriza	zajela	tudi	vsa	večja	
slovenska	podjetja,	je	drastično	upadla	tudi	ponudba	no-
vih	projektov	na	trgu,	kar	je	posledično	zaostrilo	konku-
renco	do	skrajnih	meja	cenovne	vzdržnosti.

Actual	ima	na	področju	gostovanja	IT-storitev	več	kot	de-
setletne	izkušnje.	Potencial	in	znanje,	ki	ju	ima	družba,	sta	
velika	priložnost,	saj	trendi	na	področju	IT	v	Sloveniji	in	
svetu	gredo	v	smeri	storitev,	ki	jih	nudi	Actual.	Na	sloven-
skem	IT-trgu	predstavljajo	srednja	in	mala	podjetja	72-od-
stotni	 delež	 oziroma	 82-odstotni	 delež	 glede	 na	 število	
uporabnikov.	V	Sloveniji	je	tako	82.000	malih	in	srednjih	
podjetij	 s	 približno	314.000	uporabniki	 IT.	 Svetovni	 trg	
IT-storitev	v	 »računalniškem	oblaku«	naj	 bi	 rasel	 hitreje	
kot	ostale	panoge.

Tržni položaj

Actual	deluje	na	področju	Adriatic	regije,	kjer	namerava	še	
naprej krepiti svojo prisotnost tako prek projektov z ob-
stoječimi	 strankami	kot	 tudi	 s	 storitvami	na	posameznih	
področjih.	Načrtovana	je	nadaljnja	širitev	na	zunanje	trge,	
morda	tudi	izven	navedene	regije.	Leto	2010	je	bilo	v	zna-
menju	gospodarske	recesije,	ki	je	vplivala	na	padec	povpra-
ševanja	in	izvajanja	IT-storitev.	Skupina	Actual	se	je	temu	
prilagodila	z	razpršitvijo	poslovanja	na	večji	krog	strank,	s	
povečanjem	portfelja	storitev	in	rešitev	ter	z	usmeritvijo	na	
področja,	kjer	ima	največje	zmožnosti	in	dodano	vrednost.	
Možnost	rasti	je	v	razvoju	in	trženju	novih	storitev	HITS	
ter	povečanju	obsega	storitev	pri	obstoječih	strankah	prek	
uvedbe	novih	ali/in	prenove	obstoječih	rešitev.

V	prihodnje	se	bo	Actual	usmeril	v	naslednje	aktivnosti:

•	 uvedba	 novih	 rešitev	HITS	Business	 na	 osnovi	 SAP	
Business	All-in-one	za	srednja	 in	mala	podjetja	 s	po-
dročij	trgovine,	proizvodnje	in	storitev;

•	 promocija	in	pridobivanje	strank	za	gostovane	storitve	
HITS	na	področju	 infrastrukture	 (osebni	 računalniki,	
strežniki);

•	 uvedba	gostovanja	rešitev	SAP	v	Actualovih	data	cen-
trih za zmanjšanje stroškov pri strankah (manj stroškov 
za	opremo,	licence,	implementacijo)	in	brez	začetne	in-
vesticije;

•	 lokalizacija	in	trženje	lastnih	vertikalnih	rešitev	(logisti-
ka,	nafta)	v	državah	JV	Evrope;

•	 trženje	in	pridobivanje	projektov	s	področja	poslovne	
inteligence	 (BI,	 analitika,	 konsolidacija,	 načrtovanje,	
itd.)	in	CRM	(upravljanje	odnosov	s	strankami);

•	 razvoj	in	trženje	rešitev	za	upravljanje	z	dokumentacijo	
in	s	poslovnimi	procesi	(likvidacija,	ISO	dokumentaci-
ja,	pogodbe,	dopusti)	na	temelju	tehnologij	Microsoft.

Da	bi	dosegel	zastavljene	cilje,	je	Actual	vodil	aktivno	po-
litiko	na	področju	pospeševanja	prodaje	s	sodelovanjem	
na strokovnih dogodkih ter z direktnim pospeševanjem 
prodaje	preko	razvrščanja	kupcev.	Storitve	s	področja	po-
slovnih	informacijskih	sistemov	(ERP,	BI)	so	predstavili	
na	treh	strokovnih	konferencah	z	zelo	dobrim	odzivom	
in	s	priložnostmi	nadaljnje	prodaje.	Actual	je	lani	izvedel	
štiri predstavitve svojega portfelja storitev s poudarkom 
na	gostovanih	storitvah	HITS	v	štirih	večjih	mestih	v	Slo-
veniji	(Ljubljana,	Maribor,	Celje,	Novo	mesto).

Actual	bo	nadaljeval	s	projekti	promocije	in	pospeševa-
nja	prodaje	tudi	v	letu	2011,	in	sicer	s	sodelovanjem	na	
strokovnih	konferencah,	predstavitvami	portfelja	storitev	
na	dogodkih	»Actual	Roadshow«,	načrtuje	pa	tudi	sode-
lovanje	 na	mednarodnih	 specializiranih	 konferencah	 za	
področji	nafte	in	logistike.

Poslovanje

V	letu	2010	je	na	poslovanje	Skupine	Actual	pomembno	
vplival	stečaj	družbe	Simt.	Družba	Simt	je	po	dobrem	po-
slovanju	v	letu	2008	v	letu	2009	poslovala	negativno,	trend	
pa	se	je	nadaljeval	tudi	v	letu	2010.	Globalna	kriza	na	trgu,	
tudi	 na	 trgu	 IT,	 je	 pomembno	prispevala	 k	 drastičnemu	
upadu	števila	projektov	s	področja	sistemske	integracije.	V	
pričakovanju	izboljšanja	splošnega	trenda	rasti	gospodar-
stva	in	intenzivnih	aktivnostih	na	trgu	je	družba	poskušala	
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realizirati	nove	projekte	in	se	tako	obdržati	na	trgu.	Zastoj	
oziroma	celo	upad	investicij	v	IT-izdelke	in	storitve	v	obliki	
izvedenih projektov, na katerih je slonel model poslovanja 
družbe	Simt,	povečana	plačilna	nedisciplina	kupcev,	velik	
porast	stroškov	financiranja	iz	naslova	financiranja	razvo-
ja in aktivnosti na trgu ter obratnega kapitala in potrebna 
reorganizacija	družbe	zaradi	odhoda	nekaterih	zaposlenih	
v	letu	2009	so	terjali	razmislek	o	potrebi	po	koreniti	spre-
membi	modela	poslovanja.	Sanacijski	program	bi	zahteval	
dodatna	finančna	sredstva	za	pokrivanje	tako	tekočih	kot	
tudi	preteklih	izgub	ter	za	obsežnejšo	reorganizacijo	druž-
be in razvoj novega modela poslovanja z novimi izdelki in 
rešitvami.	Potreben	čas	za	izvedbo	sanacijskega	programa	
bi	predstavljal,	 glede	na	 razmere	na	 trgu	 in	 razpoložljiva	
finančna	sredstva,	pomemben	negativni	vidik,	vsekakor	pa	
bi	bil	 sanacijski	program	z	negotovim	terminskim	ter	fi-
nančnim	učinkom.	Iz	navedenih	razlogov	predlagani	pro-
gram	ni	prepričal	vodstva	in	lastnika.	

Zaradi	 stečaja	 odvisne	 družbe	 Simt	 je	 matična	 družba	
Actual	odpisala	celotno	naložbo	v	to	družbo	(13,0	milijo-

na	evrov)	ter	prevzela	dolg,	ki	je	izviral	iz	danih	poroštev	
s	strani	matične	družbe	(2,65	milijona	evrov).	

V	prikazu	poslovanja	je	poslovanje	družbe	Simt	prikaza-
no kot rezultat ustavljenega poslovanja in ni zajeto med 
prihodki	 in	 odhodki	 Skupine	Actual.	 Prihodki	 od	 pro-
daje	 so	 tako	 v	 letu	 2010	 zrasli	 za	 8	 odstotkov,	 in	 sicer	
na	15,0	milijona	evrov.	Občutno	se	je	izboljšal	poslovni	
izid	iz	poslovanja,	ki	 je	bil	dosežen	v	višini	1,1	milijona	
evrov.	Razlogi	za	rast	so	izboljšana	struktura	prodaje	ter	
stroškovna	prilagoditev	poslovanja.	Enako	velja	 tudi	za	
EBITDA,	medtem	ko	je	bil	negativen	čisti	poslovni	izid	
posledica	stečaja	družbe	Simt.		

Zaradi	realizirane	izgube	je	postal	kapital	Skupine	Actual	
konec	 leta	 2010	 negativen.	Z	 izvedeno	 dokapitalizacijo	
konec	leta	2010	v	višini	750	tisoč	evrov	je	bil	kapital	druž-
be	Actual	I.T.	po	stanju	na	dan	31.	12.	2010	pozitiven.	V	
letu	2011	je	bila	izvedena	dodatna	dokapitalizacija	v	višini	
1.650	 tisoč	evrov,	 s	čimer	 je	bil	položaj	 saniran	 tudi	na	
ravni	Skupine	Actual.

Struktura prihodkov od prodaje
Skupine Actual

Outsourcing 76 %

Najem 5 %

Ostale storitve 2 %

Blago 17 %

Kazalniki poslovanja za Skupino Actual

Zneski v €                                                 

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 15.058.462 13.976.486 108

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 1.075.881 -1.620.253 -

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 2.636.384 705.851 374

Čisti poslovni izid -13.049.243 -3.404.821 383

Neto poslovna sredstva 7.196.154 21.508.691 33

Kapital -466.682 11.834.811 -

Finančni dolg 7.356.510 9.327.171 79

Neto dolg 6.683.562 8.980.337 74
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31.	 12.	 2010	 je	 Skupina	 Actual	 izkazovala	 7,4	milijona	
evrov	finančnega	dolga,	od	tega	4,3	milijona	evrov	dol-
goročnega	ter	3,0	milijona	evrov	kratkoročnega	dolga.	V	
letu 2011 se je 1,65 milijona evrov konvertiralo v kapital 
na	podlagi	izvedene	dokapitalizacije.

Načrti za leto 2011

V	Skupini	Actual	načrtujejo,	da	bodo	v	letu	2011	dosegli	
12,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar bo 15 od-
stotkov	manj	kot	v	letu	2010.

Načrtovani	 poslovni	 izid	 iz	 poslovanja	 znaša	 0,9	 mi-
lijona	 evrov,	 EBITDA	 pa	 2,2	 milijona	 evrov.	 Načrto-
vane	 investicije	 znašajo	 1,0	 milijona	 evrov.	 Finančni	
dolg	naj	 bi	 se	 v	 letu	2011	 znižal	 na	 4,6	milijona	 evrov. 

5.4.4 Prehrana 

V	minulih	letih	je	bila	dejavnost	Prehrana	največje	nalož-
beno	področje	v	Skupini	 Istrabenz.	V	 letu	2009	 je	pri-
spevala 53,8 odstotka prihodkov od prodaje, njena neto 
poslovna	sredstva	pa	so	bila	45,1	odstotka	vseh	neto	po-
slovnih	sredstev	Skupine	Istrabenz.	

V konsolidiranih izkazih Skupine Istrabenz za leto 2010 
in	tudi	2009	učinki	področja	Prehrana	zaradi	odprodaje	
deleža	niso	prikazani.	V	izkazu	poslovnega	izida	je	med	
rezultati	 ustavljenega	poslovanja	prikazan	 le	učinek	od-
prodaje	na	poslovanje	Skupine	 Istrabenz,	 ki	 znaša	17,6	
milijona	evrov.	V	nadaljevanju	 so	predstavljeni	 rezultati	
poslovanja Skupine Droga Kolinska za obdobje od ja-
nuarja	do	novembra	2010	ter	celotnega	leta	2009.

Kazalniki poslovanja dejavnosti Prehrana

Zneski v €                                                 

1-11 2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 286.831.335 325.766.636 88

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 24.412.231 23.253.811 105

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 43.707.315 45.398.405 96

Čisti poslovni izid 9.279.767 76.446 -

Neto poslovna sredstva 347.581.104 375.071.268 93

Kapital 189.436.580 190.721.927 99

Finančni dolg 152.279.754 180.928.179 84

Neto dolg 125.931.135 160.157.432 79

Prodaja Skupine Droga Kolinska je v prvih enajstih me-
secih	leta	2010	zaostala	za	lanskoletno	in	načrtovano	pro-
dajo.	Padec	je	predvsem	posledica	slabše	prodaje	v	Srbiji,	
poleg	 tega	 pa	 je	 nanj	 dodatno	 vplival	 padec	 vrednosti	
srbskega	 dinarja.	V	 letu	 2010	 so	 rast	 izkazali	 programi	
namazov,	prigrizkov	in	otroške	hrane.

Ugodne	nabavne	cene	ključnih	surovin	ter	prihranki,	ki	
so	posledica	racionalizacij	na	poslovnem	in	kadrovskem	
področju,	so	bili	pospeševalci	uspešnega	poslovnega	izi-
da	iz	poslovanja.	

Skupina Droga Kolinska je v letu 2010 usmerjala denar-
ni	tok	predvsem	v	zmanjševanje	neto	finančnega	dolga.	
V	letu	2010	ga	je	zmanjšala	za	21	odstotkov,	in	sicer	na	
125,9	milijona	evrov.	Kapital	Skupine	Droga	Kolinska	se	
je	v	letu	2010	kljub	ustvarjenemu	dobičku	nekoliko	zni-
žal,	kar	je	posledica	tečajnih	razlik	zaradi	padca	vrednosti	
srbskega	dinarja.	

5.4.5 Druge naložbe

Kot	druge	naložbe	obravnavamo	naložbo	v	družbo	Za-
stava	Istrabenz	Lizing,	d.o.o.	

Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o.

Družba	Zastava	Istrabenz	Lizing,	d.o.o.,	(ZIL)	je	uvrščena	
v	naložbeno	dejavnost	Istrabenza,	d.d.,	zaradi	večinskega	
lastništva	pa	Istrabenz,	d.d.,	z	njo	tudi	aktivno	upravlja.

Družba	se	ukvarja	s	finančnim	najemom	osebnih	avto-
mobilov	na	srbskem	trgu,	v	letu	2008	pa	je	pričela	tudi	s	
finančnim	najemom	proizvodne	opreme.

V	letu	2010	je	družba	nadaljevala	sodelovanje	s	Skladom	
za	razvoj	Republike	Srbije.	Poleg	subvencioniranja	obre-
sti	 Sklad	 družbi	 omogoča	 najem	 ugodnih	 kreditov,	 na	
podlagi	katerih	lahko	družba	kupce	Fiatovih	vozil,	ki	se	
proizvajajo	v	Srbiji,	financira	pod	ugodnejšimi	pogoji.

Poslovanje

Družba	Zastava	Istrabenz	Lizing	je	v	letu	2010	realizirala	
135	novih	pogodb	o	finančnem	najemu,	kar	je	15	odstot-
kov	manj	kot	v	letu	2009	in	34	odstotkov	manj	od	načr-
tovanega.	Manjši	obseg	poslovanja	je	posledica	manjšega	
povpraševanja	po	finančnem	najemu.	Glede	na	 težaven	
makroekonomski	položaj	v	Srbiji	je	družba	tudi	zaostrila	
pogoje	za	odobritev	finančnega	najema.
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Število sklenjenih pogodb o finančnem najemu

Fizični kazalniki poslovanja 2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Število sklenjenih pogodb 135 159 85

Družba	se	zmanjšanemu	obsegu	prodaje	prilagaja	z	zni-
ževanjem	stroškov	poslovanja.	V	 letu	2010	 je	z	družbo	
Fiat sklenila pogodbo o najemu poslovnega prostora, kar 
je	povečalo	prihodke	od	prodaje.

Na	 čisti	 poslovni	 izid,	 ki	 je	 37	odstotkov	 višji	 kot	 v	 letu	
2009,	so	poleg	obrestne	marže	vplivale	 tudi	pozitivne	 te-
čajne	razlike,	ki	nastajajo	zaradi	upada	vrednosti	srbskega	
dinarja.	Te	se	po	drugi	strani	negativno	odražajo	na	višini	
kapitala.	Finančni	dolg	družbe	ostaja	na	ravni	iz	leta	2009.

Kazalniki poslovanja za družbo Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o.

Zneski v €                                                 

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 1.161.569 1.488.160 78

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 7.503 -38.646 -

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 20.592 -23.545 -

Čisti poslovni izid 147.396 107.590 137

Neto poslovna sredstva 5.117.135 5.115.201 100

Kapital 1.460.074 1.498.212 97

Finančni dolg 3.535.821 3.534.994 100

Neto dolg 3.286.647 2.863.350 115

Načrti za leto 2011

Družba	Zastava	Istrabenz	Lizing,	d.o.o.,	v	letu	2011	načr-
tuje	rezultate	na	ravni	poslovnega	načrta	iz	leta	2010.	Novo	
prodajo	bo	financirala	s	tekočimi	prilivi,	poleg	tega	pa	načr-
tuje	zmanjšanje	finančnih	obveznosti	do	Istrabenza,	d.d.

5.4.6 Poslovanje pridruženih družb

Istrabenz,	d.d.,	vodi	naložbe	v	družbah	Adriafin,	d.o.o.,	
in	IP	Obala,	d.o.o.,	kot	naložbe	v	pridružene	družbe.	

ADRIAFIN, d.o.o.

Družba	Adriafin,	d.o.o.,	je	v	letu	2010	poslovala	v	okviru	
pričakovanj.	Realizirala	 je	502	 tisoč	evrov	prihodkov	 in	
128	tisoč	evrov	čistega	dobička.

V	letu	2010	so	bile	aktivnosti	usmerjene	v	dokončanje	ne-
premičninskega	projekta	v	Rakovniku	pri	Medvodah,	v	kon-
solidacijo	zemljišč	na	Bivju	ter	v	dezinvestiranje	naložb,	ki	za	
družbo	niso	strateškega	pomena.	V	skladu	z	navedenim	sta	
bili	odprodani	dve	neprofitni	stanovanji	in	družba	Hestija,	
d.o.o.,	izvršen	pa	je	bil	nakup	zemljišč	v	Vanganelu.

IP OBALA, d.o.o.

Leto	2010	 je	minilo	v	znamenju	nepremičninske	 in	go-
spodarske	krize.	Kljub	številnim	ukrepov	za	spodbujanje	
prodaje,	ni	bilo	ustreznih	učinkov,	tako	da	je	družba	v	letu	
2010	prodala	le	11	stanovanj.	
  
Družba	je	ustvarila	2.745	tisoč	evrov	prihodkov	ter	po-
slovala	z	izgubo	v	višini	29	tisoč	evrov.

5.5 Poslovanje holdinške družbe   
 Istrabenz, d.d.

Istrabenz,	d.d.,	je	po	pravnomočnosti	sklepa	o	potrditvi	
prisilne	poravnave	marca	2010	začel	uresničevati	načrt	fi-
nančnega	prestrukturiranja,	ki	 je	bil	potrjen	v	postopku	
prisilne	poravnave.	Poleg	rednega	poslovanja	so	se	tako	
pričele	aktivnosti	za	prodajo	različnih	vrst	premoženja,	s	
prejetimi	kupninami	pa	je	družba	poravnavala	svoje	ob-
veznosti	do	upnikov.

V	 letu	 2010	 je	 bila	 uspešno	 izvedena	 prodaja	 deleža	 v	
Drogi	Kolinska.	Kupnina	 za	100-odstotni	delež	kapita-
la	družbe	je	znašala	243,1	milijona	evrov.	Istrabenz,	d.d.,	
je	 imel	v	 lasti	89,95-odstotni	delež	Droge	Kolinska.	Na	
podlagi	 reodkupne	pogodbe	 je	 Istrabenz,	d.d.,	odplačal	
6,05-odstotni	 delež	 in	 pred	 dokončno	prodajo	 pridobil	
tudi	5-odstotni	delež	od	družbe	NCA	Investment	Group,	
d.o.o.	

Družba	je	bančnim	upnikom	v	prisilni	poravnavi	v	letu	
2010	poplačala	205,2	milijona	evrov	glavnic	ter	17,7	mili-
jona	evrov	obresti,	kar	je	bistveno	več,	kot	je	predvideval	
načrt	finančnega	prestrukturiranja	za	poslovno	leto	2010.	
V	znesku	so	vključene	tudi	plačane	obresti	za	obdobje	od	
začetka	postopka	prisilne	poravnave	do	31.	12.	2009.	Ob-
veznosti	družbe	so	31.	12.	2010	v	primerjavi	s	koncem	
leta	2009	nižje	za	236,8	milijona	evrov.
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Kazalniki poslovanja za družbo Istrabenz, d.d

Zneski v €                                                 

2010 2009
INDEKS  

2010/2009

Prihodki od prodaje 630.256 709.257 89

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) -8.813.579 -4.172.165 211

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) -8.419.799 -3.770.031 223

Čisti poslovni izid 6.896.040 -61.286.788 -

Neto poslovna sredstva 258.512.893 521.247.743 50

Kapital 27.818.039 58.829.135 47

Finančni dolg 230.572.048 462.332.445 50

Neto dolg 223.640.663 445.005.456 50

Prihodki od prodaje

Istrabenz,	d.d.,	je	v	letu	2010	ustvaril	630	tisoč	evrov	pri-
hodkov	 od	 prodaje.	 Prihodki	 izvirajo	 pretežno	 iz	 naje-
mnin	za	poslovne	prostore,	ki	jih	družba	oddaja	v	najem	
odvisnim	družbam	in	drugim.	

Stroški poslovanja

Stroški	poslovanja	so	v	letu	2010	znašali	9.621	tisoč	evrov,	
kar	je	94	odstotkov	več	kot	v	letu	2009.	Povečanje	je	po-
sledica	višjih	stroškov	storitev	in	drugih	poslovnih	odhod-
kov, ostale kategorije stroškov pa so se v letu 2010 zni-
žale.	Pri	stroških	storitev	izstopajo	intelektualne	storitve,	
povezane	s	prodajo	deleža	v	Drogi	Kolinski,	in	postopki	
prodaje	drugih	 sredstev.	Pri	drugih	poslovnih	odhodkih	
gre	predvsem	za	slabitev	naložbenih	nepremičnin.

Izid iz poslovanja

Istrabenz,	d.d.,	v	letu	2010	izkazuje	negativen	poslovni	izid	
iz	poslovanja	v	višini	8.814	tisoč	evrov.	Realizirana	izguba	

iz poslovanja je za 111 odstotkov višja kot v enakem obdo-
bju	 leta	2009.	Glavni	 razlog	so	višji	 stroški	 intelektualnih	
storitev.	

Izid iz financiranja

Istrabenz,	d.d.,	je	v	letu	2010	ustvaril	35.189	tisoč	evrov	
finančnih	prihodkov	in	19.469	tisoč	evrov	finančnih	od-
hodkov.	

Finančne	prihodke	sestavljajo	naslednje	postavke:

–	dobički	pri	prodaji	odvisnih	družb:	27.929	tisoč	evrov,
–	dobički	pri	prodaji	vrednostnih	papirjev:	287	tisoč	evrov,	
–	dividende	odvisnih	družb:	5.501	tisoč	evrov,
–	dividende	pridruženih	družb:	162	tisoč	evrov,
–	dividende	drugih	družb:	508	tisoč	evrov,
–	prihodki	za	obresti:	745	tisoč	evrov,
–	drugi	finančni	prihodki:	57	tisoč	evrov.

Izid financiranja družbe Istrabenz, d.d.
Zneski v €                                                 

2010 2009

Prihodki dividend 507.735 981.698

Prihodki dividend iz deležev v odvisnih družbah 5.500.925 8.265.245

Prihodki dividend iz deležev v pridruženih družbah 162.486 638.664

Prihodki za obresti 745.112 1.718.324

Neto dobički pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo 287.373 0

Dobički pri prodaji deležev v odvisnih družbah 27.928.717 0

Neto zneski tečajnih prihodkov 0 501

Drugi finančni prihodki 52.370 351.125

Plačane odpisane terjatve in odprave odpisov 4.451 10.958

Finančni prihodki 35.189.169 11.966.515

Odhodki za obresti -12.784.904 -22.318.241

Neto izgube pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo -17.500 -19.177.048

Slabitve naložb v odvisne družbe -6.185.624 -2.006.238

Slabitve naložb v pridružene družbe 0 -2.101.414

Slabitve sredstev razpoložljivih za prodajo -354.078 -2.428.461

Slabitve terjatev -8.302 -136.472

Spremeba poštenih vrednosti izvedenih finančnih instrumentov -17.263 -16.058.716

Neto znesek tečajnih odhodkov -1.392 0

Drugi finančni odhodki -100.000 -4.282.682

Finančni odhodki -19.469.063 -68.509.272

Izid financiranja 15.720.106 -56.542.757
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Strošek	obresti	je	v	letu	2010	znašal	12.785	tisoč	evrov.	V	
letu 2010 je v skladu s potrjeno prisilno poravnavo obre-
stna	mera	na	finančne	obveznosti	znašala	3	odstotke.

Postavka	slabitve	naložb	v	odvisne	družbe	se	nanaša	na	
slabitev	deleža	v	odvisni	družbi	Actual	I.T.,	d.d.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Istrabenz,	d.d.,	je	v	letu	2010	ustvaril	dobiček	v	višini	6.896	
tisoč	evrov,	medtem	ko	je	v	letu	2009	posloval	z	izgubo.

Izkaz finančnega položaja

Istrabenz,	d.d.,	je	imel	31.	12.	2010	246.940	tisoč	evrov	
dolgoročnih	sredstev	in	20.599	tisoč	evrov	kratkoročnih	
sredstev.	Bilančna	vsota	družbe	znaša	267.539	tisoč	evrov	
in	se	je	v	letu	2010	zmanjšala	za	50	odstotkov.	Dolgoroč-
na sredstva so se zmanjšala predvsem zaradi odprodaje 
deleža	 v	 Drogi	 Kolinski	 ter	 prevrednotenja	 in	 slabitve	
deležev	v	odvisnih	družbah.

Gibanje posameznih
skupin sredstev druzbe
Istrabenz, d.d.
(mio EUR)
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Struktura nalozb
v odvisne druzbe

Turizem 44 %

Energetika 52 %

Informacijske tehnologije 3 %

Druge nalozbe 1 %

V	letu	2010	je	bil	odprodan	delež	v	odvisni	družbi	Droga	
Kolinska,	 zato	 se	 je	 vrednost	 naložb	 v	odvisne	 družbe	

pomembno	zmanjšala.	Struktura	naložb	v	odvisne	druž-
be	je	prikazana	na	spodnji	sliki.
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Kapital	Istrabenza,	d.d.,	se	je	v	letu	2010	znižal	za	31,0	
milijona	evrov	in	je	31.	12.	2010	znašal	27.818	tisoč	evrov.	
V	 letu	 2010	 so	 se	 v	 kapitalu	 družbe	 zgodile	 naslednje	
spremembe:

–	povečanje	na	račun	dobička	tekočega	leta	v	višini	6.896	
tisoč	evrov,

–	zmanjšanje	 zaradi	 spremembe	 poštenih	 vrednosti	 fi-
nančnih	sredstev	v	višini	3.196	tisoč	evrov,

–	zmanjšanje	zaradi	spremembe	poštene	vrednosti	in	od-
prodaje	odvisnih	družb	v	višini	34.712	tisoč	evrov.

31.	12.	2010	so	finančne	obveznosti	družbe	znašale	sku-
paj	230.572	tisoč	evrov,	kar	je	50	odstotkov	manj	kot	ko-
nec	leta	2009.

Obveznost	za	odložene	davke	znaša	8.266	tisoč	evrov.	Le-ta	
se	je	v	letu	2010	zmanjšala	zaradi	prodaje	deleža	v	Drogi	Ko-
linski	in	učinkov	prevrednotenja	naložb	v	odvisne	družbe.

Gibanje neto poslovnih
sredstev, kapitala in
financnega dolga
druzbe Istrabenz, d.d.
(mio EUR)
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Knjigovodska	vrednost	delnice	31.	12.	2010,	izračunana	
iz	razmerja	med	višino	kapitala	po	stanju	na	dan	31.	12.	
2009	in	številom	izdanih	delnic	(5.180.000),	zmanjšanim	
za	število	lastnih	delnic	(978),	znaša	5,37	evra.

Načrti za leto 2011

Poslovni	načrt	Istrabenza,	d.d.,	za	leto	2011	predvideva	
nadaljevanje	 postopkov	 odprodaje	 posameznih	 naložb.	
Iz	tega	naslova	so	načrtovani	prilivi	v	višini	92,6	milijona	
evrov.	Finančne	obveznosti	družbe	se	bodo	zmanjšale	za	
83,5	milijona	evrov	in	bodo	konec	leta	2011	znašale	152,0	
milijona	evrov.	Družba	bo	v	letu	2011	ustvarila	dobiček	v	
višini	41,0	milijona	evrov.

5.6 Upravljanje s tveganji

Trend nepredvidljivega in zelo hitro spremenljivega po-
slovnega okolja se je nadaljeval tudi v letu 2010, zato smo 
v	Skupini	Istrabenz	veliko	pozornosti	posvečali	upravlja-
nju,	prepoznavanju	 in	obvladovanju	tveganj.	Zavedamo	
se,	da	je	pravočasno	prepoznavanje	tveganj	ter	pravoča-
sno odzivanje in sprejemanje ukrepov za obvladovanje in 
zmanjševanje	 tveganj	eden	ključnih	elementov	za	uspe-
šno	poslovanje	tako	posameznih	družb	v	Skupini	Istra-
benz	kot	tudi	poslovanje	skupine	kot	celote.	Tveganje	je	
negotovost glede nastanka dogodka, ki lahko negativno 

ali pozitivno vpliva na doseganje strateških, operativnih 
in	finančnih	ciljev,	zato	je	bilo	tudi	v	letu	2010	upravlja-
nje	 in	 obvladovanje	 tveganj	 v	 središču	pozornosti	 tako	
vodstva	 holdinške	 družbe	 kot	 vodstev	 ostalih	 družb	 v	
Skupini	Istrabenz.

Ukrepi	 za	 obvladovanje	 in	 zmanjševanje	 tveganj	 so	 v	
Skupini	 Istrabenz	različni	glede	na	vrsto	dejavnosti	po-
sameznih	družb	oziroma	divizij.	V	nadaljevanju	je	pred-
stavljeno	 upravljanje	 s	 tveganji	 v	 Istrabenzu,	 d.d.,	 in	 v	
posameznih	divizijah	Skupine	Istrabenz.

5.6.1 Upravljanje s tveganji na ravni holdinške 
 družbe Istrabenz, d.d. 

Na	ravni	Istrabenza,	d.d.,	smo	v	letu	2010	pregledali	 in	
dopolnili model prepoznavanja, merjenja, upravljanja 
in	obvladovanja	 tveganj.	Tveganja	–	poslovna	 tveganja,	
operativna	 tveganja	 in	 finančna	 tveganja	 –	 smo	 v	 luči	
novonastalih	razmer	v	gospodarskem	okolju	ter	v	druž-
bi	 sami	 ponovno	 ovrednotili.	Med	 poslovnimi	 tveganji	
smo veliko pozornosti posvetili upravljanju in obvlado-
vanju tveganj, ki vplivajo na poslovanje posamezne di-
vizije	 v	 Skupini	 Istrabenz,	 saj	 z	 vidika	 holdinške	 druž-
be	 predstavljajo	 tveganje	 spremembe	 vrednosti	 naložb.	
Tveganja	 vrednosti	 naložb	 ocenjujemo	 z	 mesečnim	 in	
s	 trimesečnim	 spremljanjem	poslovanja	 odvisnih	družb	
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ter s spremljanjem ukrepov za izboljšanje poslovanja za 
zmanjševanje	 tveganj.	Prepoznavanje	 in	ocenjevanje	 to-
vrstnih	tveganj	je	bistveni	element,	ki	ga	morajo	družbe	
upoštevati	tudi	pri	pripravi	letnih	poslovnih	načrtov:	

• tveganje spremembe deviznih tečajev – valutno 
tveganje

Istrabenz,	 d.d.,	 ima	 terjatve	 in	 obveznosti	 v	 isti	 valu-
ti	 in	 celotno	 poslovanje	 izvaja	 v	 valuti	 družbe,	 zato	 ni	
izpostav ljen valutnemu tveganju oziroma tveganju spre-
membe	deviznih	tečajev.

• tveganje spremembe obrestnih mer
V	načrtu	finančnega	prestrukturiranja	je	Istrabenz,	d.d.,	
določil	fiksne	obrestne	mere	po	letih	za	obveznosti	druž-
be iz naslova prejetih posojil, na katere prisilna poravnava 
učinkuje,	zato	družba	ni	izpostavljena	tveganju	spremem-
be	obrestnih	mer.	V	letu	2010	družba	ni	najemala	novih	
posojil.

• kreditno tveganje
V	 holdinški	 družbi	 predstavlja	 kreditno	 tveganje	 pred-
vsem	tveganje	do	družb	v	Skupini	iz	naslova	odobrenih	
jamstev	s	strani	Istrabenza,	d.d,	ki	jih	družba	presoja	pre-
ko	planskih	usmeritev	družb	in	z	aktivnim	spremljanjem	
rezultatov	poslovanja.	V	letu	2010	družba	ni	odobravala	
novih	jamstev.	Tovrstna	izpostavljenost	holdinške	družbe	
se	je	do	konca	leta	2010	znižala	v	primerjavi	z	letom	2009	
za	8.666.219	evrov.

• likvidnostno tveganje
V	Istrabenzu,	d.d.,	merimo	 likvidnostno	 tveganje	preko	
načrtovanih	 denarnih	 tokov	 po	mesecih,	 znotraj	 teh	 pa	
tudi	 za	 krajša	 obdobja.	Nadzor	 nad	 likvidnostnimi	 tve-
ganji optimiramo tudi s spremljavo denarnih tokov na 
dnevni	ravni	in	s	projekcijami	za	prihodnost.	V	družbi	še	
naprej	posvečamo	veliko	pozornost	spremljanju	stroškov	
za ohranitev le-teh na ravni najnujnejših stroškov za redno 
poslovanje.	

V	skladu	z	načrtom	finančnega	prestrukturiranja	je	Istra-
benz,	d.d.,	za	poplačilo	upnikov,	v	rokih	 in	višinah,	kot	
jih	 je	predvidel	v	načrtu	finančnega	prestrukturiranja	 in	
kot	 so	 navedeni	 v	 pravnomočnem	 sklepu	 o	 potrditvi	
prisilne	poravnave,	namenil	celotno	premoženje,	vendar	
prednostno	tisto	premoženje,	ki	ga	bo	možno	najkasneje	
v	rokih,	ki	so	predvideni	za	poplačilo	upnikov,	unovčiti	
najbolj	 optimalno.	Aktivnosti	 v	 tej	 smeri	 so	 bile	 v	 letu	
2010	v	polnem	teku.			

Po	načrtu	finančnega	prestrukturiranja	in	v	skladu	s	Skle-
pom	 Okrožnega	 sodišča	 v	 Kopru	 o	 potrditvi	 prisilne	
poravnave	št.	514/2009	z	dne	12.	2.	2010	je	moral	Istra-
benz,	d.d.,	do	31.	12.	2010	poplačati	18,6	odstotka	svojih	
obveznosti	 ter	 natečene	 obresti	 do	 31.	 12.	 2010.	 Istra-
benz,	d.d.,	je	v	letu	2010	poplačal	upnike,	na	katere	prisil-
na	poravnava	učinkuje,	v	bistveno	višjem	znesku,	kot	je	
bilo	predvideno	v	načrtu	finančnega	prestrukturiranja	ter	
plačal	natečene	obresti	do	konca	leta	2010.	

Z	izvedenemi	plačili	v	letu	2010	je	družba	predčasno	iz-
polnila	tudi	v	načrtu	finančnega	prestrukturiranja	predvi-
deno	obveznost	poplačila	7,7	odstotka	svojih	obveznosti	
do	 konca	 leta	 2011,	 za	 plačilo	 natečenih	 obresti	 v	 letu	
2011	pa	ima	družba	že	rezervirana	likvidnostna	sredstva.

• pravna tveganja 
Istrabenz,	 d.d.,	 upravlja	 s	 pravnimi	 tveganji,	 značilnimi	
za	holdinško	dejavnost.	Družba	na	področju	morebitnih	
pravnih zapletov deluje kurativno in preventivno, tako da 
skrbno	načrtuje	svoje	prihodnje	aktivnosti	tako	z	drugih	
vidikov	kot	tudi	z	vidika	pravnih	možnosti,	pravne	pravil-
nosti	in	pravne	optimalnosti.	

Uprava	in	strokovne	službe	družbe	skrbijo,	da	so	vsesko-
zi	 izpolnjeni	pogoji	za	delovanje	družbe,	da	 je	poslova-
nje	družbe	 ter	 ravnanje	njenih	organov	 in	zaposlenih	v	
skladu	s	predpisi.	V	okviru	izvajanja	dejavnosti	holdinške	
družbe	družba	skrbi,	da	poteka	upravljanje	naložb	ter	pri-
dobitve	in	odsvojitve	sredstev	družbe	v	skladu	s	predpisi,	
sporazumi	in	z	drugimi	akti	družb,	ob	upoštevanju	celo-
tnega	spektra	različnih	pravnih	možnosti.	

Upoštevaje	dejavnost	družbe	je	posebna	skrb	posvečena	
spoštovanju	 predpisov	 o	 obligacijah,	 o	 varovanju	 kon-
kurence,	o	vrednostnih	papirjih,	o	trgu	finančnih	instru-
mentov, predpisov, ki urejajo vodenje in upravljanje go-
spodarskih	družb	ter	razmerja	z	delničarji,	in	predpisom	
o	 insolvenčnih	 postopkih.	Na	 visoki	 ravni	 je	 tudi	 skrb	
družbe	za	zaščito	konkurenčnih	prednosti	družbe,	ki	se	
kaže	v	zaščiti	intelektualne	lastnine,	varovanju	poslovnih	
skrivnostih ter zagotavljanju lojalnosti zaposlenih in me-
nedžmenta	družbe.	Družba	je	enako	skrbna	pri	varova-
nju osebnih podatkov zaposlenih, poslovnih partnerjev, 
delničarjev	in	vseh	ostalih	oseb,	ki	pridejo	v	stik	z	njo.	

Holdinška	družba	Istrabenz,	d.d.,	upravlja	s	pravnimi	tve-
ganji	z	različnimi	aktivnostmi.	Proučevanje	pravnih	vidi-
kov	(dopustnosti,	možnosti,	alternativ,	pravnih	posledic)	
posameznih	aktivnosti	je	vključeno	v	proces	priprave	in	
izvrševanja	pravno	relevantnih	aktivnosti.	Pravna	tvega-
nja zmanjšujemo tudi z vzpostavljenimi sistemi nadzora 
in	poročanja,	s	sistemi	soglasij,	z	občasnimi	preventivni-
mi	pravnimi	pregledi,	 različnimi	opomniki	 in	s	standar-
dizacijo	pravnih	aktov.	Na	področjih,	na	katerih	nimamo	
ustreznih	znanj	ali	izkušenj	ter	občasno	v	primerih,	ko	ni	
mogoče	 zagotoviti	 zadostne	 razpoložljivosti	 obstoječih	
pravnih	strokovnjakov,	družba	sodeluje	s	kvalificiranimi	
zunanjimi pravnimi strokovnjaki, ki so visoko usposo-
bljeni	za	relevantno	pravno	področje	in	ki	imajo	primeren	
odnos	tveganj.

5.6.2 Upravljanje s tveganji po posameznih   
 področjih v Skupini Istrabenz 

5.6.2.1 Področje Energetika 

UPRAVLJANJE S TVEGANJI V SKUPINI ISTRA-
BENZ GORENJE

Skupina	Istrabenz	Gorenje	 ima	vzpostavljeno	decentra-
lizirano upravljanje s tveganji, ki ga nadzira s stalnim in 
sprotnim	poročanjem	odvisnih	družb.	Skrbne	in	sprotne	
analize, uporaba ustreznih instrumentov in strogo izva-
janje pravil Skupine so del ukrepov za zmanjševanje ver-
jetnosti	nedoseganja	zastavljenih	načrtovanih	poslovnih	
dogodkov,	za	preprečevanje	nastanka	škode	in	za	njeno	
zmanjševanje	ob	morebitnem	nastanku.	

V	letu	2010	je	Skupina	Istrabenz	Gorenje	posvečala	veliko	
pozornost	tveganjem,	ki	so	nastajala	na	ključnih	trgih	za-
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radi	spremenjenih	gospodarskih	razmer	in	povečane	kon-
kurence.	Na	ravni	Skupine	so	bile	še	natančneje	oprede-
ljene	naloge	in	odgovornosti	znotraj	posameznih	služb,	s	
pomočjo	informacijskega	sistema	pa	so	bile	uvedene	nove	
metode	za	preverjanje	celotnega	poslovnega	procesa.	Za	
Skupino Istrabenz Gorenje so pomembna zlasti likvidno-
stno tveganje in tveganja, ki se pojavljajo zaradi izpostavlje-
nosti	do	kupcev	–	kreditno	tveganje	ter	obrestno	tveganje	
oziroma	tveganje	spremembe	obrestne	mere.	

• tveganje spremembe deviznih tečajev – valutno 
tveganje

Valutno	 tveganje	 je	 tako	 za	 družbo	 kot	 Skupino	 Istra-
benz	Gorenje	minimalno,	saj	poteka	poslovanje	v	večini	
družb	v	evrih.	Prav	tako	so	v	evrih	izraženi	tudi	vsi	dani	
in	prejeti	krediti.	

• tveganje spremembe obrestnih mer
Obrestna	tveganja	so	povezana	predvsem	z	možnostjo	ne-
pričakovane	rasti	stroškov	financiranja,	do	katerih	bi	lahko	
prišlo	zaradi	spremenljivih	obrestnih	mer	na	trgu.	Glede	na	
obseg	financiranja	je	izpostavljenost	tovrstnim	tveganjem	
visoka.	Skupina	 Istrabenz	Gorenje	 tovrstna	 tveganja	ob-
vladuje tako, da je vzpostavila sledljivost kreditnih pogojev, 
ki	jih	imajo	vse	njene	odvisne	družbe,	ter	natančno	in	skrb-
no	spremljanje	ponudbe	na	bančnem	trgu.	

• kreditno tveganje
Kreditna	tveganja	so	povezana	predvsem	s	tveganjem	fi-
nančne	 izgube,	 do	 katere	pride	 v	primeru,	 ko	partnerji	
ne	poravnavajo	svojih	obveznosti.	Najbolj	je	kreditnemu	
tveganju	izpostavljea	družba	Istrabenz	Gorenje,	d.o.o.,	ki	
odobrava	posojila	svojim	odvisnim	družbam.	Ta	tveganja	
zmanjšujejo	 ustrezna	 zavarovanja,	 kot	 so	menice	 in	 hi-
poteke.	Ukrep	za	obvladovanje	teh	tveganj	je	tudi	stalno	
spremljanje	poslovanja	odvisnih	družb.	

• likvidnostno tveganje
Za	upravljanje	tveganj	ima	družba	sprejete	natančne	pra-
vilnike,	ki	omogočajo	strokovno	presojo	stopnje	tveganja.	
V	času	gospodarske	krize	in	velike	plačilne	nediscipline	je	
Skupina	Istrabenz	Gorenje	tako	na	domačem	kot	na	tujih	
trgih varovala svoje terjatve in zmanjševala likvidnostno 
tveganje s še poostrenimi  internimi pravili ter zahtevami 
po	dodatnih	zavarovanjih	plačil	kupcev.

Cilj ukrepov za upravljanje likvidnostnega tveganja je pla-
čilna	sposobnost	družbe	in	Skupine	za	vse	obveznosti	v	
dogovorjenih	rokih	dospelosti.	Vsaka	družba	v	Skupini	
ima	 posebej	 izdelane	 napovedi	 denarnih	 tokov.	 Vsaka	
družba	sama	poskrbi	za	pridobivanje	finančnih	sredstev	
ob	stalnem	nadzoru	matične	družbe.		

Za	 zmanjševanje	 likvidnostnih	 tveganj	 finančna	 služba	
dnevno	spremlja	in	načrtuje	kratkoročno	plačilno	sposob-
nost,	ki	jo	zagotavljajo	ažurna	usklajevanja	in	načrtovanja	
denarnih	tokov.	Spremljanje	in	optimizacija	kratkoročnih	
viškov in manjkov denarnih sredstev je vzpostavljeno na 
ravni	posameznih	družb	in	Skupine.	

Likvidnostna rezerva v obliki odobrenih kreditnih linij pri 
poslovnih	bankah,	sprotno	usklajevanje	ročnosti	terjatev	
in obveznosti na podlagi standardiziranih dogovorov s 
partnerji ter dosledna izterjava zapadlih terjatev omogo-
čajo	učinkovito	obvladovanje	denarnih	tokov,	kar	družbi	

in	Skupini	zagotavlja	stabilno	likvidno	stanje.	S	takšnimi	
pristopi	 je	 tveganje	 likvidnostne	 sposobnosti	 družbe	 in	
Skupine Istrabenz Gorenje v obsegu sprejemljivih para-
metrov.

• poslovna tveganja
Poslovna	tveganja	so	v	družbi	in	Skupini	Istrabenz	Go-
renje povezana s sposobnostjo ustvarjanja poslovnih 
prihodkov,	z	zagotavljanjem	konkurenčnosti	izdelkov	in	
storitev	ter	z	optimiranjem	stroškov	in	odhodkov.

Odvisne	 družbe	 Skupine	 Istrabenz	 Gorenje	 poslujejo	
tako na trgih Evropske unije kot izven nje, zato se Skupi-
na	sooča	tudi	z	zunanjimi	tveganji.	Družbe,	ki	poslujejo	
izven	Evropske	unije,	se	srečujejo	tako	s	tveganji	zaradi	
sprememb makroekonomskih pogojev poslovanja kot 
tudi	s	političnimi	tveganji.	Ta	tveganja	Skupina	zmanjšuje	
tako,	da	se	povezuje	z	lokalnimi	partnerji,	nenehno	išče	
nove	 tržne	 priložnosti	 in	 izvaja	 intenzivne	marketinške	
aktivnosti.

V	zaostrenih	konkurenčnih	pogojih	sta	družba	in	Skupi-
na	prodajna	tveganja	zmanjševali	z	ustrezno	tržno	narav-
nano poslovno politiko, s kakovostno ponudbo ter s stal-
nim razvojem lastne blagovne znamke in z intenzivnim 
iskanjem	novih	prodajnih	poti	tako	doma	kot	v	tujini.	

• cenovna tveganja
Cenovna tveganja je Skupina Istrabenz Gorenje obvlado-
vala	s	takojšnjim	fizičnim	zapiranjem	pozicij	in	s	ščitenjem	
na	finančnem	trgu,	kjer	uporablja	zlasti	izvedene	finančne	
instrumente	evropske	energetske	borze	EEX	v	Nemčiji.	

Na	 področju	 oplemenitene	 biomase	 se	 je	 Skupina	 Is-
trabenz	Gorenje	 v	 letu	 2010	 srečevala	 s	 spremembami	
dobavnih	rokov,	dogovorjenih	količin	ter	cen	surovin	in	
izdelkov.	Na	osnovi	stalnega	spremljanja	 tveganj	na	na-
bavnih	 trgih	 je	 s	 pravočasnimi	 aktivnostmi	 preusmerila	
del	poslovanja	na	nove	trge.	Na	primarnih	trgih	je	Sku-
pina	začela	vzpostavljati	dolgoročne	partnerske	odnose	s	
ključnimi	dobavitelji	surovin	in	končnih	izdelkov.	

• operativna tveganja
S	pomočjo	ustreznega	načrtovanja,	izvajanja	in	nadziranja	
poslovnih	 procesov,	 postopkov	 in	 aktivnosti	 družba	 in	
Skupina Istrabenz Gorenje zmanjšujeta operativna tvega-
nja.	V	ta	celovit	kontrolni	sistem	so	vključena	tako	pravna	
tveganja, tveganja pri upravljanju tehnologije, tveganja na 
področju	informacijske	tehnologije	ter	vsa	tveganja,	ki	jih	
postavljajo	različni	regulatorji.	Celovito	obvladovanje	vseh	
operativnih	in	ostalih	tveganj	je	mogoče	dosegati	le	s	kako-
vostno	usposobljenimi	in	visokomotiviranimi	kadri.

• kadrovska tveganja
Zaradi hitre rasti Skupina Istrabenz Gorenje posebno 
pozornost namenja kadrovskim tveganjem, saj bi bila 
izguba	 posameznih	 ključnih	 ljudi	 za	 delovanje	 Skupine	
Istrabenz	Gorenje	lahko	zelo	moteča.	Skupina	tako	poleg	
zagotavljanja rednih zdravstveno-preventivnih pregledov, 
organiziranja	tečajev	o	varstvu	pri	delu	skrbi	tudi	za	var-
no,	prijetno	in	zdravo	delovno	okolje.	

• tveganja na področju poslovnih procesov
Vsa	 tveganja	na	področju	poslovnih	procesov	družba	 in	
Skupina	Istrabenz	Gorenje	obvladujeta	s	pomočjo	različ-
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nih	organizacijskih	predpisov	in	pravilnikov.	S	kontrolnim	
sistemom,	katerega	temeljno	načelo	je,	da	so	vse	pomemb-
ne	operacije	 sklenjene	po	načelu	 »najmanj	 štirih	oči«	 ter	
z	 jasno	 opredeljenimi	 procesi,	 nedvoumno	 določenimi	
vlogami, odgovornostmi in s pooblastili oseb, kodeksi in 
pravilniki	omejuje	omenjena	tveganja.	Nenehna	vlaganja	v	
posodobitev	informacijske	strukture	so	povezana	tudi	z	av-
tomatiziranimi kontrolami posameznih faz poslovnih pro-
cesov,	kar	še	dodatno	zmanjšuje	možnosti	človeške	napake	
in	morebitne	zlorabe.	Visoka	strokovnost,	izkušenost,	mo-
tiviranost in znanje zaposlenih so najpomembnejši temelj 
za	preprečevanje	in	omejevanje	operativnih	tveganj,	hkrati	
pa	zagotovilo	za	pravilen,	pravočasen	in	dovolj	prilagodljiv	
odziv	na	spremembe,	ki	so	v	našem	poslu	stalnica.		

• tveganja na področju delovanja tehnološke opreme
Tveganja	 na	 področju	 delovanja	 tehnološke	 opreme	 –	
tako	 informacijske	 tehnologije	 kot	 druge	 opreme,	 ki	 je	
pomembna	za	nemoteno	delovanje	–,	Skupina	Istrabenz	
Gorenje	omejuje	 z	 izvajanjem	rednih	vzdrževalnih	pre-
gledov ter z vzpostavitvijo sistema za hitro odpravljanje 
napak.	Za	preprečitev	navedenih	tveganj	v	Skupini	deluje	
ekipa vrhunskih strokovnjakov, ki imajo vnaprej oprede-
ljene ukrepe in postopke za obvladovanje motenj ter jasen 
načrt	nadaljnjega	razvoja.	Skupina	Istrabenz	Gorenje	je	s	
ciljem	zmanjšanja	tveganj	izgube	premoženja	ali	povzro-
čanja	večje	materialne	škode	celovito	uredila	zavarovanja	
za	vse	svoje	premično	in	nepremično	premoženje.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI V SKUPINI ISTRA-
BENZ PLINI

Upravljanje	s	 tveganji	se	v	Skupini	Istrabenz	plini	ureja	
v okviru Pravilnika za upravljanja s tveganji, kjer opre-
deljujemo posamezna tveganja in ukrepe za njihovo 
obvladovanje.	Ker	se	v	poslovnem	življenju	 tveganja	 in	
teža	posameznih	tveganj	stalno	spreminjajo,	se	ukrepi	za	
upravljanje	s	tveganji	stalno	dopolnjujejo.	Tveganja	s	po-
dročja	varnosti,	okolja	in	kakovosti	ter	ukrepi	za	njihovo	
zmanjševanje	 oz.	 odpravljanje	 so	 urejena	 v	 okviru	 po-
slovnikov	na	področju	ZVOK	(Zdravje,	Varnost,	Okolje,	
Kakovost).	

Glavne	skupine	tveganj,	ki	so	jim	izpostavljene	družbe	v	
Skupini Istrabenz plini, so naslednje:

• finančna tveganja
Finančna	tveganja	se	nanašajo	predvsem	na	zagotavljanje	
dnevne	likvidnosti,	financiranja	zalog,	upravljanje	terjatev	
iz	poslovanja	ter	spremembe	obrestne	mere	EURIBOR.

• tveganje spremembe obrestnih mer
Leta	2010	je	bila	zaključena	večina	ščitenj	obrestne	mere,	
zato	je	v	letu	2011	načrtovano	sprejetje	prenovljene	poli-
tike	Skupine	na	tem	področju.

• kreditno tveganje
Upravljanje	terjatev	je	v	družbi	Istrabenz	plini	sistemsko	
dobro urejeno, saj so z ukrepi pokrite vse faze izterjave 
–	od	nezapadlih	terjatev	do	sodne	izvršbe.	Učinkovitost	
sistema	se	odraža	v	uspešni	izterjavi	in	obvladljivem	ob-
segu	zapadlih	terjatev	tudi	v	letu	2010.	V	odvisnih	druž-
bah	proces	izterjave	zaradi	številnih	vzrokov	še	ni	v	celoti	
implementiran, zato se je v poslabšanih gospodarskih 
razmerah	zelo	povečal	delež	zapadlih	terjatev.

• likvidnostno tveganje
Likvidnostno	 tveganje	 nadzoruje	 in	 upravlja	 finančna	
služba,	ki	izvaja	redno	spremljanje	in	načrtovanje	teden-
skih,	mesečnih	in	letnih	denarnih	tokov.	Matična	družba	
nadzoruje	tudi	likvidnost	odvisnih	družb.	

Neposreden vpliv na likvidnostno tveganje imajo zelo 
volatilne	in	nepredvidljive	nabavne	cene	energentov	ute-
kočinjenega	naftnega	plina	in	zemeljskega	plina.	Cene	se	
oblikujejo na svetovnem trgu, dobavitelji pa zahtevajo 
strogo	upoštevanje	plačilnih	rokov.	Konec	leta	2010	so	se	
cene	plina	drastično	povišale,	kar	se	je	odražalo	v	poviša-
nih	potrebah	po	financiranju	obratnih	sredstev.	Upravlja-
nje	teh	tveganj	izvajata	nabavna	in	finančna	služba.

• tržno tveganje
Tržno	tveganje	predstavlja	zaostrovanje	konkurence,	tve-
ganje	 spremembe	 nabavnih	 cen	 in	 sprememb	 ravnanja	
kupcev.	Tržno	tveganje	upravlja	prodajna	služba,	ki	izva-
ja	stalno	spremljanje	konkurence,	prilagajanje	prodajnih	
cen	 nabavnim	 in	 stalno	 izboljševanje	 prodajnih	 poti	 in	
storitev.	Dodatno	 podporo	 temu	 področju	 nudi	 posto-
pno	uvajanje	sistema	upravljanja	s	kupci	(CRM).

• strateško tveganje
Strateško	tveganje	družb	v	Skupini	Istrabenz	plini	pred-
stavlja stalno zagotavljanje virov energentov za vse plin-
ske programe in stalne tehnološke spremembe na vseh 
programih	 plinske	 dejavnosti.	 Tveganja	 se	 zmanjšujejo	
s stalnim upravljanjem z dobavitelji strateškega blaga, s 
sklepanjem	dolgoročnih	pogodb	za	dobavo	energentov	
ter	 z	 iskanjem	 novih	 nabavnih	 virov.	 Upravljanje	 teh-
noloških	 tveganj	 se	 izvaja	 s	 stalnim	 izobraževanjem	 in	
spremljanjem	razvoja	tehnologije	na	področju	plinske	de-
javnosti, z uvajanjem primernih tehnoloških novosti ter 
uvajanjem	novih	plinskih	programov.	Upravljanje	s	stra-
teškimi	tveganji	se	izvaja	v	nabavni	in	tehnični	službi.	

• operativno in administrativno tveganje
Operativno in administrativno tveganje predstavlja tve-
ganje	na	področju	varnosti,	okoljskih	predpisov	in	stan-
dardov	 kakovosti.	 Vsako	 posamezno	 področje	 plinske	
dejavnosti	ureja	obsežna	zakonodaja,	 ki	 je	deležna	 stal-
nega	dopolnjevanja,	prav	 tako	 so	 ta	področja	urejena	z	
internimi	 pravilniki	 in	 poslovniki.	 Upravljanje	 s	 temi	
tveganji sestavlja vrsta ukrepov, ki so implementirani v 
tekoče	poslovanje	in	so	sestavni	del	poslovnih	procesov	
družbe.	Za	 njihovo	 upravljanje	 in	 izvajanje	 je	 zadolžen	
vsak	zaposleni	v	Skupini	Istrabenz	plini.

• tveganja, povezana z informacijsko podporo
Tveganja,	 povezana	 z	 informacijsko	 podporo,	 so	 upra-
vljana	in	pogodbeno	dogovorjena	z	zunanjim	izvajalcem	
storitev,	ki	je	zadolžen	tudi	za	upravljanje	tveganj	na	po-
dročju	varovanja	podatkov.	

• kadrovska tveganja
Kadrovska tveganja, ki predstavljajo zagotavljanje primer-
nih	in	usposobljenih	kadrov	za	tekoče	izvajanje	vseh	pro-
cesov,	so	upravljana	s	stalnim	prilagajanjem	zaposlovanja	
potrebam	in	z	zunanjim	in	lastnim	izobraževanjem	zapo-
slenih.

• druga tveganja
Druga tveganja so povezana predvsem z izvajanjem po-
sameznih	poslovnih	funkcij	in	dejavnosti.	Skupina	Istra-
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benz	plini	ima	dobro	urejeno	zavarovanje	premoženja	in	
civilne	odgovornosti	vseh	tveganj,	ki	izvirajo	iz	dejavno-
sti.	V	letu	2010	je	bila	izdelana	analiza	premoženjskih	in	
civilnih	tveganj	in	na	osnovi	le-te	so	bila	dopolnjena	vsa	
zavarovanja.		

5.6.2.2 Področje Turizem

V	okviru	svojega	poslovanja	so	družbe	v	Skupini	Istra-
benz Turizem izpostavljene naslednjim tveganjem: 

• tveganje spremembe deviznih tečajev – valutno 
tveganje

Valutno tveganje je tveganje izgub zaradi neugodne spre-
membe	 tečaja.	 To	 tveganje	 je	 vezano	 predvsem	 na	 del	
poslovanja	 s	 kupci	 iz	 drugega	 denarnega	 območja	 za	
storitve,	katerih	cena	ni	dogovorjena	v	 funkcijski	valuti	
družbe	in	v	Skupini	ne	predstavlja	visokega	deleža.

• tveganje spremembe obrestnih mer
Obrestno tveganje je v Skupini Istrabenz Turizem priso-
tno predvsem na pasivni strani zaradi obsega kreditiranja, 
za	 katerega	 obrestna	 mera	 vključuje	 tudi	 variabilni	 del	
(Euribor).	Družbe	Skupine	se	ne	poslužujejo	instrumen-
tov	obrestnega	 ščitenja,	 zaradi	 kratkega	 roka	 zapadlosti	
kreditov	 ter	 njihovega	 predčasnega	 poplačevanja	 v	 pri-
merih	posameznih	dezinvestiranj.

• kreditno tveganje
Kreditno	tveganje	predstavlja	predvsem	tveganje	neplačila	
poslovnih	terjatev.	V	trenutni	finančni	situaciji	se	je	tvega-
nje	enostranskega	odloga	plačil	in	samih	neplačil	povečalo,	
zato	se	pri	večini	kupcev	zahteva	vnaprejšnje	plačilo.

• likvidnostno tveganje
Likvidnostno	 tveganje	 ali	 tveganje	 nezmožnosti	 porav-
navanja	 tekočih	obveznosti	kljub	načrtnemu	zniževanju	
vpliva	 sezonske	 komponente	 poslovanja	 ostaja.	 Poslo-
vodstva	 družb	 se	 intenzivno	 ukvarjajo	 z	 zniževanjem	
likvidnostnega tveganja z dogovarjanjem ustreznejših 
virov	financiranja	(npr.	s	podaljšanjem	rokov	vračil	kredi-
tov,	z	dezinvestiranjem	ipd.).

• prodajno in kadrovsko tveganje
Med poslovnimi tveganji je smiselno izpostaviti prodajno 
in kadrovsko tveganje, medtem ko so ostale vrste tveganj 
za	družbe	Skupine	Istrabenz	Turizem	manjšega	pomena.	
Prodajno tveganje je neposredno povezano z dogajanji v 
ožjem	in	širšem	gospodarskem	okolju,	odvisno	pa	je	pred-
vsem	od	gospodarskega	stanja	posameznega	tržišča	(rasti	
BDP	in	kupne	moči	prebivalstva)	ter	politične	stabilnosti	
posamezne	države.	Nanaša	se	na	potencialne	izgube	go-
stov	s	posameznih	tržišč.	V	letu	2010	ostaja	pomembno	
poslovno tveganje v turizmu še vedno kadrovsko tvega-
nje,	natančneje	tveganje	nezadostnega	števila	in	neustre-
zne	strukture	kadrov.	Okolje,	v	katerem	poslujejo	družbe	
Skupine	 Istrabenz	 Turizem,	 je	 kadrovsko	 deficitarno	 z	
obeh	navedenih	vidikov.	Delovna	in	davčna	zakonodaja	
nista	naklonjeni	ekspanzivnemu	zaposlovanju.

5.6.2.3 Področje Informacijske tehnologije

V	družbi	Actual	I.T.	izvajajo	sistem	vodenja	in	varovanja	
(SVVI)	kot	sistem	učinkovitega	upravljanja	z	varovanjem	

informacij.	S	skrbnim	načrtovanjem,	zagotavljanjem	po-
trebnih	virov,	izvajanjem	in	nadzorovanjem	procesov,	za-
gotavljajo	izpolnjevanje	vseh	zahtev	standarda.	

Informacije	 in	 sistemi	 informacijske	 tehnologije	 so	 bi-
stvena	sestavina	poslovanja	družbe	Actual,	d.d.,	ter	glede	
na naravo dela tudi pomembna podpora poslovnih pro-
cesov	poslovnih	partnerjev.	Postopki	varovanja	informa-
cij	omogočajo	varen	dostop	do	informacij	in	zagotavljajo	
zaupnost,	 celovitost	 in	 razpoložljivost.	 Oceno	 tveganj	
opravljajo	z	namenom	določitve	 informacijskih	groženj	
in	ranljivosti,	ki	so	za	podjetje	aktualna.	

Na	podlagi	groženj	in	ranljivosti	so	po	izbrani	metodologiji	
določili	tveganja	in	pripadajoče	protiukrepe.	Podjetje	je	do-
ločilo	nesprejemljiv	nivo	tveganja.	Tveganja	nad	tem	nivo-
jem ustrezno obravnavajo in zmanjšujejo izbrana tveganja 
v	predvidenih	časovnih	načrtih.	V	ta	namen	je	pripravljen	
Načrt	obravnave	tveganj	(NOT)	in	v	njem	opredeljeni	no-
silci	in	roki	za	obravnavo	izbranih	tveganj.	Odkar	je	vpe-
ljan	SVVI,	so	letos	opravili	tretjo	oceno	tveganj.

Na	 kolegiju	 direktorja	 izvajajo	 najmanj	 enkrat	 letno	 t.i.	
vodstveni	pregled,	s	katerim	ocenjujejo	uspešnost,	učin-
kovitost in primernost sistema vodenja kakovosti in sis-
tema	vodenja	varovanja	informacij.	Pri	pregledu	ocenijo	
možnosti	za	izboljšave	in	potrebe	po	spremembah	siste-
ma	vodenja	kakovosti,	politiko	kakovosti,	ciljev	kakovo-
sti	 in	 sistema	 vodenja	 varovanja	 informacij.	 Poročilo	 o	
delovanju	sistema	vodenja	(SVK	IN	SVVI)	za	vodstveni	
pregled izdela predstavnik vodstva za kakovost skupaj z 
glavnim	izvršnim	direktorjem	in	ga	razdeli	vsem	članom	
kolegija.	Poročilo	morajo	odobriti	vsi	člani	kolegija	GID-
a.	Nadzor	nad	izvajanjem	ukrepov	in	uresničevanjem	po-
stavljenih	 ciljev	 izvaja	 predstavnik	 vodstva	 za	 kakovost	
ter	o	tem	redno	obvešča	člane	kolegija	GID-a.

Vodstvo je imenovalo tudi posebno delovno telo, ki se 
imenuje	 Varnostni	 forum	 (VF).	 Varnostni	 forum	 zaje-
ma	člane	ožjega	kolegija	GID-a	ter	skrbnika	SVVI,	ki	je	
hkrati	pooblaščenec	Varnostnega	foruma.	Varnostni	fo-
rum pripravlja in sprejema pravilnike, dodatne varnostne 
politike,	ki	jih	potrdi	vodstvo	podjetja.	Varnostni	forum	
skrbi,	da	se	vsi	zaposleni	aktivno	vključujejo	v	proces	va-
rovanja	informacij.

V	okviru	svojega	poslovanja	 je	Skupina	Actual	 izposta-
vljena naslednjim tveganjem: 

• tveganje spremembe deviznih tečajev
Tveganje	spremembe	deviznih	tečajev	v	Skupini	Actual	je	
v	letu	2010	prisotno	v	največji	meri	na	srbskem	tržišču	za-
radi izrednega nihanja RSD, ki izgublja na vrednosti proti 
evru.	Za	zniževanje	tveganja	spremembe	tečaja	RSD	se	s	
kupci	dogovarjamo	za	avansna	plačila,	aktivno	pa	delamo	
tudi	na	usklajevanju	ročnosti	in	višine	terjatev	ter	obvezno-
sti	v	RSD.	V	letu	2010	je	bilo	za	zniževanje	tveganja	spre-
membe	 tečaja	RSD	veliko	 aktivnosti	namenjenih	 iskanju	
alternativnih	rešitev	za	zavarovanje	–	ščitenje	tečaja	RSD,	
vendar je srbski trg instrumentov za zavarovanje pred va-
lutnimi tveganji izredno slabo razvit, prav tako pa politika 
centralne	banke	Srbije	onemogoča	izvajanje	aktivne	valu-
tne	politike	v	podjetjih	 (npr.	ni	dovoljeno	 imeti	deviz	na	
računih,	valutna	klavzula	nima	vsebinske	vrednosti	itd.).
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• tveganje spremembe obrestnih mer
Skupina	Actual	ima	pretežni	del	bančnih	posojil	vezanih	
na	variabilno	obrestno	mero	6-mesečni	EURIBOR	in	je	
izpostavljena	 tveganju	 spremembe	 6-mesečnega	EURI-
BOR-ja,	 zato	 obrestnemu	 tveganju	 posveča	 veliko	 po-
zornost.	V	letu	2010	je	bila	za	zniževanje	tveganja	spre-
membe	obrestnih	mer	sklenjena	pogodba	za	t.i.	obrestno	
kapico	v	višini	2	milijonov	EUR	za	zavarovanje	pred	dvi-
gom	6-	mesečnega	EURIBOR-ja	nad	določen	nivo.	

• kreditno tveganje
Skupina	Actual	 izvede	večji	del	poslovanja	z	velikimi	 in	
strateškimi strankami, ki svoje obveznosti poravnavajo v 
skladu	 z	 dogovorjenimi	 roki	 plačil,	 pri	 ostalih	 strankah	
pa izvajajo aktivno izterjavo in le v redkih, skrajnih pri-
merih,	se	poslužujejo	izterjave	preko	pravnih	postopkov	
(izvršbe).	

• likvidnostno tveganje
V	Skupini	Actual	so	v	letu	2010	posvečali	veliko	pozor-
nosti	upravljanju	z	likvidnostnim	tveganjem.	Likvidnost	
Skupine so imeli pod stalno aktivno kontrolo, s katero 
so	zagotavljali	stabilno	likvidnost	družbe	in	skupine.	Del	
likvidnostnega tveganja so v letu 2010 predstavljale z 
vidika	 potencialnega	 nepodaljšanja	 roka	 zapadlosti	 tudi	
odobrene	 kratkoročne	 kreditne	 linije	matični	 družbi,	 ki	
pa	jih	je	družbi	glede	na	njeno	solidno	poslovanje	uspelo	
podaljšati.			
 
5.6.2.4 Področje Prehrana

Droga	Kolinska,	d.d.,	 je	bila	v	 letu	2010	prodana.	Pro-
ces	prodaje	in	nakazilo	kupnine	je	bilo	zaključeno	23.	11.	
2010.
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Dolgoročna	 rast	 vseh	 naložbenih	 področij	 Skupine	 Is-
trabenz	temelji	na	naši	razvojni	odprtosti.	To	potrjujejo	
naše	aktivnosti	na	področju	raziskav	in	razvoja	izdelkov,	
programov,	 storitev	 in	procesov.	Sistematičen	razvoj,	ki	
ga	spodbujamo,	doseže	svoje	poslanstvo	takrat,	ko	rešitve	
uresničimo	v	praksi.	Preteklo	leto	so	razvojno	področje	
zaznamovale okoljske rešitve, uporabnikom prijazne sto-
ritve in izdelki ter razširjene in posebnim potrebam pri-
lagojene	storitve.

Področje Energetika

Vse	 dejavnosti	 družbe	 Istrabenz	 Gorenje	 so	 strateško	
naravnane	k	razvoju	družbe	 in	Skupine.	Družba	razvija	
informacijske	sisteme	za	distribucijo	električne	energije.	
Na	področju	trgovanja	z	oplemeniteno	biomaso	družba	
širi	 distribucijsko	 mrežo,	 ki	 je	 namenjena	 oskrbovanju	
kupcev	z	obnovljivimi	viri	energije,	na	področju	inženi-
ringa	pa	razvija	projekte,	namenjene	učinkoviti	rabi	ener-
gije.	Raziskovalni	projekt	»Torefakcija«,	ki	ga	sofinancira	
Evropska	unija	 in	 ga	 izvajamo	v	 sodelovanju	 z	družbo	
Istrabenz	Gorenje	inženiring,	je	v	zaključni	fazi.	Projekt	
razvija	nov	izdelek	–	toreficiran	lesni	briket.	

V	letu	2010	je	IG	AP,	d.o.o.,	razširil	ponudbo	na	podro-
čju	 obnovljivih	 virov	 energije	 in	 na	 trg	 lansiral	 storitev	
izvedbe	 sončnih	 elektrarn	 na	 ključ.	 Med	 novosti	 sodi	
tudi izvedba elektro in programskega dela projektov pri 
pretovornih	postajah	za	premog	in	komunalne	odpadke.	
Družba	 bo	 tudi	 v	 prihodnje	 razvijala	 različne	 okoljske	
rešitve, ki bodo zasledovale potrebe najzahtevnejših kup-
cev.	V	letu	2010	je	družba	postala	zastopnik	in	distribu-
ter	opreme	proizvajalca	Wagner	Magnete	 iz	Nemčije	za	
slovenski,	hrvaški,	bosansko-hercegovski	in	srbski	trg.	Z	
izpopolnjenim	znanjem	smo	kos	 tehničnim	vprašanjem	
naših	 kupcev.	Družba	 pripravlja	 tudi	 nov	 informacijski	
portal,	ki	bo	dokončan	v	letu	2011.

Družbi	Vitales,	d.o.o.,	Nova	Bila,	in	Vitales,	d.o.o.,	Bihać,	
se	 osredotočata	 na	 zagotavljanje	 kakovostnih	 surovin	
in	 zmanjševanje	 stroškov	 proizvodnje.	 Družba	 Vitales	
Nova	Bila	namerava	v	letu	2011	vzpostaviti	sistem	kon-
trole	kakovosti	vhodne	surovine,	proizvodnega	procesa	
in	kakovosti	končnega	izdelka	tako,	da	bo	ustrezal	stan-
dardu	DIN.

Intrade-energija,	d.o.o.,	Sarajevo,	 je	 skupaj	 s	Strojno	 fa-
kulteto Sarajevo in Turbo inštitutom Ljubljana tudi v letu 
2010	organizirala	 izobraževanja	 in	delavnice	 s	področja	
projektiranja	turbin	in	ugotavljanja	njihove	učinkovitosti.	
Izdelani	so	bili	tudi	projekti	za	mikroturbine.	Družba	tra-
dicionalno	 organizira	 ekskurzije	 za	 študente	 fakultet	 za	
elektrotehniko in tako prenaša svoje bogate izkušnje na 
bodoče	strokovnjake.	Svoje	delovanje	in	uspešne	rešitve	
predstavljamo	na	seminarjih	v	tujini	in	doma.

Družbe	 iz	Skupine	Istrabenz	plini	so	v	 letu	2010	uspe-
šno	uvajale	lastniško	jeklenko	za	utekočinjen	naftni	plin	
PLINDOM,	ki	jo	je	družba	Istrabenz	plini	razvila	v	letu	

2009.	Nova	 jeklenka	 je	do	uporabnikov	še	posebej	pri-
jazna,	 saj	 ima	 dvojni	 ergonomski	 ročaj,	 vsebina	 jeklen-
ke	 je	varovana	s	plastično	matico,	ki	se	pretrga	ob	prvi	
uporabi, zagotovljena je sledljivost polnitve, poleg tega 
pa	jeklenko	ščiti	zaščitna	folija,	na	kateri	so	informacije	
za	uporabnika.	V	letu	2010	smo	uvedli	 tudi	novo	stori-
tev	PLIN	na	DOM,	ki	jo	trenutno	izvajamo	na	območju	
Celja,	v	prihodnje	pa	načrtujemo	širitev	tudi	na	ostale	lo-
kacije	v	Sloveniji.

Področje Turizem 

Pomemben	 razvoj	 na	 področju	 strateških	 dejavnosti	
družbe	Istrabenz	Turizem	predstavlja	nov	Center	za	pre-
ventivno	 kardiologijo	 in	 rehabilitacijo,	 ki	 smo	 ga	 v	 so-
delovanju	z	Mednarodnim	centrom	za	kardiovaskularne	
bolezni	MC	MEDICOR,	d.d.,	v	sklopu	Term	&	Wellness	
LifeClass	odprli	septembra	2010.	Center	je	namenjen	go-
stom, ki bodo v hotele LifeClass prihajali na zdraviliško 
zdravljenje,	 katero	bo	vključevalo	 tako	bivanje	 kot	 tudi	
terapije.	Del	terapij	bomo	opravljali	tudi	v	drugih	naših	
centrih.	

V minulem letu smo veliko pozornosti namenili dopol-
njevanju in izboljševanju kakovosti gostinskih in wellness 
storitev, posodobili smo programe shujševalnih diet Li-
feClass.	Goste	 wellness	 programov	 navajamo	 na	 zdrav	
način	 prehranjevanja,	 z	 željo,	 da	 postane	 del	 njihovega	
vsakdanjika.	V	prvi	polovici	leta	2010	smo	začeli	z	izvaja-
njem	treningov	osebja	in	s	pripravo	Šole	za	barmane.	Za-
posleni	pridobivajo	specifična	znanja,	družba	pa	kadre,	ki	
jih	trg	ne	ponuja.	

Istrabenz	Turizem,	d.d.,	se	zaveda,	da	je	wellness	hitro-
razvijajoč	 turistični	 program,	 ki	 vsako	 leto	 prinaša	 šte-
vilne	 novosti.	 Veliko	 pozornosti	 smo	 namenili	 novim	
storitvam	in	programom	v	Ayurvedskem	centru,	Thalas-
so	centru	 in	centru	Wai	Thai.	Med	novostmi	 sta	proti-
bolečinska	masaža	 Jumbira	pindam	 in	posebna	 indijska	
razstrupljevalna	prehrana.	V	wellness	centrih	smo	pričeli	
s	prodajo	ajurvedskih	zeliščnih	prehranskih	dopolnil,	ki	
so	 v	 kombinaciji	 z	 ostalimi	 storitvami	 zelo	 učinkovita.	
Ponudbo smo dopolnili z novimi daljšimi Thalasso pro-
grami,	ki	združujejo	vseh	pet	naravnih	zdravilnih	dejav-
nikov	–	solinsko	blato	fango,	slanico,	mediteransko	klimo	
ter	morsko	 in	termomineralno	vodo	–,	ki	so	edinstveni	
v	 tem	delu	Evrope.	V	Wai	Thai	 centru	 smo	oblikovali	
programe,	s	katerimi	se	vračamo	k	naravi.	Center	razvija	
naravno nego obraza in telesa, ki z uporabo limonske tra-
ve,	ingverja	in	jasmina	sledijo	tajski	filozofiji.

Na	področju	razvoja	poslovnih	programov	in	strateških	
dejavnosti	 je	bil	v	družbi	Grand	hotel	Adriatic	 izveden	
prvi	del	vpeljave	online	sistema	sledenja	igre	in	igralcev	
na	igralnih	avtomatih	v	igralnici.	Online	sistem	sledenja	
bo	 omogočil	 optimizacijo	 stroškov	 pridobivanja	 in	 na-
grajevanja gostov ter razvoj programov zvestobe za go-
ste.	Zaradi	nadaljnjega	razvoja	igralniškega	turizma	je	bila	
izdelana	študija	izvedljivosti	preselitve	igralnice	v	pritličje	

6. RAZISKAVE IN RAZVOJ IZDELKOV, PROGRAMOV,  
 STORITEV IN PROCESOV
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hotela.	 Priprava	 gradbeno-arhitektonskega	 projekta	 je	
stekla	 in	 pripravljen	 je	 bil	 okvirni	 načrt	 razvoja	 ter	 tri-
letni	investicijski	načrt	za	optimizacijo	poslovanja	in	do-
nosnost	družbe.	Poleg	igralnice	se	je	intenzivno	razvijalo	
tudi	termalno	in	wellness	ponudbo	z	novimi	aranžmaji	in	
paketi	storitev.	

Področje Informacijske tehnologije 

V	 Skupini	 Actual	 smo	 svoje	 izkušnje	 pri	 zagotavljanju	
zunanjega	izvajanja	IT-storitev	združili	v	novo	ponudbo,	
ki	jo	tržimo	pod	blagovno	znamko	HITS.	Naše	storitve	
so	prilagojene	naročnikom	glede	na	velikost	podjetja	ter	
potrebe	in/ali	zahtevnost	informacijskih	sistemov.	HITS	
računalništvo	v	oblaku	(ang.	cloud	computing)	nudi	ce-
lovite	 rešitve,	 saj	 lahko	 naročnik	 na	 enem	mestu	 najde	
rešitve	za	vse	svoje	potrebe	na	področju	IT.
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V	Skupini	 Istrabenz	 načrtno	pridobivamo	 standarde	 in	
certifikate	 za	 posamezna	 področja	 zaradi	 zagotavljanja	
varnih in kakovostnih izdelkov ali storitev ter optimiza-
cije	procesov.	Standardi	in	certifikati	tudi	uradno	potrju-
jejo	 našo	 kakovost.	Družbe	 v	 Skupini	 opravljajo	 redne	
interne in zakonske presoje ter v primeru ugotovljenih 
neskladnosti	poskrbijo	za	čimprejšnjo	odpravo.	

Področje Energetika

Družba	IG	AP	je	v	letu	2010	uspešno	prestala	redno	pre-
sojo	 certifikata	 ISO	9001:2008	 in	 okoljskega	 certifikata	
ISO	 14001:2004.	Družba	 Istrabenz	Gorenje	 inženiring	
posluje	v	skladu	s	standardom	kakovosti	ISO	9001:2000.	

V	družbi	 Istrabenz	plini	 imamo	na	področju	 kakovosti	
vpeljan enotni sistema vodenja poslovanja po standardih 
ISO	9001	(sistem	vodenja	kakovosti),	ISO	14001	(sistem	
ravnanja	z	okoljem)	in	OHSAS	18001	(sistema	varnosti	
in	zdravja	pri	delu).	Nadzor	tlačne	opreme	je	urejen	po	
standardu	SIST	ISO	EN	17020.	V	letu	2010	smo	uspe-
šno izvedli redno letno interno presojo vseh navedenih 
standardov	po	vseh	področjih,	lokacijah	in	zahtevah.

Plinarna	Maribor,	d.o.o.,	 je	bila	prvo	plinsko	podjetje	v	
Sloveniji, ki je imelo sistem vodenja kakovosti po zahte-
vah	standarda	ISO	9001	in	sistem	ravnanja	z	okoljem	po	
zahtevah	standarda	ISO	14001.	V	 letu	2006	 je	Plinarna	
Maribor pridobila še sistem varnosti in zdravja pri delu 
po	zahtevah	standarda	OHSAS	18001.	V	smislu	zahtev	
predpisov, ki pogojujejo pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja po Zakonu o varstvu narave, smo v poslovni 
sistem	vključili	tudi	temu	podrejene	dokumente	in	izde-
lali	Sistem	obvladovanja	varnosti	(SOV).	Zunanje	presoje	
poslovnega	sistema,	ki	so	se	odvijale	meseca	julija,	so	po-
trdile	zrel	sistem	in	skladno	poslovno	delovanje.	Kot	po-
oblaščeni	organ	po	Pravilniku	o	premični	tlačni	opremi	
smo novembra prestali kontrolno presojo s strani Sloven-
ske	akreditacije.	Večje	neskladnosti	niso	bile	ugotovljene.		

Uvajanje	novih	tehnologij,	materialov,	opreme	in	storitev	
je	stalna	naloga	družbe.	Uvajamo	evropske	standarde,	ob	
tem	pa	težimo	k	standardizaciji	in	poenotenju	materialov,	
procesov	in	storitev.

Po	prejetem	 certifikatu	o	 vgradnji	Ex-opreme	 za	 obrat	
Plinarne	Maribor	na	lokaciji	Bohova,	smo	izvedli	že	ve-
čino	aktivnosti	 za	prejem	certifikata	o	vzdrževanju	Ex-
opreme	in	dokončali	nadzorni	pregled	s	strani	SIQ.	Pri-
čakujemo	 izdajo	 končnega	 certifikata.	 Slednje	 moramo	
izpeljati tudi na programu zemeljskega plina, nekaterih 
napravah	pri	kupcih	UNP	in	na	lokaciji	v	Melju.

Istrabenz	plini,	d.o.o.,	Bakar,	je	konec	leta	2010	uspešno	
prestal	presojo,	s	čimer	je	bilo	potrjeno	izpolnjevanje	zah-
tev	po	standardu	ISO	9001:2008.	V	teku	je	pridobivanje	
certifikata	za	atestiranje	varnostnih	ventilov.

Področje Turizem 

Hotelska	 veriga	 LifeClass	 ponuja	 celovite	 hotelske,	 go-
stinske, wellness in kongresne storitve, ki jih spremlja 
bogata	dopolnilna	ponudba.	Hotelsko	verigo	odlikujejo	
visokokakovostne storitve in izdelki s poudarjeno osebno 
noto,	ki	so	jih	gostje	deležni	v	vseh	hotelih	LifeClass.	

Za	zagotavljanje	standardov	kakovosti	v	družbah	Skupi-
ne Istrabenz Turizem uporabljamo:
•	 notranje	 standarde	 kakovosti,	 ki	 so	 bili	 narejeni	 na	

osnovi standardov kakovosti, ki jih uporabljajo hoteli 
kategorije	4*	in	5*,	ki	so	vključeni	v	mednarodne	ho-
telske verige,

•	 pravilnik	o	merilih	in	načinu	kategorizacije	nastanitve-
nih	obratov	–	Ministrstvo	za	gospodarstvo,

•	 posebne	uzance	v	gostinstvu	–	Uradni	list	RS,
•	 na	področju	gostinstva	nadzorovano	izvajamo	pravila	
standarda	HACCP.

Področje Informacijske tehnologije 

V	Skupini	Actual že	četrto	leto	delujemo	po	načelih	Sis-
tema	vodenja	kakovosti	(SVK)	in	Sistema	vodenja	varo-
vanja	informacij	(SVVI).	Z	njima	zagotavljamo	izvajanje	
poslovanja	v	skladu	z	zahtevami	standarda	ISO	9001:2008	
in	standarda	ISO/IEC	27001:2005.	Oba	standarda	nam	
na	sistematičen	način	omogočata	vzdrževanje	ravni	kako-
vosti	in	varnosti	ter	stalen	napredek.	Meseca	oktobra	smo	
prvič	izvedli	skupno	notranjo	presojo	po	zahtevah	obeh	
standardov, novembra pa smo uspešno opravili skupno 
zunanjo	presojo	po	zahtevah	obeh	standardov.

SVK	 in	 SVVI	 imamo	 oblikovan	 v	 skladu	 s	 priporočili	
ITIL	 (Information	 Technology	 Infrastructure	 Library),	
ki	 skozi	vpeljavo	dobrih	praks	omogoča	kakovostno	 in	
stroškovno	učinkovito	oblikovanje,	vpeljavo	in	izvajanje	
storitev.	Družba	Actual	I.T.	je	tudi	med	ustanovnimi	člani	
društva	itSMF	(IT	Service	Management	Forum)	Sloveni-
ja,	ki	je	član	itSMF	International,	katera	sodeluje	pri	pri-
pravi	priporočil	ITIL.

V	 prihodnje	 načrtujemo	 skupno	 presojo	 sistema	 vode-
nja	kakovosti	in	sistema	vodenja	varovanja	informacij.	S	
takim	pristopom	želimo	prihraniti	čas,	ki	je	potreben	za	
izvedbo	 presoje,	 omogočiti	 boljšo	 preglednost	 nad	 do-
kumentacijo	 SVK	 in	 SVVI,	 predvsem	pa	 izvajanjem	 in	
reševanjem	ukrepov	v	sklopu	enotnega	sistema	vodenja.	
Že	 sedaj	vodimo	dokumentacijo	obeh	 sistemov	z	 istim	
programskim	orodjem.

7. STANDARDI KAKOVOSTI
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Integrirano	tržno	komuniciranje	Skupine	Istrabenz	vklju-
čuje	 korporativno	 in	 tržno	 komuniciranje	 ter	 razvoj	 in	
upravljanje	blagovnih	znamk.	Na	ravni	Skupine	upravlja-
mo korporativno blagovno znamko Istrabenz, znotraj 
Skupine pa razvijamo prepoznavnost in ugled blagovnih 
znamk	na	področju	Energetike,	Turizma	 in	Informacij-
skih	tehnologij.

8.1 Korporativno in tržno  
 komuniciranje 

Področje Energetika

Vodilo	 Skupine	 Istrabenz	 plini	 pri	 trženju	 izdelkov	 je	
»Zadovoljiti porabnike plinov in storitev na varen, zanesljiv in 
tehnološko najsodobnejši način«.	Temu	cilju	sledimo	na	vseh	
trgih.	Ključna	aktivnost	tržnega	komuniciranja	je	bila	iz-
vedena z utrjevanjem lastniške jeklenke Plindom, lansi-
rane	 v	 letu	 2009,	 kot	 prvim	 izdelkom	 nove	 produktne	
blagovne	znamke.

Plinarna	Maribor	je	v	letu	2010	ob	140.	obletnici	pripra-
vila razstavo v Pokrajinskem arhivu Maribor »Plinarna 
Maribor	–	140	let	v	našem	mestu«.	Z	obeležitvijo	visoke	
obletnice	smo	želeli	utrditi	ugled	in	seznaniti	širšo	javnost	
z	družbeno	odgovornostjo	podjetja.	

Interno	komuniciranje	v	Skupini	Istrabenz	plini	izvajamo	
tudi	preko	internega	glasila	Plinformator,	ki	četrtletno	iz-
haja	v	elektronski	obliki.	V	glasilu	objavljamo	informacije	
o	Skupini,	zanimivosti	in	novice.	

Področje Turizem

Tržno	komuniciranje	 in	upravljanje	blagovnih	 znamk	v	
Skupini	 Istrabenz	 Turizem	 temelji	 na	 uporabi	 tržnega	
raziskovanja,	ki	meri	raznoliko	pojavnost	vedenja	kupcev	
in	uporabnikov.	Tržne	službe	posameznih	podjetij	v	Sku-
pini	vodijo	in	uresničujejo	aktivnosti	in	so	del	celovitega	
tržnega	upravljanja,	ki	v	ospredje	postavlja	skrb	za	zado-
voljstvo	kupcev.

V	družbi	Istrabenz	Turizem	smo	v	letu	2010	nadaljevali	
PR-aktivnosti	s	poudarkom	na	wellness	programih.	Po-
sebno pozornost smo namenili italijanskemu, slovenske-
mu	in	avstrijskemu	trgu.	Izvedli	smo	tudi	več	aktivnosti	
neposrednega	komuniciranja	z	zvestimi	gosti	preko	ne-
posredne	pošte.	Prenovili	smo	spletno	stran	in	newsletter.	
Baza	prejemnikov	naših	novic	obsega	več	kot	25.000	e-
naslovov	iz	Italije,	Slovenije,	Avstrije,	Nemčije	in	drugih	
držav,	ki	mesečno,	v	štirih	jezikih,	prejemajo	aktualne	po-
nudbe,	novosti	in	novice	o	posebnih	dogodkih.	Na	ravni	
hotelov	 smo	 uvedli	 nove	 in	 številčnejše	 elemente	 POS	
(point	of 	sale)	s	katerimi	želimo	pospeševati	prodajo	ter-
malnih	in	wellness	storitev	ter	kulinariko.	Orodja	komu-
niciranja	so:	nove	brošure,	letaki,	promocijska	platna	itd.	

Tudi	družba	Istrabenz	hoteli	Portorož	je	povečala	aktiv-
nosti	tržnega	komuniciranja.	Dosegla	je	večjo	prepoznav-
nost	hotela	Kempinski	Palace	Portorož	na	tujih	trgih,	tudi	

s	pomočjo	sodelovanja	z	velikimi	turističnimi	agencijami,	
kot	sta	Airtours	in	Dertours.	Omenjeni	agenciji	sta	v	letu	
2010	prvič	uvrstili	Slovenijo	kot	destinacijo	v	svoj	kata-
log.	 Sklenili	 so	 pogodbo	 z	 agencijo	Virtuoso,	 ki	 je	 ena	
večjih	agencij	na	ameriškem	trgu.	Na	slovenskem	trgu	se	
hotel	Kempinski	Palace	Portorož	predstavlja	kot	edini	5*	
superior	hotel	s	celovito	ponudbo	tako	v	nastanitvi	kot	
tudi	v	gostinskem	in	kongresnem	turizmu.	Upravitelj	ho-
tela	Kempinski	je	v	letu	2010	povečal	trženjske	aktivnosti	
na	področju	kongresov	in	posebnih	dogodkov	in	stranke	
poskušal	 prepričati,	 da	 se	 odločijo	 za	 višji	 standard	 pri	
organizaciji	dogodkov.	

Za	prepoznavnost	destinacije	in	hotela	je	bila	pomembna	
prireditev	»Extreme	40«,	ki	je	bila	organizirana	v	sodelo-
vanju	z	Ocean	Racing	Club,	d.o.o.	Hotel	Kempinski	Pa-
lace	Portorož	je	bil	deležen	velike	mednarodne	medijske	
pozornosti,	 saj	 tako	hotel	 kot	 tudi	 destinacija	Portorož	
nudita	najboljše	 ljubiteljem	jadrnic	 in	katamaranov.	Me-
dijsko pozornost tako na slovenskem kot tudi nemškem 
trgu	 je	pritegnil	gala	večer	za	Deslo	(slovensko-nemško	
gospodarsko	zbornico).	Čeprav	 število	nemških	gostov	
počasi	raste,	je	na	trgu,	od	koder	izhaja	veriga	Kempinski,	
še	veliko	možnosti	za	povečanje	tega	števila.

V	 družbi	 Grand	 hotel	 Adriatic	 so	 v	 letu	 2010	 največ	
aktivnosti usmerili v uvedbo nove spletne strani hotela 
z	 novim	 online	 rezervacijskim	 instrumentom	 »Fastbo-
oking«.	Pripravljen	 je	bil	 tudi	program	ob	40.	obletnici	
kongresnega	centra	(obletnica	v	maju	2011),	v	Opatiji	je	
bila	nameščena	nova	signalizacija	za	igralnico.
 
8.2 Razvoj in upravljanje  
 blagovnih znamk 

Na ravni Skupine Istrabenz razvijamo korporativno bla-
govno znamko Istrabenz, ki je v zadnjem letu pridobila 
na	zaupanju	in	ponovno	pridobiva	ugled.	Vrednost	kor-
porativne	 znamke	 prenašamo	 tudi	 na	 odvisne	 družbe	
oziroma znamke, kot so Istrabenz Gorenje, Istrabenz 
Turizem,	Istrabenz	plini.	

Področje Energetika  

V	Skupini	Istrabenz	Gorenje	na	področju	biomasnih	iz-
delkov uspešno razvijamo blagovno znamko Forest, ki 
obsega	lesne	brikete,	lesne	pelete,	oglje	in	drva.

Leta	2009	 je	družba	GEN-I,	d.o.o.,	na	trg	 lansirala	bla-
govno	 znamko	 Poceni	 elektrika.	 Razlikovalni	 element	
znamke	 Poceni	 elektrika	 je	 nizka	 cena.	 Nadpovprečno	
zadovoljstvo	odjemalcev	nas	spodbuja	v	širitvenih	načr-
tih.	Jeseni	2010	smo	že	drugo	leto	zapored	prejeli	naslov	
»Odjemalcu	prijazen	dobavitelj	električne	energije«.	Akci-
ja	tržnega	komuniciranja	s	ciljem	pridobiti	čim	več	novih	
odjemalcev	je	potekala	jeseni	2010.	Podprli	smo	jo	z	ge-
slom	»Najcenejša	elektrika	2010«.	Znižanje	cen	elektrike	
tudi	obstoječim	odjemalcem	za	tri	mesece	je	nedvomno	
izjemna poteza v ravnanju dobaviteljev na slovenskem 
trgu.

8. KOMUNICIRANJE IN UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK
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Skupina Istrabenz plini je v letu 2010 nadaljevala z ra-
zvojem	 blagovne	 znamke	 Plindom,	 ki	 odraža	 varnost,	
prijaznost	do	kupca	in	prilagojenost	njegovim	(specifič-
nim)	potrebam,	sodoben	način	življenja,	odgovornost	do	
okolja	in	odlično	storitev.

Področje Turizem

V Turizmu razvijamo krovno blagovno znamko Life-
Classs.	 Blagovna	 znamka	 LifeClass	 predstavlja	 povezo-
valni	element	in	podpisno	znamko,	ki	ima	izrazit	značaj	
številnih	 izbir.	V	 tržnih	 komunikacijah	 je	 bila	 blagovna	
znamka potrjena s konkretnimi vsebinami: nastanitveni-
mi	kapacitetami,	wellness	ponudbo,	kongresi.	

Družba	 Istrabenz	 Turizem	 je	 v	 letu	 2010	 upravljala	 z	
naslednjimi	 blagovnimi	 znamkami:	 Wai	 Thai,	 Shakti	 –	
Ayurveda	center,	Thalasso	center,	Mediteran	À	la	Carte	
restavracija,	Meduza,	Cafè	Central,	Sweet	Life.	V	skladu	s	
temeljno	strategijo	smo	zasnovali	komunikacijske	pristo-
pe,	ki	so	prilagojeni	tako	množičnim	medijem	(TV,	radio,	
tiskani	oglasi	in	splet)	kot	tudi	samim	hotelom	in	lokal-
nemu	okolju.

Grand	hotel	Adriatic,	d.d.,	upravlja	s	portfeljem	blagov-
nih	znamk	družbe	na	treh	ravneh:	
•	 blagovna	znamka	skupine	LifeClass;	
•	 blagovna	znamka	družbe	Grand	Hotel	Adriatic	in	
•	 produktne	blagovne	znamke,	kot	sta	Casinò	Adriatic	in	
Restaurant	Nimfa.

V	 letu	 2010	 je	 bila	 sprožena	 študija	 o	 repozicioniranju	
produkta wellness in ponovni opredelitvi blagovne znam-
ke	wellness	centra	Grand	hotela	Adriatic.

Hotel	Kempinski	Palace	Portorož	upravlja	mednarodna	
hotelska	 veriga	 Kempinski	 S.A.,	 zato	 deluje	 hotel	 pod	
blagovno	znamko	Kempinski.

Področje Informacijske tehnologije

Actual	I.T.,	d.d.,	je	na	področju	razvoja	blagovnih	znamk	
večino	aktivnosti	usmeril	v	blagovno	znamko	HITS,	pod	
katero	tržimo	celotno	paleto	naših	storitev	na	še	bolj	po-
enostavljen	in	prilagodljiv	način.	Za	krepitev	te	blagovne	
znamke	so	bili	izvedeni	predstavitveni	dnevi	v	večjih	kra-
jih	po	Sloveniji,	kjer	smo	potencialnim	strankam	predsta-
vili	nove	koncepte	rešitev.



Letno poročilo 2010 TRAJNOSTNO 
POROČILO

Istrabenz je vedno igral aktivno vlogo v okolju. Odgovornost za varnost, 
       dobrobit in rast naravnega in družbenega okolja prihaja  
              z jutranjo zarjo. Naša pot bo vedno v sožitju z življenjem.

TRAJNOSTNO 
POROČILO



TRAJNOSTNO 
POROČILO
TRAJNOSTNO 
POROČILO

ZVEZDA STALNICA
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1. UPRAVLJANJE KADROV

Znanje, energija in volja ljudi so za doseganje višjih ciljev in 
za konkurenčnost podjetja na trgu ključnega pomena. Upra-
vljanje človeških virov je v Skupini Istrabenz v skladu s po-
slanstvom, z vizijo in vrednotami družbe. Da zaposleni lahko 
napredujejo, vlagamo v spodbudno delovno okolje, zdravje 
in dobro počutje, varnost in zaščito, pogoje za osebnostni in 
karierni razvoj, skrbimo pa tudi za kakovostno preživljanje 
prostega časa. Za motiviranost delavcev je izrednega pome-
na jasna strategija podjetja in dosegljivi cilji družbe.

1.1 Gibanje števila zaposlenih 

V Skupini Istrabenz je bilo 31. 12. 2010 zaposlenih 1.447 
oseb. V primerjavi z letom 2009 se je število zaposlenih 
znižalo za 2.837 zaposlenih, kar je predvsem posledica 
prodaje družbe Droga Kolinska (30. 11. 2010 je bilo v 
Skupini Droga Kolinska zaposlenih 2.517 oseb).

V Skupini Istrabenz Gorenje se je število zaposlenih od 
leta 2008 do 2009 znatno povečalo, v letu 2010 pa ustalilo. 
Ne gre za ohranjanje istega števila delovnih mest, temveč 
so na eni strani družbe ustanavljale nove hčerinske druž-
be in nova delovna mesta, na drugih področjih pa se je 
število delovnih mest zmanjšalo. V letih 2008–2010 je bil 
v skladu z načrtovano poslovno rastjo zabeležen porast 
zaposlenih predvsem v skupini GEN-I. Občasno prihaja 
tudi do prehodov zaposlenih znotraj Skupine, predvsem 
z namenom optimizacije poslovanja ter prenosa speciali-
ziranih kadrov na ustreznejša delovna mesta.

Konec leta je bilo število zaposlenih v Skupini Istrabenz 
plini manjše kot konec leta 2009. V družbi Istrabenz plini 
se je število zaposlenih po zmanjšanju leta 2009 ponovno 
povečalo. V letu 2010 se je povečalo predvsem število zapo-
slenih za določen čas. Vzroke za to lahko iščemo v vse bolj 
nepredvidljivih razmerah na trgu, kateremu moramo prila-
gajati ponudbo, dodatne storitve in tudi število zaposlenih. 

V Plinarni Maribor število zaposlenih v primerjavi s prete-
klimi leti še vedno upada – vzrok je racionalizacija procesov 
in nenadomeščanja tistih, ki so iz družbe odšli. Zaradi tega 
je prišlo do pomanjkanja kadrov na nekaterih področjih, kar 
smo v letu 2010 z nekaterimi zaposlitvami nekoliko odpra-
vili. Zmanjšanje števila zaposlenih zaradi nadomeščanja od-
hodkov beležimo tudi v hrvaški družbi Istrabenz plini iz Ba-
kra, medtem ko je zmanjšanje števila zaposlenih v Istrabenz 
plinih iz Breze posledica racionalizacije stroškov.

Število zaposlenih v Skupini Istrabenz Turizem se je v 
letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za 155 za-
poslenih, večji del zmanjšanja je posledica prodaje družbe 
Turizem Kras avgusta 2010. V ostalih družbah Skupine Is-
trabenz Turizem je sicer tudi prišlo do zmanjševanja števila 
zaposlenih glede na leto 2009, in sicer v družbi Istrabenz 
Turizem za 26 oseb, v družbah Grand hotel Adriatic in Is-
trabenz hoteli Portorož pa po 11 oseb. Razlogi zniževanja 
števila zaposlenih v Skupini Istrabenz Turizem so v racio-
nalizaciji delovnih procesov in prilagajanju razmeram na 
trgu. Število zaposlenih glede na leto poprej se je znižalo za 
5 odstotkov.

Družba Istrabenz hoteli Portorož upošteva pri zapo-
slitveni politiki standarde in načela mednarodne verige 
Kempinski. Zaposlujejo kandidate, ki so pripravljeni na 
stalno izobraževanje in napredovanje. 

Število zaposlenih v Skupini Actual se je v primerjavi 
z letom 2009 znižalo. Del znižanja izhaja iz prilagoditve 
števila zaposlenih razmeram na trgu, del pa je vezan na 
pričetek stečaja odvisne družbe Simt, d.o.o. V letu 2010 
je bilo gibanje delovne sile izredno nizko.

Konec leta 2010 je bilo v Skupini Istrabenz največ zapo-
slenih na področju Turizma (48,72 %), sledila je Energeti-
ka (40,70 %), Informacijske tehnologije (8,85 %), Krovna 
družba (1,17 %) ter Druge naložbe (0,55 %).
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1.2 Starostna struktura  
 in bolniška odsotnost 

Starostna struktura
V Skupini Istrabenz Gorenje prevladujejo zaposleni med 
26. in 45. letom starosti, medtem ko je povprečna starost 
v holdinški družbi Istrabenz v letu 2010 znašala 38 let, 
v Zastavi Istrabenz Lizing pa 39 let. V družbi Istrabenz 
plini je bila zadnji dan leta povprečna starost zaposlenih 
44 let in 6 mesecev. 

V družbah Skupine Istrabenz Turizem je največ zapo-
slenih starih 26 do 35 let, sledi starostna skupina od 46 
do 50 let. V družbi Istrabenz Turizem se 17,8 odstotka 
zaposlenih nahaja v starostni skupini 51 do 55 let, sledita 
starostni skupini 46 do 50 let (15,4 odstotka) in 31 do 35 
let (15,2 odstotka). V primerjavi z letom 2009 se je sta-
rostna raven dvignila za 2 odstotka, in sicer s povprečne 
starosti 40,53 let na 41,30 let. Razlog je ta, da je starostna 

skupina od 41 let zaposlena za nedoločen čas. Starostna 
struktura zaposlenih v družbi Istrabenz hoteli Portorož 
je nizka. Prevladujejo zaposleni v starostni skupini 26 do 
30 in 31 do 35 let. V družbi Grand hotel Adriatic je veči-
na zaposlenih starih od 46 do 50 let, v družbi Thai Si pa 
prevladujejo mladi do 35. leta starosti.

V podjetju Actual I.T. je kar 57 odstotkov zaposlenih 
starih 26 do 35 let. Nizka povprečna starost zaposlenih 
ima vpliv na višino rezervacij, ki jih mora podjetje na-
meniti odpravninam in jubilejnim nagradam. Za podjetje 
pomeni mlad kolektiv tudi sveže znanje, inovativnost ter 
nenazadnje željo po uspehu in samouveljavitvi. Hkrati se 
to odraža v podjetju v nizkem povprečju bolniških od-
sotnosti.

Bolniška odsotnost
V Skupini Istrabenz Gorenje in v holdinški družbi Is-
trabenz ni veliko bolniških odsotnosti. Skupno število ur 

Število zaposlenih po naložbenih področjih Skupine Istrabenz v obdobju 2008–2010 na dan 31. 12. 

1 Podatki za leto 2010 ne vključujejo podatkov za Skupino Droga Kolinska in družbo Turizem Kras, ki sta bili v letu 2010 prodani.

2008 2009 20101

Krovna družba 24 18 17

Energetika 548 596 589

Turizem 958 859 705

Informacijske tehnologije 231 206 128

Druge naložbe 11 9 8

Prehrana 2.953 2.596 0

Skupaj 4.725 4.284 1.447
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bolniške odsotnosti v družbi Istrabenz plini se je v letu 
2010 zmanjšalo za 19,15 odstotka v primerjavi z letom 
2009 in je znašalo 11.884 ur, kar znaša povprečno 98,9 
ure na zaposlenega. Daljše bolniške so posledica resnej-
ših bolezni, nekaj je bilo tudi poškodb, tudi izven dela. 
V Skupini Istrabenz Turizem se je bolniška odsotnost v 
primerjavi z letom 2009 zmanjšala. Stopnja absentizma 
je v družbi Istrabenz Turizem relativno nizka. Bolniški 
stalež se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšal 
s povprečno 133 ur na 121 ur na zaposlenega oz. za 9 
odstotkov. Pri tem so se tako ure bolniškega staleža do 30 
dni kot tudi ure bolniškega staleža nad 30 dni zmanjšale 
za 14 odstotkov. V letu 2009 je bila bolniška odsotnost 
zaposlenih v družbi Istrabenz hoteli Portorož 3.648 ur, 
v letu 2010 pa nižja za 35 odstotkov oziroma je znašala 
2.376 ur. V družbi Grand hotel Adriatic se je bolniška 
odsotnost glede na leto 2009 zmanjšala za 3 odstotke.

1.3 Izobrazbena struktura 

Ob upoštevanju dejstva, da je bila novembra 2010 proda-
na Skupina Droga Kolinska in je zato nismo upoštevali 
pri analizi izobrazbene strukture Skupine Istrabenz za 
leto 2010, lahko rečemo, da v primerjavi z letom poprej 
v izobrazbeni strukturi Skupine Istrabenz ni bistvenih 
sprememb. Zmanjšalo se je število zaposlenih z II., III., 
IV. stopnjo izobrazbe, povečalo pa se je število zaposle-
nih s I., V., VI./1, VI/2., VII., VIII/1. in VIII/2. stopnjo 
izobrazbe. 

Leta 2010 je v Skupini Istrabenz imelo do vključno IV. 
stopnje izobrazbe 36 odstotkov zaposlenih, preostalih 64 
odstotkov pa najmanj V. stopnjo izobrazbe. Ta delež se je 
v primerjavi z letom 2009 zvišal, kar je posledica izobra-
ževanja zaposlenih.

Eno višjih izobrazbenih struktur v Skupini Istrabenz ima 
holdinška družba Istrabenz, kjer ima 58 odstotkov za-
poslenih univerzitetno izobrazbo (VII.) in/ali magisterij 
znanosti (VIII./1).

V Skupini Istrabenz Gorenje se izobrazbena struktu-
ra ne spreminja bistveno. Večinoma gre za zaposlene z 

najmanj V. stopnjo izobrazbe; vodstveni kader pa ima 
najmanj VII. stopnjo izobrazbe. Višji delež visoko izo-
braženih je pri družbah na področju trgovanja z energijo 
in inženirskih storitev. V nasprotni smeri izstopata družbi 
v BiH – Vitales Nova Bila, d.o.o., in Vitales, Bihač, d.o.o., 
kjer ima večina zaposlenih IV. ali V. stopnjo izobrazbe, 
saj gre za proizvodni družbi. Ker ti zaposleni številčno 
predstavljajo velik del zaposlenih v celotni skupini (34 
odstotkov), je izobrazbena struktura zaposlenih v celotni 
Skupini nekolika nižja. 

V Skupini Istrabenz plini se je zmanjšalo število za-
poslenih z najnižjo stopnjo izobrazbe. V številnih obja-
vah prostih delovnih mest v letu 2010 smo imeli potrebe 
po višje izobraženemu kadru, kar bi vplivalo na končno 
strukturo zaposlenih, vendar se je v več primerih zgodi-
lo, da ni bilo ustreznih prijav. Upoštevati pa je treba tudi 
dejstvo, da narava osnovne dejavnosti zahteva manj izo-
bražen kader in da tudi dolgoročno ne pričakujemo bi-
stveno spremenjene strukture. Kader z najnižjo stopnjo 
izobrazbe, ki se upokojuje, nadomeščamo z bolj izobra-
ženim kadrom.

V Skupini Istrabenz Turizem zaradi narave dejavnosti 
in operativnosti del še vedno prevladujejo zaposleni s V. 
stopnjo izobrazbe. Sledi skupina s I. stopnjo izobrazbe, 
kjer so zaposleni predvsem sobarice, čistilke in pomivalci 
posode. Zaradi neverificirane izobrazbe v Sloveniji so v 
najnižjo izobrazbeno skupino razvrščeni tudi vsi zapo-
sleni državljani Tajske in Indije – maserji. Izobrazbena 
struktura zaposlenih se dviga iz leta v leto.

Struktura izobrazbe v Skupini Actual se kljub fluktua-
ciji delovne sile ni bistveno spremenila. V letu 2010 se 
je izobrazbena struktura izboljšala za 3 odstotke, kar po-
meni, da ima 58 odstotkov zaposlenih izobrazbo, ki je 
višja od V. stopnje izobrazbe. Prevladujejo visokošolsko 
in univerzitetno izobraženi kadri, ki obvladujejo zahtevne 
poslovne procese in zagotavljajo visoko kakovost stori-
tev. Tudi v hčerinskih družbah na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji prevladuje kader z visokošolsko in 
univerzitetno izobrazbo.
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1.4 Štipendiranje in druge oblike 
 tovrstnega sodelovanja 

V Skupini Istrabenz izvajamo aktivno štipendijsko politi-
ko predvsem v družbah, ki zaposlujejo deficitaren kader. 

Od leta 2008 je holdinška družba Istrabenz vključena 
v Štipendijski sklad, ki temelji na partnerstvu med Uni-
verzo na Primorskem (UP), Univerzitetnim inkubatorjem 
UP, Študentsko organizacijo UP in gospodarstvom. Na 
podlagi vloženih sredstev imamo pravico do sklenitve 
enoletnih pogodb o štipendiranju z najboljšimi študenti 
na Univerzi na Primorskem, za katere obstaja kadrovska 
potreba v Skupini.

V družbah Skupine Istrabenz Gorenje sodelujemo s 
študenti, večinoma s področja elektro in informatike – 
študijska praksa, kandidiranje na razpisih za mlade razi-
skovalce itd. (prednjači Skupina GEN-I z dvema  mladi-
ma raziskovalcema in eno razpisano štipendijo). Družbe 
za proizvodnjo lesne biomasa občasno sprejema na pra-
kso mlade delavce, po potrebi sodelujejo s študenti z ob-
časnim študentskim delom. 

V šolskem letu 2010/11 je v družbi Istrabenz Turizem 
21 štipendistov, od katerih jih ima 7 status mirovanja šti-
pendije. Glede na stanje štipendij iz leta 2009 se je v letu 
2010 število štipendistov znižalo za eno štipendijo (22 v 
letu 2009). Za šolsko leto 2010/11 je družba razpisala 
14 štipendij (4 štipendije manj kot v letu 2009/10), po-
deljenih pa je bilo 6 štipendij, od teh 3 preko Regionalne 
štipendijske sheme. Tudi v letu 2010 se je družba Istra-
benz Turizem uspešno prijavila na razpis Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije ter na razpis Regionalne 
štipendijske sheme. Iz naslova obeh razpisov ima sedaj 
družba sofinancirane skoraj vse štipendije, in sicer 6 šti-
pendij je sofinanciranih iz sredstev regionalne štipendijske 
sheme, 5 štipendij iz sredstev Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije, 3 nove štipendije pa še bodo vklju-

čene v sofinanciranje v šolskem letu 2010/11. V družbi 
Grand hotel Adriatic so v letu 2008 z Ministrstvom za 
turizem Republike Hrvaške sklenili sporazum, s katerim 
družba štipendira 6 učencev oz. študentov. 

V ostalih družbah Skupine ne izvajamo aktivne štipendij-
ske politike. Na trgu delovne sile najdemo dovolj kako-
vostnih kadrov, s katerimi zapolnjujemo svoje kadrovske 
potrebe. Z izobraževalnimi ustanovami sodelujemo pri 
izvajanju obvezne prakse in na ta način vzpostavljamo 
stik s potencialnimi iskalci zaposlitve. 
 
1.5 Organizacijska klima in meritve 
 zadovoljstva zaposlenih

V družbah Skupine Istrabenz skrbimo za organizacijsko 
klimo in meritve zadovoljstva glede na značilnosti posa-
meznih naložbenih področij.

V družbi GEN-I redno merimo organizacijsko klimo 
in izvajamo ustrezne ukrepe, v ostalih družbah Skupi-
ne Istrabenz Gorenje pa ne opravljamo rednih meritev 
organizacijske klime. V večini družb vodstvo poroča o 
izboljšanju notranje klime, ki je posledica izboljšanja po-
slovanja družb.

V družbi Istrabenz Turizem smo v letu 2010 uvedli sis-
tem ocenjevanja in nagrajevanja uspešnosti posamezni-
kov, ki je bil med zaposlenimi pozitivno sprejet. Pristopili 
smo tudi k projektu izdelave splošnih in generičnih kom-
petenc, ki bodo postale komunikacijsko orodje in razvoj 
organizacijske klime ter pripomoček za lažje izvajanje 
meritev zadovoljstva zaposlenih.  

Zadovoljstvo zaposlenih se je v družbi Istrabenz ho-
teli Portorož merilo v sklopu Kempinski Employee 
Satisfaction Survay, ki je potekala od 23. avgusta do 10. 
septembra 2010. Zaposleni so ocenjevali zadovoljstvo 
z delovnim mestom, s plačo, z nadrejenimi, možnostjo 
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ustvarjanja kariere, delom kadrovske službe ipd. Meritve 
so pokazale, da so zaposleni s svojim delovnim mestom 
bolj zadovoljni kot v letu 2009, želijo pa večkratno oce-
njevanje s strani nadrejenih.

V družbi Actual I.T. smo v letu 2010 izvajali merjenje de-
lovne klime, na podlagi katerega smo sprejeli več ukrepov 
za izboljšanje počutja zaposlenih (npr. program timskega 
sodelovanja za zaposlene in redni sestanki z vodstvom 
zaradi boljše obveščenosti). Ponovno smo uvedli teden-
ske usklajevalne sestanke med oddelki. Najpomembnejša 
pa je izkazana visoka pripadnost družbi, želja zaposlenih 
po stalnem napredku ter pozitiven odnos do družbe.

1.6 Varnost pri delu  
 in skrb za zdravje 

V Skupini Istrabenz vsem zaposlenim zagotavljamo pred-
pisano osebno varovalno opremo in zaščitna sredstva v 
skladu s standardi in veljavno zakonodajo. Pomembno 
vlogo pri preprečevanju nezgod pri delu imajo redni pre-
gledi delovnih mest, nadzor koriščenja predpisanih de-
lovnih in zaščitnih oblačil ter opozarjanje na nevarnosti, 
ki se pojavljajo na delovnem mestu. V skladu z veljavno 
zakonodajo in izjavami o varnosti pri delu redno izvaja-
mo tako preventivne kot obdobne zdravniške preglede 
zaposlenih. Hkrati pa delujemo preventivno in posveča-
mo posebno pozornost tudi zdravju zaposlenih, in sicer 
z ukrepi varstva pri delu, zagotavljanjem zdrave prehrane 
na delovnem mestu in zdravim načinom življenja. 

V letu 2010 je bilo v Skupini Istrabenz 38 lažjih in ena 
težja poškodba pri delu, kar nakazuje, da so ukrepi na 
področju varstva in zdravja pri delu ustrezni in so pripo-
mogli k zmanjšanju poškodb in nesreč pri delu.

V družbi Instalacija delujemo na področju varnosti in 
zdravja pri delu, požarne varnosti, ekologije, prevozov 
nevarnega blaga, nevarnih snovi in varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami po standardih ISO 9001 in ISO 
14001. Pri skrbi za varnost in zdravje pri delu izvajamo 
relevantno slovensko zakonodajo, evropske direktive in 
notranje akte družbe. Usposabljanja izvajamo sami, za 
posebna področja, ki so zakonsko določena, pa se po-
služujemo usposabljanj pooblaščenih ustanov. Skrb za 
zdravje zaposlenih je v družbi stalno prisotna. Z zdravni-
škimi pregledi spremljamo zdravje in zmožnost za opra-
vljanje dela zaposlenih. S temi ukrepi lahko pomembno 
preprečujemo nezgode in poškodbe pri delu, poklicne 
bolezni, bolezni, ki so povezane z delom, in invalidnost.

Iz osnovnih opredelitev sistema varnosti v sprejetem 
Strateškem poslovnem načrtu Skupine Istrabenz plini 
ter Poslovnika vodenja, ki za varnost in zdravje pri delu 
sledi določilom standarda OHSAS 18001, izhajajo aktiv-
nosti, ki smo jih izvajali v letu 2010, in med katerimi je 
opredeljena tudi odgovornost. Varnost na vseh podro-
čjih delovanja družbe Istrabenz plini zagotavljamo tako, 
da imamo nameščene odgovorne osebe z opredeljenimi 
nalogami, izdelano oceno tveganja ter opredeljenim spre-
mljanjem in nadzorom. Najpomembnejša dokumenta, s 
katerima smo ocenili tveganje za varnost in zdravje pri 
delu in tveganje za industrijsko nesrečo, ki lahko vpliva 
na okolico, sta Izjava o varnosti z oceno tveganja in Var-
nostno poročilo. Izjava o varnosti z oceno tveganja je bila 
revidirana v letu 2010. V minulem letu smo med dru-
gim izvedli meritve delovnega okolja v vseh poslovnih 
enotah, pripravili ustrezna usposabljanja in dopolnitve 
opreme po zahtevah iz načrtov zaščite in reševanja ter 
organizirali vajo zaščite in reševanja ter požarnega varstva 
v sodelovanju z gasilsko brigado.

V Plinarni Maribor izvajamo zahteve certifikata OHSAS 
18001:1999, Zakona o varnosti in zdravja pri delu, IVOT 
in Pravilnika o osebni varovalni opremi. Izobraževanje s 
področja varnosti pri delu izvajamo enkrat letno. Posebne 
aktivnosti, ki so vezane na naravo dela, pregledi delovnih 
mest in meritve se izvajajo po načrtu in v skladu z zakon-
sko predpisano periodiko. Zdravniški pregledi se izvajajo 
ob zaposlitvi novega delavca, obdobni pregledi pa v skla-
du z oceno tveganja posameznega delovnega mesta.

Družbe Skupine Istrabenz Turizem na področju ukre-
pov varstva pri delu ukrepajo v skladu z vso predpisano 
zakonodajo in redno izvajajo obdobne preglede delovnih 
mest, izobraževanja s področja varstva pri delu in pre-
verjanja znanja in usposobljenosti zaposlenih s področja 
varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. 

Družba Istrabenz Turizem se je maja 2010 predstavila 
na mednarodnem posvetu o zdravju in varnosti pri delu 
s člankom »Izboljšanje zdravja in varnosti na delovnem 
mestu vzdrževalec bazenske tehnike«. Članek je bil s 
strani strokovne javnosti izjemno pozitivno sprejet, saj 
je v času globalne gospodarske krize govoril o bistvenem 
pozitivnem napredku na področju varnosti ter varstva 
in zdravja pri delu. Bistvena za uspeh je bila podpora 
vodstva z odobritvijo finančnih sredstev ter konkretni, 
organizacijski in tehnični ukrepi z jasno določenimi iz-
vedbenimi roki. Novembra 2010 je bila družba Istrabenz 
Turizem povabljena tudi na evalvacijo o mesecu požar-
ne varnosti, kjer se je predstavila s prispevkom »Priprava 
vaje množične nesreče v hotelu Mirna 2010«. 
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1.7 Razvoj kadrov, izobraževanje 
 in usposabljanje

V vseh družbah Skupine Istrabenz namenjamo veliko 
pozornosti kariernemu in osebnostnemu razvoju zapo-
slenih. Vlagamo v sposobnosti, zdravje in znanje zaposle-
nih, skrbimo pa tudi za kakovostno preživljanje proste-
ga časa. Vsaka družba v Skupini ima začrtano strategijo 
razvoja kadrov. Izobraževanja organiziramo v skladu s 
strategijo ali glede na konkretne potrebe, ki se pokažejo 
ob izvedbah posameznih projektov. Pripravljamo izbrana 
strokovna izobraževanja kot tudi dolgoročno sodelova-
nje z visokošolskimi ustanovami.

Razvoj zaposlenih v Skupini Istrabenz je zaradi značilnosti 
dela, procesov in storitev usmerjen v razvoj posameznikov 
v skladu s potrebami in cilji družbe. Pomemben poudarek 
namenjamo oblikovanju timskega dela in osebnih stikov. 
Razvoj kadrov temelji predvsem na poznavanju kompetenc 
zaposlenega, njegovih interesov in razvojnega potenciala. 

V družbi Instalacija so zaposleni tekom leta opravili 
veliko zunanjih strokovnih in tudi notranjih usposabljanj 
in izobraževanj. Med notranja izobraževanja sodijo pred-
vsem usposabljanja iz varstva pri delu in prve pomoči, 
med zunanja izobraževanja pa sodijo specifična usposa-
bljanja s področja dela, ki ga zaposleni opravlja. 

Družba Istrabenz Turizem je v letu 2010 nadaljevala s 
projektom »Life profession«, ki ga podpira in financira 
Evropski sklad Leonardo da Vinci. Kandidati so pridobili 
praktično in strokovno znanje, ki je pomembno za oseb-
nostni razvoj zaposlenih in tudi družbe. Velik poudarek 
projekta je na prenašanju osvojenega znanja tako znotraj 
podjetja kot tudi širše v Sloveniji (šole, zavodi za zaposlo-
vanja, država, mediji). Projekt se je podaljšal v leto 2011 
in se bo zaključil predvidoma meseca aprila 2011.

V aprilu 2010 smo v družbi organizirali strokovno ek-
skurzijo »Izmenjava dobrih praks«, kjer smo gostili 18 za-
poslenih družbe Turizem Kras. Izmenjava dobrih praks je 
potekala preko delavnic na področju kuharstva in strežbe 
(organizacija dela v različnih obratih), nastanitev (sistem 
urejanja notranjih in zunanjih površin) in podporne služ-
be (promocija, prodaja, kontakti, povezanost s krajem, 
spodbujanje sodelovanja zaposlenih pri dogodkih). S po-
dobnimi aktivnostmi bomo nadaljevali, saj je delavnica 
doprinesla h kakovosti poslovanja.

V letu 2010 smo nadaljevali s popularizacijo gostinskih in 
turističnih poklicev preko predstavitve družbe na sloven-
skih osnovnih šolah in srednjih strokovnih ter poklicnih 
šolah v okviru projekta »Na stežaj odprta vrata«.

Družba se je predstavljala tudi na organiziranih dogodkih 
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled in Viš-
je strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Na 
novo smo vzpostavili sodelovanje z Biotehničnim izobra-
ževalnim centrom Ljubljana, ki izvaja dvoletni višješolski 
strokovni program Gostinstvo in turizem. Nadaljujemo 
sodelovanje z Višjo hotelirsko šolo v Beogradu ter z Viš-
jo šolo za gospodarske poklice iz St. Petra v Avstriji, na 
novo pa s Srednjo turistično šolo iz Beljaka v Avstriji ter 
Fakulteto za gastronomijo in gostinstvo iz Padove. V letu 
2011 načrtujemo razširitev sodelovanja z več šolami iz 
Evrope in razširitev projekta »Na stežaj odprta vrata« na 
prav vse srednje in višje/visoke gostinsko-turistične šole 
ter zdravstvene šole v Sloveniji. Sodelovanje s šolami je 
prineslo predvsem razširjeno mrežo šol, s katerimi druž-
ba sodeluje pri izvajanju praktičnega usposabljanja. 

Oktobra 2010 se je 19 zaposlenih s področja strežbe, ku-
hinje, recepcije in gospodinjstva prijavilo na tekmovanje 
na gostinsko-turističnem zboru. Izmed prijavljenih sta bila 
tudi dva štipendista družbe. Na tekmovanju so tekmovalci 
dosegli izjemen uspeh, saj so prejeli 4 zlate in 13 srebrnih 
medalj ter 2 priznanji. Družba je bila tudi ena izmed glav-
nih pokroviteljic dogodka Sladka Istra, ki je potekal sep-
tembra 2010 v Kopru. Slaščičarska ekipa LifeClass je na 
dogodku tekmovala na dveh natečajih, in sicer »Naj torta 
Sladke Istre 2010« in »Najizvirnejša sladica Istre 2010«, kjer 
je v obeh kategorijah dosegla zlato odličje. 

V letu 2010 smo v družbi Actual I.T. napotili zaposlene 
na približno 50 izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji in 
tujini. Na izobraževanja so bili napoteni predvsem zaposle-
ni na področju tehnološkega razvoja, največ na področju 
infrastrukturnih storitev. Intenzivno sodelujemo z vsemi 
tremi slovenskimi univerzami in imamo odprte karierne 
poti za lažje spoznavanje študentov z možnostmi zapo-
slitve v našem podjetju. V letu 2010 smo opravili letne 
razgovore z vsemi zaposlenimi, kar bomo ponovili tudi v 
letu 2011. V velik uspeh si štejemo, da se veliko predlogov 
zaposlenih upošteva pri nadaljnjem poslovanju in odloči-
tvah v družbi. V letu 2010 smo sprejeli novo sistemizacijo 
delovnih mest ter klasifikacijo plačilnih in tarifnih razre-
dov, kar pripomore k poštenem in ambicioznem načinu 
nagrajevanja zaposlenih. V zadnjem mesecu leta 2010 smo 
pričeli z aktivnimi dvodnevnimi team building delavnica-
mi, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2011. Nadejamo si, 
da bodo tovrstni pristopi dolgoročno imeli velik doprinos 
tudi z vidika pozitivnega vzdušja in pripadnosti.
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2. DOBAVITELJI

V Skupini Istrabenz ustvarjamo trdne, dolgoročne in po-
štene povezave z dobavitelji, ki omogočajo skupen razvoj. 
Prisegamo na partnerske odnose, zato spodbujamo prenos 
znanja in izkušenj med družbami in partnerji na nabavnem 
področju. Rezultat dolgoročnih prizadevenj je zmanjševa-
nje stroškov nabave in zanesljivost nabavnih poti, ki za-
gotavljajo nemoten potek poslovnih procesov. Dobavitelje 
skrbno izbiramo, poleg pokazateljev primernosti pa spre-
mljamo tudi njihov odnos do družbene odgovornosti.

Dobavitelje izberemo na osnovi več kriterijev:
• kakovost dobavljenega materiala, 
• dobavni pogoji, 
• odzivnost pri reševanju reklamacij,
• sposobnost prilagajanja kupcu, 
• lokalna tehnična in prodajna podpora ter
• cena in plačilni pogoji. 

Družba Istrabenz Gorenje pokriva del prodaje opleme-
nitene biomase s proizvodnjo družb v Skupini, ki so gle-
de poslovanja tesno povezane z družbo.

Z nekaterimi partnerji imamo sklenjene dolgoročne po-
godbe o poslovnem sodelovanju ter letne pogodbe za 
dobavo po določenih cenah, preostalo surovino pa pri-
dobivamo na trgu glede na trenutno razpoložljivost. Z 
nekaterimi dobavitelji imamo sklenjene pogodbe o fi-
nančnem ali poslovnem najemu opreme za proizvodnjo 
oplemenitene biomase. Število dobaviteljev na trgu je ve-
liko, vendar je pri izbiri potrebna previdnost. Poleg ome-
njenih kriterijev za izbiro dobaviteljev upoštevamo tudi 
zagotovljene količine dobav ter korektno sodelovanje v 
preteklih letih.

Za družbe na področju inženiringa je zelo pomembna za-
nesljivost dobavitelja. Da bi dosegli boljše nabavne pogoje, 
vzdržujemo z dobavitelji dolgoročne partnerske odnose.

Zaradi specifične opreme, ki jo uporablja Intrade-ener-
gija, d.o.o., Sarajevo, pri opravljanju dejavnosti, je na 
voljo omejen krog dobaviteljev. Izbira temelji na osno-
vi pozitivnih izkušenj s tehnično opremo in podporo, ki 
jo nudi dobavitelj. Gradbena in montažna dela opravlja 
družba v lastni režiji, saj ima za to ustrezen kader, s čimer 
tudi znižuje stroške.   

Družba GEN-I se drži načel poslovne odličnosti in zane-
sljivega izpolnjevanja sklenjenih poslovnih dogovorov, pri 
čemer je v ospredju dobro gospodarjenje družbe in Skupi-
ne, zanesljivost, cenovna ustreznost ter prednost obnovlji-
vih in trajnostnih virov proizvodnje električne energije.

Leto 2010 je bilo prelomno za vse udeležence na trgu, ki 
se ukvarjajo z odkupom električne energije od proizvajal-
cev iz obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodenj 
toplote in električne energije z nadpovprečnim izkorist-
kom (SPTE), saj je nova zakonodaja temeljito spremenila 
razmere na trgu. 

Spremenjena zakonodaja je negativno vplivala na naše 
poslovanje na tem področju. Nov način določanja cen in 
spremenjen način dodeljevanja podpornih cen električne 
energije je pustil posledice v manjšem obsegu GEN-Ije-
vega odkupa. Do konca leta 2010 smo s hitrim odzivom 
posledice že skoraj odpravili. 

V letu 2010 je GEN-I v Sloveniji odkupil 140,4 GWh 
električne energije od proizvajalcev iz obnovljivih virov 
energije in od proizvajalcev s postroji za soproizvodnjo 
toplote in električne energije z nadpovprečnim izkorist-
kom, v letu 2011 pa je načrtovan odkup v obsegu 170 
GWh. S tem se bo delež kupljene električne energije po-
večal za skoraj 20 odstotkov glede na leto 2010. 

Konkurenčna prednost družbe GEN-I pri izvajanju de-
javnosti in odkupa iz OVE in SPTE je predvsem v prila-
godljivosti, znanju, storitvah in v prilagojenih izdelkih, s 
pomočjo katerih omogoča proizvajalcem boljše obvlado-
vanje cenovnih in količinskih tveganj in s tem pomaga iz-
koriščati tržne priložnosti proizvajalcem z zagotavljanjem 
optimizirane odkupne cene. 

V ta namen smo lani prvič in kot edini dobavitelj v Slo-
veniji organizirali poseben dogodek, ki je bil namenjen 
prav proizvajalcem iz OVE in SPTE. Predstavili smo jim 
napredne storitve in mehanizme, ki jim bodo v pomoč.

V družbi Istrabenz plini izvajamo letni izbor in ocenjeva-
nje dobaviteljev po določilih ISO standardov. Kriteriji za 
razvrščanje dobaviteljev so: kakovost blaga (lastne izkušnje 
in poslovanje dobavitelja v skladu z SIQ certifikati, čeprav 
slednje ni ključnega pomena za izbor), zadostna količina, 
rok dobave in cena. Glede na naravo dejavnosti smo pri 
izboru dobaviteljev omejeni na manjše število ponudnikov, 
ki so sposobni izpolniti naše zahteve in potrebe.

Tudi v Plinarni Maribor sistematično spremljamo do-
bavitelje in jih na podlagi letnega ocenjevanja razvrščamo 
v skupine glede na stopnjo izpolnjevanja zahtev. Poleg 
kriterijev kakovosti materiala oz. storitve in cene, doba-
vitelje izbiramo tudi na podlagi izpolnjevanja dobavnih/
izvedbenih rokov, odzivnega časa, lokacije dobavitelja, 
ugleda dobavitelja in kakovosti komunikacije z dobavite-
ljem. Če potencialni dobavitelj posluje po zahtevah enega 
od sistemskih standardov družine ISO 9000, ISO 14000 
ali OHSAS 18000, to predstavlja prednost pred ostalimi 
pri končni izbiri dobavitelja.

Strategija do dobaviteljev v družbi Istrabenz Turizem 
predvideva sklenitev partnerskega odnosa z omejenim 
številom dobaviteljev, ki prilagajajo ponudbo potrebam 
gostinstva in nastanitve. V letu 2010 je družba nadaljeva-
la z naročanjem preko informacijskega sistema, ki ga je 
družba vpeljala v letu 2009 in ki je pripomogel predvsem 
k hitrejšemu naročanju, boljši izbiri dobaviteljev, večji 
preglednosti nad gibanjem cen posameznih izdelkov ter 
k boljšemu upravljanju z zalogami. V letu 2010 je družba 
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razširila nabavni trg in vključila nove dobavitelje. Povečal 
se je delež nabav iz Italije in Francije oz. več tujih do-
baviteljev, specializiranih za oskrbo hotelov in gostinskih 
obratov. Priložnost so dobili dobavitelji, ki so sposobni 
zadostiti logističnim zahtevam družbe. 

Izbira dobaviteljev v družbah Skupine Istrabenz Turizem 
temelji na več kriterijih:
• dolgoročna zanesljivost dobavitelja in primerna veli-

kost za oskrbo večjih hotelskih družb;
• ustrezna organiziranost glede sanitarnih predpisov s 

področja hrane in pijače;
• obstoj logistične mreže, ki omogoča vsakodnevno do-

bavo hrane in pijače na mesta, kjer se blago troši;
• ustrezne cene, plačilni roki in super rabati, ki spodbuja-

jo rast nabave pri določenem dobavitelju;
• pripravljenost dobavitelja sodelovati pri skupni promo-

ciji storitev;
• pripravljenost dobavitelja sodelovati pri notranjih izo-

braževanjih delavcev (npr. varna uporaba kemikalij ter 
pravilni postopki čiščenja).

Družbe Skupine Istrabenz Turizem načrtujemo z dobavi-
telji skupne akcije pospeševanja prodaje, skupne zakupe 

oglaševalskih površin, razvijamo nove izdelke ter med-
sedbojno izmenjujemo znanje in izkušnje.

V Skupini Actual gradimo dolgoročne partnerske odnose s 
ključnimi dobavitelji. Med temi smo izbrali priznane in uve-
ljavljene svetovne ponudnike informacijskih rešitev. V Actu-
alu se zavedamo, da z oblikovanjem dolgoročnega sodelova-
nja z dobavitelji lahko ustvarimo konkurenčne prednosti. S 
strateškimi partnerji skupaj nastopamo na trgu, sodelujemo 
pri razvoju novih izdelkov, izboljšujemo storitve, ki jih nudi-
mo obstoječim strankam, skupaj razvijamo in načrtujemo tr-
ženjske aktivnosti ter trženje izdelkov. Z razširitvijo prodajne 
ponudbe Actuala želimo znižati tveganje zaradi odvisnosti 
od posameznega dobavitelja. Vsako povpraševanje naslovi-
mo na več dobaviteljev, s čimer zagotavljamo najboljšo ceno 
izbranih izdelkov in dobavne pogoje.

Pri izbiri dobaviteljev je ključnega pomena raven storitev, 
ki nam jih zagotavlja dobavitelj oz. njegov lokalni pred-
stavnik. Na osnovi teh kriterijev dobavitelje letno oceni-
mo in jih razvrstimo v razrede.
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3. KUPCI

Naši izdelki in storitve so ekološko usmerjeni, zato na-
stajajo v skladu z okoljem, s standardi kakovosti in z za-
konskimi normami. Razvijamo naravi prijazne izdelke in 
storitve ter spodbujajo družbeno odgovornost kupcev. 
Odnose s kupci gradimo na poštenosti in zaupanju, pre-
poznavanju njihovih potreb ter ustvarjanju rešitev po 
njihovi meri. Dolgoročna partnerstva ne temeljijo le na 
prepoznavanju potreb danes, temveč na zadovoljevanju 
pričakovanj v prihodnosti.

3.1 Zadovoljstvo kupcev

Raziskave ugotavljanja zadovoljstva in mnenj kupcev so 
naše usmeritve za izboljšanje. Družbe pridobivajo infor-
macije o zadovoljstvu kupcev na različne načine.

V Skupini Istrabenz Gorenje se zavedamo pomena za-
dovoljstva kupcev, ki ga narekujejo partnerski odnosi in 
kakovostne storitve. 

V družbi Istrabenz Gorenje prodajamo izdelke oplemeni-
tene biomase predvsem v Italiji, Avstriji, Nemčiji in Slove-
niji. V letu 2010 je družba povečala tržni delež v Avstriji. 
To je velika tržna priložnost, saj je avstrijski trg eden najve-
čjih trgov oplemenitene biomase v Evropi. Prodajo bomo 
skušali povečati tudi v Nemčiji in Italiji ter jo razširiti na 
trge jugovzhodne Evrope. Naš cilj je trgu ponuditi kakovo-
sten in konkurenčen izdelek ter na ta način obdržati kupce, 
ki imajo dobro boniteto, in pridobiti nove.

Družba IG AP, ki večino prometa ustvari pri stalnih kup-
cih na področju Slovenije, je v letu 2010 namenila poseb-
no pozornost prenovi ponudbe. Družba je pridobila nove 
kupce na področju veleprodaje, trgovine in programa za-
stopstev. Lastna baza kupcev, ki vključuje več kot sedemsto 
poslovnih subjektov, s katerimi je družba v rednih stikih, 
je pomembna za pospeševanje prodaje družbe. Vsako leto 
izvajamo anketo zadovoljstva kupcev. Zadnje ocene zado-
voljstva kažejo, da zadovoljstvo naših kupcev raste. 

Osnovni cilj družbe Istrabenz Gorenje Inženiring je 
zadovoljstvo naročnikov, ki ga zagotavljamo z identifi-
kacijo predlogov, potreb in pričakovanj naročnikov, zbi-
ranjem povratnih informacij, doslednim obravnavanjem 
pripomb/reklamacij naročnikov ter s sprotnim sledenjem 
najsodobnejšim in kakovostnim praksam in predpisom. 
Ker želimo s kupci dolgoročno sodelovati, gradimo od-
nose na strokovnosti, zaupanju in korektnosti.

Podjetje Aragon je v letu 2010 opravilo tržno raziskavo, 
iz katere je razvidno, da so odjemalci električne energi-
je družbe GEN-I statistično gledano bolj zadovoljni z 
našim delom kot odjemalci ostalih dobaviteljev. Oktobra 
2010 nam je družba Prosperia podelila naslov »Do odje-
malcev prijazen dobavitelj«. Že drugo leto zapored smo v 
metodi Skrivnostni nakup pridobili največje število točk 
in osvojili laskavi naslov.

V družbi Istrabenz plini smo konec leta 2009 in v začet-
ku leta 2010 izvedli anketo zadovoljstva kupcev ob mon-
taži plinovodnega ogrevanja v objekt. V anketi smo kup-
ce prosili, da ocenijo delo naših sodelavcev in opravljene 
storitve, obenem pa smo jim zastavili še nekaj vprašanj o 
dejavnikih, ki so vplivali na njihovo odločitev za izbrani 
način ogrevanja. S pomočjo analize ankete smo pripravili 
korektivne ukrepe.

V Plinarni Maribor obvladujemo tržni položaj ter spre-
mljamo konkurenco, njihove tržne aktivnosti in konku-
renčne ponudbe za vsa področja delovanja (ZP, UNP-
rezervoarji in jeklenke, servisne storitve). V mesecu 
oktobru 2010 smo izvedli anketo zadovoljstva kupcev, 
da bi ugotovili splošno zadovoljstvo kupcev z izdelki in 
opravljenimi storitvami. Zadovoljstvo kupcev smo v letu 
2010 ugotavljali tudi v družbi Istrabenz plini iz Bakra.

Družba Istrabenz Turizem meri zadovoljstvo gostov s 
pomočjo hotelskih anket, ki se nahajajo v sobi, z analizo 
pritožb in pohval, z analizo informacij, ki jih pridobijo 
zaposleni v neposredni komunikaciji z gosti, ter s spre-
mljanjem in z analizo komentarjev na socialnih omrežjih. 
Rezultati anket so spodbudni, saj povprečne ocene pre-
segajo vrednost 4. Največ pohval je na račun prijaznosti, 
ustrežljivosti in strokovnosti osebja, čistoče ter wellness 
ponudbe, največ pripomb pa so zaradi dotrajane opreme 
deležne sobe v stolpnem delu Grand hotela Portorož. 

V družbi Actual I.T. izvajamo anketo zadovoljstva kupcev 
enkrat letno v obliki elektronskega vprašalnika, ki ga posre-
dujemo vsem našim končnim uporabnikom. Rezultati so bili 
v letu 2010 pozitivni in primerljivi z anketo, izvedeno v letu 
2009. Na naše veselje smo zaznali mnogo več pohval, kar 
potrjuje pravo usmeritev na področju zadovoljevanja potreb 
kupcev. Načrtujemo, da bomo na podlagi analize anket opra-
vljali kvartalno obveščanje z novostmi na IT-področju in s 
storitvami Actuala ter dodatno izboljšali prvi nivo pomoči 
uporabnikom v sklopu našega servisnega centra.
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3.2 Reklamacije

Svoje delovanje lahko izboljšujemo le, če poznamo za-
dovoljstvo potrošnikov in uporabnikov naših storitev. 
Spremljamo reklamacije in na osnovi le-teh izboljšujemo 
kakovost naše ponudbe.

V družbi GEN-I rešuje klicni center vse reklamacije na 
brezplačni številki 080 15 58. Klicni center je vsak de-
lovnik dostopen 12 ur, je dobro usposobljen, podprt s 
kakovostnim sistemom telefonije in vodenja podatkovnih 
baz. Pri reklamacijah gre predvsem za iskanje informacij 
in težave pri zamenjavi dobavitelja, ki včasih potegnejo 
za sabo še reševanje drugih težav (npr. lastniki merilnih 
mest niso pravi).

V družbi Istrabenz plini smo reklamacije redno obrav-
navali in odpravljali. V službi odnosov z uporabniki Pli-
narne Maribor smo v letu 2010 zabeležili 35 različnih 
reklamacij, povezanih predvsem z usklajevanji porabe 
ZP in izrednimi obračuni. Število reklamacij je bistveno 
manjše kot v predhodnem letu.

V družbi Istrabenz Turizem gostje izražajo svoja mne-
nja in pritožbe preko knjige pohval in pritožb ter s tem 
prispevajo k nenehnemu izboljševanju storitev in ponud-
be. Delež reklamacij je bil tudi v letu 2010 na zadovoljivo 
nizki ravni. Od skupaj 84.406 gostov v minulem letu se je 
pritožilo manj kot 5 promilov gostov. 

V družbi Actual I.T. vsako reklamacijo rešujemo v so-
delovanju z uporabniki in v sklopu pogodbe o ravni sto-
ritev. Reklamacij je relativno malo, saj končni uporabniki 
vse naše storitve potrdijo, še preden se zaključijo.

3.3 Družbeno odgovorni izdelki  
 in storitve

Kupcem želimo ponuditi izdelke in storitve, ki so okolju 
prijazni in ekološko neoporečni. Spoštujemo dediščino.

Družba Istrabenz Turizem vključuje v svoje izdelke lo-
kalne umetnike in lokalna društva, ki skrbijo za ohranja-
nje kulturne in naravne dediščine, kot so Društvo Anbot, 
Zakladniki sv. Jurija, Društvo za trajnostni razvoj Istre, 
Društvo vinarjev Istre, Društvo oljkarjev, Društvo oldti-
merjev, lokalne folklorne skupine – Šavrinski godci. Vsak 
ponedeljek potekajo v hotelih LifeClass slovenski večeri, 
ki so posvečeni istrski folklori in slovenski kulinariki, vsa-
ko sredo pa degustacije vin lokalnih vinarjev. V Termah 
& Wellness LifeClass ponujamo številne terapije z zdra-
vilnimi dejavniki. Že dobro stoletje uporabljamo darove 
morja, ki prihajajo iz Sečoveljskih solin. Zelo pomembna 
stranska produkta, ki nastajata v postopku pridelave soli, 
sta solinsko blato in slanica, ki sta tudi izjemno zdravilna. 
Poleg izredno pomembnih zdravilnih učinkov storitev 
Term & Wellness LifeClass pa gostom nudimo tudi diete, 
sestavljene iz lokalnih živil mediteranskega okolja. 

V Grand hotelu Adriatic poleg izredno pomembnih sto-
ritev Phytoaroma & Wellness centra nudimo gostom tudi 
dietno prehranjevanje in hrano iz ekološko pridelanih živil. 
Poskrbeli smo tudi za osebe s posebnimi potrebami, za ka-
tere smo uredili namestitev, dostope in parkirna mesta.
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4. VAROVANJE OKOLJA

Ekološka zavest je v Skupini Istrabenz vpeta tako v vsak-
danja opravila kot tudi razvojne projekte. Na vseh po-
dročjih se trudimo, da čim manj obremenjujemo okolje. 
Skrbno spremljamo kazalnike in izvajamo meritve. Tako 
lahko sprejemamo ukrepe, ki bodo prispevali k manjši 
onesnaženosti in oživljanju okolja. Vlaganja, ki zmanj-
šujejo škodljive vplive na okolje in ohranjajo naravno 
okolje, so za nas prednostna. Svoje poslovne priložnosti 
iščemo na področju okolju prijaznih izdelkov in storitev, 
ki osveščenim kupcem omogočajo okoljsko izbiro.

4.1 Skrb za naravno okolje  
 in okoljska politika 

V družbah, ki s svojo dejavnostjo posegajo v okolje, je 
okoljska politika temelj za vsakodnevno in razvojno de-
lovanje. Ekološka zavezanost je pogojena s posebnostmi 
dejavnosti in z zakonskimi predpisi.

Skupina Istrabenz Gorenje z razvojem in izvedbo mo-
delov za učinkovito rabo obnovljivih virov energije pri-
speva k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju onesnaže-
vanja okolja. Družbe v Skupini z določenimi aktivnostmi, 
kot so proizvodnja elektrike v lastni sončni elektrarni in 
varčevanje z naravnimi viri, prispevajo k varovanju okolja. 
Družba IG AP ima okoljski certifikat po standardu ISO 
14001:2004. Izdelki družb Vitales Nova Bila in Vitales 
iz Bihača sledita vsem predpisom s področja varovanja 
okolja in redno opravljata potrebne teste in meritve.

Družba Intrade-energija iz Sarajeva, ki proizvaja elek-
trično energijo v hidroelektrarnah, izvaja stalne hidro-
loške meritve skupaj z Meteorološkim inštitutom FBiH. 
Na osnovi teh meritev se sprejemajo ustrezni ukrepi za 
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Nekatere 
ukrepe izvajamo skupaj z lokalnimi okoljevarstvenimi 
organizacijami (Zeleni Fojnice, Ribiško društvo Fojnica 
in SB Kantona). Da bi prihranili električno energijo, bo 
družba v letu 2011 začela s projektom »Elektroenerget-
ska učinkovitost«. 

Družbi Istrabenz plini in Plinarna Maribor imata ure-
jen sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 
14001. V družbi Istrabenz plini smo leta 2004 sprejeli 
dokument »Politika plinske dejavnosti«, ki je sestavni del 
poslovnika »Sistema vodenja podjetja« in vključuje tudi 
okoljsko politiko delovanja podjetja. 

V družbah Skupine Istrabenz Turizem poleg zakono-
daje in splošne okoljevarstvene politike spoštujemo tudi 
lastne standarde in notranje pravilnike za ekološko po-
dročje in področje ravnanja z odpadki. Z uporabo oko-
lju prijaznih materialov in naprav omogočamo manjšo 
obremenitev okolja. Dnevno nadzorujemo kemijske in 
fizikalne vrednosti kopalnih vod, Zavod za zdravstveno 
varstvo pa mesečno nadzoruje kakovost vode v zaprtih 
bazenih, v sezoni pa tudi odprte bazene in morje. Vpe-
ljan je tudi sistem varnostnih ukrepov za preprečevanja 
nastanka legionele. Redno izvajamo meritve hrupa, ele-
ktričnih napeljav, preglede vgrajenih sistemov aktivne 

požarne zaščite, gasilnih aparatov, tovornih in osebnih 
dvigal, hidrantnega omrežja in servise naprav za javljanje 
požara. Družba Istrabenz Turizem je v letu 2010 izvajala 
pripravljalne aktivnosti za pridobitev certifikata Okoljska 
marjetica (evropski okoljski znak). 

V družbi Actual I.T. smo v letu 2010 pripravili načrt 
aktivnosti za varovanje okolja, ki ga bomo izvedli v letu 
2011.  

4.2 Ravnanje z naravnimi viri

Voda

Poraba vode je še posebej pomembna na področju Ener-
getike in Turizma. Zmanjšanje porabe smo dosegli na 
obeh področjih.

Čeprav v družbi Istrabenz plini nismo niti velik porab-
nik vode niti velik onesnaževalec, posvečamo skrbi za 
vodo precejšnjo pozornost. Na proizvodnih obratih pre-
ko pooblaščenega zavoda izvajamo obratovalni nadzor 
odpadnih voda. Prav tako skrbimo za gospodarno pora-
bo vode. V preteklih letih smo beležili relativno zmanjša-
nje porabe vode (preračunano na obseg poslovanja). Na 
nivoju družbe smo v letu 2010 beležili skupno porabo 
2.200 m3 vode, od tega 720 m3 odpadnih vod, ostalo so 
komunalne vode (v letu 2009 je znašala skupna poraba 
3.700 m3 vode, od tega 2.000 m3 odpadnih vod). 

V Plinarni Maribor izvajamo redno spremljanje porabe 
vode in obvladovanja izpustov v okolje tako na območju 
v Melju kot na območju Bohove. Na vodovarstvenem ob-
močju v Bohovi vzdržujemo vodotesno meteorno kanali-
zacijo z lovilcem olj in usedlin, tehnološka voda za preizku-
šanje jeklenk pa je zajeta v posebnem zaprtem sistemu.  

K manjši porabi pitne vode v družbi Istrabenz Turizem 
prispevamo z rednim vzdrževanjem razvoda pitne vode, 
s stalnim nadzorom porabe vode po objektih in z rednim 
nadziranjem naprav za oskrbo z vodo. Zalivanje travnatih 
površin plaže je izvedeno z reciklirano vodo, zbrano pod 
tuši. V letu 2010 se je poraba vode znižala za 2,3 odstotka 
(oz. za 3.226 m3), povečala pa se je poraba morske vode 
(za 274 odstotkov oz. 106.763 m3) zaradi poostrenih higi-
enskih kriterijev kopalne vode, ki zahtevajo bistveno pogo-
stejše in izdatnejše pranje filtrov. V hotelih Apollo, Mirna 
in Neptun smo za nadzor porabe vode namestili odšteval-
ne števce, uvedli pa smo tudi mesečni nadzor porabe vode 
po objektih. Pri delu upoštevamo uredbo o izpustih snovi 
in toplote pri odvajanju javnih vod v kanalizacijo. Namesti-
li smo dodatne števce na črpališčih morske vode in s tem 
uvedli popoln nadzor nad porabo morske vode za potrebe 
kopališč. V Grand hotelu Portorož smo v juliju 2010 na-
mestili tehnologijo zajema odpadne toplote (toplotna re-
kuperacija) z namenom dogrevanja tople sanitarne vode.

V Grand hotelu Adriatic smo s preudarnim ravnanjem 
zaposlenih in gostov ter z rednim vzdrževanjem sistemov 
znižali porabo vode v primerjavi z letom 2009. 
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Zrak

Zmanjševanje izpustov izboljšuje kakovost zraka. 

V družbah Skupine Istrabenz Turizem redno izvajamo 
nadzor nad temperaturo dimnih plinov in meritve vseb-
nosti izpušnih plinov. 

V družbi Istrabenz Turizem skrbimo s periodičnim čišče-
njem kurišč in servisiranjem gorilnikov za čistost izpušnih 
plinov in posledično za zmanjšanje porabe energentov, 
kar se seveda odraža tudi na zmanjšanju izpustov v zrak. 
Vzpostavljen imamo nadzorni sistem temperature po pro-
storih in delovnih temperatur v kotlovnicah, kar omogoča 
prihranek na kurilnem olju in posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v okolje. Dodatna sredstva vlagamo 
v skrb za ogrevalne naprave z namenom izboljšanega iz-
gorevanja fosilnih goriv, izvajamo pa tudi meritve škodlji-
vih plinov v kuriščih. V hotelih Riviera, Apollo in Neptun 
smo v letu 2010 v sobe razširili centralni nadzorni sistem, s 
katerim smo dodatno izboljšali nadzor nad temperaturo v 
prostorih in porabo energentov.

V letu 2010 je družba Grand hotel Adriatic zmanjšala izpu-
ste žvepla, medtem ko je izpust CO2 ostal enak prejšnjim 
ravnem, ki so v zakonsko predpisanih okvirjih. Družba je 
v minulem letu začela uporabljati ekstra lahko kurilno olje, 
pri katerem niso potrebni filtri za čiščenje izpušnih plinov, 
saj to olje ne škodi okolici. S tem smo dosegli ekološke 
normative. Periodično merimo tudi izpust škodljivih snovi 
v zraku, s katerim preverjamo vpliv na okolico.

Električna energija

V vseh družbah Skupine Istrabenz si prizadevamo za 
zmanjšanje porabe električne energije. Tudi v letu 2010 
se lahko pohvalimo z napredkom na tem področju. Smo 
okolju prijaznejši in znižujemo stroške delovanja.

V družbi Istrabenz plini beležimo v zadnjih letih zmanj-
ševanje relativne porabe električne energije, v družbi Pli-
narna Maribor pa bomo s projektom frekvenčnega kr-
miljenja velikih elektromotorjev za pogon črpalk UNP 
zagotovili povečanje proizvodnje in zmanjšanje porabe 
električne energije. Na lokaciji v Melju smo vgradili plin-
ski kotel z visokim izkoristkom in zamenjali stavbno po-
hištvo. Na lokaciji v Bohovi načrtujemo vgradnjo sistema 
ogrevanja s soproizvodnjo električne energije.

V posameznih družbah Skupine Istrabenz Turizem 
zmanjšujemo porabo električne energije z vgradnjo varč-
nih svetil, s sistemom za zniževanje konice, ki zmanjšu-
je obremenitev elektroenergetskega omrežja, vgradnjo 
centralnega nadzornega sistema, ki omogoča nadzor nad 
prezračevalnim sistemom, in z vgradnjo sistema vklop/
izklop ogrevanja oz. hlajenja. Sistem izklaplja električne 
porabnike, ko gosta ni v sobi. Po načelih »pametne ho-
telske sobe« sistem zmanjša ogrevanje oziroma hlajenje 
sobe, ko soba ni zasedena oz. ko gosta ni v sobi.

Energetska učinkovitost

Družbe v Skupini Istrabenz si nenehno prizadevamo za 
gospodarno rabo energije. Zavedamo se, da tudi z malimi 
dejanji lahko dosežemo veliko. 

V družbi Istrabenz plini smo v letu 2010 v okviru zasta-
vljenih ciljev izvajanja politike plinske dejavnosti dosegli 
zmanjšanje porabe vode in energentov.

V družbah Skupine Istrabenz Turizem zmanjšujemo 
količino energije za ogrevanje z dobrim tesnjenjem in 
uporabo izolacijskih stekel. Računalniško upravljamo po-
membne parametre delovanja kotlovnice za boljši nadzor 
in ukrepanje v primeru okvar. Klimati, opremljeni z reku-
peratorji odpadne energije, omogočajo ponovno uporabo 
toplotne energije odpadnega zraka. Vgrajene so varčne 
žarnice. Stalno preverjamo klimate in opravljamo redne 
servise centralnega nadzornega ter upravljalnega sistema 
centralnega ogrevanja in hlajenja. Z boljšim nadzorom nad 
napravami povečujemo energetsko učinkovitost sistema.

4.3 Ravnanje z odpadki

V vseh družbah Skupine Istrabenz skrbimo za ločevanje 
odpadkov in njihovo primerno odstranitev. Uporabne 
odpadke predamo komunalnim službam, ki poskrbijo za 
njihovo predelavo. Prizadevamo si za zmanjšanje količine 
odpadkov. 

Pri ravnanju z odpadki v družbi Istrabenz plini sledimo 
zakonskim zahtevam s področja varovanja odpadkov in 
sistemu varovanja okolja v skladu s politiko plinske dejav-
nosti podjetja. Vzpostavljen je sistem ločevanja odpadkov. 
Naša dejavnost ne povzroča niti nevarnih odpadkov niti 
količine ostalih odpadkov niso velike. Naši odpadki so ve-
činoma odpadne kovine (6.000 kg letno), ki jih prodamo 
komunalnim službam, ki poskrbijo za njihovo reciklažo.

V družbi Plinarna Maribor nimamo specifičnih tehnolo-
ških odpadkov, medtem ko za navadne komunalne odpad-
ke (katerih količine so zaradi povečevanja obsega proizvo-
dnje vsako leto večje) uporabljamo metodo ločevanja.  

V družbah Skupine Istrabenz Turizem ravnamo z od-
padki v skladu z zakonskimi predpisi in dobro prakso. 
Odpadke zbiramo ločeno in jih pravilno odstranjujemo. 
V gostinstvu spoštujemo predpisane standarde HACCP, 
ki se navezujejo na ločeno zbiranje, začasno hlajeno 
skladiščenje in odvoz organskih odpadkov ter masti in 
olj v predelavo za bioplin. Vse kuhinje so opremljene z 
lovilci olj, ki preprečujejo uhajanje olj in maščob v sis-
tem odvajanja odpadnih voda. Lovilci olj so pod stalnim 
nadzorom in se po potrebi praznijo v rezervoarje poo-
blaščenega ekološkega operaterja. Od septembra 2010 
je na vseh velikih lovilcih olj nameščen sistem dodajanja 
biokultur, ki pospešuje naravno razgradnjo odpadnih olj 
in masti in s tem preprečuje zamašitev, neprijeten vonj ter 
zmanjšuje izpuste v odtoke. Zabojniki za odpadke so so-
dobni, z vgrajenimi hidravličnimi mehanizmi za stiskanje 
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odpadkov ter zatesnjeni tako, da je čim bolj preprečeno 
uhajanje vonjav v okolico. V družbah poteka tudi ločeno 
zbiranje odpadnih baterij in žarnic.

V družbi Istrabenz Turizem se je z namestitvijo ože-
malcev organskih odpadkov v kuhinjah količina le-teh 
zmanjšala za 70 odstotkov, količina mešanih komunal-
nih odpadkov in kartonov pa se s stiskalnico za mešane 
odpadke in karton zmanjša do 40 odstotkov prostornine 
običajnih odpadkov. Steklo, mešane komunalne, organ-
ske kuhinjske odpadke ter masti in olja tehtajo pooblašče-
na pogodbena podjetja za odvoz. Infektivne odpadke iz 
zdravstva pred odvozom tehtamo v medicinskem centru 
Term & Wellness LifeClass. 

Družba Actual I.T. namenja posebno skrb odvozu rablje-
ne IT-opreme. Le-to predaja pooblaščenim podjetjem, ki 
tovrstno opremo v skladu z zakonom odpeljejo za pridobi-
vanje osnovnih surovin ali reciklažo rezervnih delov. 

4.4 Varno ravnanje s škodljivimi  
 in nevarnimi snovmi

Skrbimo za zmanjševanje količin nevarnih odpadkov in 
spoštujemo določila za varno ravnanje z nevarnimi od-
padki.

Področje ravnanja s škodljivimi in nevarnimi snovmi je v 
družbi Istrabenz plini zelo aktualno, saj so mnogi naši 
izdelki razvrščeni med nevarne snovi, zato rokovanju z 
njimi posvečamo veliko pozornost. Redno izvajamo no-
tranja izobraževanja s tega področja, prav tako pa preko 
spletnih strani, zloženk in varnostnih listov obveščamo 
naše stranke in javnost o nevarnostih naših izdelkov. Na 
ravni podjetja imamo v skladu z Zakonom o kemikalijah 
imenovano odgovorno osebo z opravljenim strokovnim 
izpitom, ki skrbi, da je naše delovanje v skladu z obširno 
zakonodajo s tega področja.

V družbi Plinarna Maribor zagotavljamo varno rav-
nanje z nevarnimi snovmi, izpolnjujemo predpise s po-
dročja obvladovanja kemikalij, prevoza nevarnih snovi, 
varovanja pred večjimi nesrečami z nevarnimi kemikali-
jami, varstva pred eksplozijo ter varstva pred požarom 
in varstva pri delu. Neskladnih procesov ali neizvršenih 
odločb državnih organov ne beležimo. Glede na osnovno 
dejavnost družbe lahko k varovanju okolja največ pripo-
moremo s kakovostnim procesom polnjenja jeklenk ter 
z vzdrževanjem sistemov in plinskih omrežij. Nadzor 
omrežja zemeljskega plina izvajamo s sodobnim siste-
mom, pritrjenim na namenskem vozilu. Tako v najkraj-
šem času zaznamo morebitna puščanja na omrežjih. Re-

dno izvajamo preventivne preglede rezervoarjev UNP. Z 
izgradnjo sodobne polnilnice UNP smo zmanjšali izpuste 
ob priklopu in odklopu na tehnološko najmanjšo možno 
mero in zmanjšali izpuste za 40 g/cikel polnjenja.

Škodljive in nevarne snovi v družbah Skupine Istrabenz 
Turizem so predvsem razna čistilna sredstva in bazen-
ske kemikalije. Načrti čiščenja zajemajo način čiščenja 
posameznih prostorov, definicijo čistila in tudi njihovo 
doziranje. Čistila imajo ustrezne certifikate in ustreza-
jo evropskim standardom ekologije, čiščenje pa poteka 
v skladu z načrti čiščenja, da varčno porabljamo vročo 
vodo ter kemikalije. Na ta način preprečujemo prekomer-
no obremenjevanje narave s kemičnimi čistili. Bazenske 
kemikalije uporabljamo v skladu z navodili proizvajalcev, 
nadzorujemo njihovo porabo in izvajamo postopke dela 
v skladu s predpisanimi notranjimi standardi ravnanja s 
kemikalijami. Količina škodljivih kemikalij (klora) na ba-
zenski tehniki je optimizirana zaradi vzpostavljene avto-
matike za doziranje klora pri pripravi bazenske kopalne 
vode, posledično je zmanjšana in optimizirana poraba 
klora za dezinfekcijo bazenske vode. Redno nadzoruje-
mo porabljeno količino čistil in kemikalij. 

Za leto 2010 je bilo izdano poročilo o meritvah bazenskih 
odpadnih vod. Na nobenem iztoku iz bazena izmerjena ali 
izračunana vrednost, s katero se izraža izpust snovi ali to-
plote v posamezni meritvi, ni presegala predpisane mejne 
vrednosti odpadnih vod. Naprave za kopališča z odvaja-
njem odpadnih vod ne obremenjujejo okolja čezmerno. 

4.5 Ekološke storitve in izdelki 

Ekološke storitve in izdelki združujejo v sebi kakovost z 
dodano vrednostjo, spoštovanje do naravnih dejavnikov 
in učinkovin, neoporečnost ter prijaznost.

V Skupini Istrabenz Turizem poleg zdravilnih, termal-
nih in wellness storitev nudimo tudi jedi iz ekološko pri-
delanih živil.

Terme & Wellness LifeClass so edinstvene pri uporabi pe-
tih lokalnih naravnih zdravilnih dejavnikov, ki jih upora-
bljamo v sprostitvene, lepotne in terapevtske namene: so-
linsko blato – fango, slanica – acqua madre, klima, morje in 
termomineralna voda. Tako so v termalni in wellness po-
nudbi združene vse naravne danosti obmorske destinacije 
in mediteranskega podnebja ter tradicija Sečoveljskih solin, 
Azije in Daljnega vzhoda. Prizadevamo si tudi za uporabo 
kozmetičnih pripravkov, narejenih iz okolju prijaznih sno-
vi. V družbi poteka projekt prehoda iz komercialnih čistil 
na ekološka, v prvi fazi v namestitvenem delu hotelov.
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Naše vrednote – okolje, ljudje in kakovost – podpirajo 
sponzorsko in donatorsko politiko Skupine Istrabenz. 
Med prejemniki sponzorskih sredstev so organizacije in 
posamezniki, s katerimi gradimo dolgoročne partnerske 
odnose, predvsem na področju športa, kulture, izobraže-
vanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Z do-
nacijami se odzovemo na materialne in finančne potrebe 
humanitarnih ustanov in društev. Prednost dajemo ciljem 

in akcijam, ki vplivajo na večjo skupino ljudi ali imajo 
poseben pomen za družbeno ali naravno okolje. 

V Skupini Istrabenz smo tudi v letu 2010 največ sponzorskih 
in donatorskih sredstev namenili športu (59,68 %), sledijo 
humanitarni nameni (17,38 %), ostali nameni, ki med dru-
gim vključujejo podporo projektom v lokalnem okolju  (9,63 
%), izobraževanje in znanost (7 %) in kultura (6,31 %).

5. SPONZORSTVA IN DONACIJE

Družba Istrabenz Gorenje je v letu 2010 večino spon-
zorskih in donatorskih sredstev namenila humanitarnim 
in športnim dejavnostim ter dejavnostim lokalne sku-
pnosti. Družba že vrsto let sponzorira Rokometni klub 
Zagorje in Rokometni klub Cimos Koper ter prireditev 
Kromberški punt, ki jo organizira KUD Krea. Na hu-
manitarnem področju pa že več let namenja donatorska 
sredstva Medobčinskemu društvu prijateljev mladine za 
Goriško. 

V letu 2010 je skupina GEN-I povečala tako sredstva 
za sponzoriranje kot za donacije. Skupina se sproti od-
ziva na prejete prošnje in pobude iz okolja. V prihodnje 
bomo uvedli stalen komunikacijsko-sponzorski program. 
Skupina GEN-I je namreč imela pripravljeno sponzorsko 
politiko še pred prihodom gospodarske krize, a je izved-
bo programa odložila na prihodnja leta, ker je vodstvo 
skupine ocenilo, da je v kriznih časih bolj družbeno kori-
stno in odgovorno imeti prilagodljiv in odprt sponzorski 
pristop, ki se odziva na predloge iz okolja po različnih 
kriterijih presoje.

Podpiramo dejavnosti lokalnih skupnosti v Posavju in na 
Goriškem, kjer ima skupina GEN-I svoje območne eno-

te oziroma sedež in je lokalni zaposlovalec. Prednost pri 
sponzoriranju dajemo lokalnim športnim društvom, ka-
terih obstoj je ogrožen, ker se zaradi krize umikajo ostali 
sponzorji. Na ta način smo v letu 2010 sponzorsko okre-
pili prisotnost v Rokometnih klubih Zagorje, Hrastnik 
in Krško. Naslednje merilo prepustnosti za sponzorska 
sredstva skupine je merilo povečevanja informiranosti za 
varčno rabo energije in okoljske teme pri populaciji otrok 
in mladih. 

S politiko sponzorstva in donacij želimo ustvariti partner-
ski odnos z okoljem, ki je osnova dolgotrajnega razvoja 
tako družbe Istrabenz plini kot celotne družbene sku-
pnosti. Strateška sponzorstva in donacije so pogodbeno 
urejena in so praviloma trajnejša, medtem ko o drugih 
prošnjah, v okviru načrtovane višine sredstev ter prošenj 
prosilcev, odloča uprava družbe. Eno najpomembnejših 
dolgoročnih sodelovanj je generalno sponzorstvo Roko-
metnega kluba Izola. Donatorska sredstva smo nameni-
li predvsem izvajalcem različnih športnih dejavnosti ter 
različnim skupinam lokalne in nacionalne skupnosti. 

V Plinarni Maribor je sponzorska in donatorska politi-
ka usmerjena k lokalnim skupnostim, v katerih podjetje 
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opravlja svoje poslanstvo. Skupni projekti Plinarne Mari-
bor z lokalno skupnostjo obsegajo dejansko celotno po-
dročje v Mestni občini Maribor, občini Ruše, občini Ho-
če-Slivnica, občini Šentilj, občini Selnica ob Dravi, občini 
Rače-Fram in občini Miklavž na Dravskem polju. Zago-
tavljanje zanesljive in varne oskrbe z zemeljskim plinom 
ter širjenje plinovodnega omrežja so skupni cilji Plinarne 
Maribor in družbene skupnosti, v kateri delujejo. 

Politika sponzorstev in donacij posameznih družb Sku-
pine Istrabenz Turizem je usmerjena v podporo de-
javnosti različnih organizacij v lokalnem in regionalnem 
okolju. Prevladujeta področji kulture in športa. 

Družba Istrabenz Turizem je v letu 2010 na področju 
kulture sponzorirala aktivnosti italijanske skupnosti pri 
pripravi pustnega plesa v Piranu, na športnem področju 
pa je najpomembnejše sponzoriranje Športnega društva 
Portorož – sponzorstvo teniškega WTA turnirja za žen-
ske Slovenia open v Portorožu. Družba podpira lokalno 
glasilo Solni cvet preko oglasnih prispevkov, sponzorirala 
pa je tudi dve lokalni kulturni društvi, in sicer Društvo 
zakladnikov sv. Jurija in Društvo Anbot. Na področju 
projektov z lokalno skupnostjo naj omenimo večletno 

sponzorstvo Tartini Festivala, mednarodnega festivala 
komorne glasbe, ki oživlja dela in duh v Piranu rojenega 
Giuseppeja Tartinija. Izvajalci so vrhunski priznani glas-
beniki z vseh koncev sveta, ki jih v Sloveniji lahko le red-
ko slišimo. Festival, ki se odvija od leta 2002, je vsako leto 
bolj odmeven in kot tak postavlja slovensko obalo med 
evropska poletna prizorišča vrhunske komorne glasbe. S 
tem se bogati turistična ponudba v Portorožu in Piranu. 

Družba Grand hotel Adriatic je v letu 2010 že drugo leto 
zapored organizirala in sponzorirala mednarodni turnir 
v biljardu (2. Mednarodni Grand Prix – Trofej Casino 
Adriatic), skupaj s turističnim združenjem mesta Opatije 
pa je sodelovala pri promociji Opatije kot turistične de-
stinacije. 

V družbi Actual I.T. usmerjamo sponzorska in donator-
ska sredstva na področja kulture, športnega udejstvovanja 
otrok in ljudi s posebnimi potrebami ter izobraževanju 
in znanosti. Pri tem smo usmerjeni v lokalno skupnost, 
v kateri je sedež našega podjetja. Poleg dobrodelnih na-
menov s sponzoriranjem spodbujamo tudi sodelovanje s 
ključnimi partnerji oz. dobavitelji. V minulem letu smo 
več društvom in zavodom donirali tudi rabljeno IT-opre-
mo, predvsem računalnike, prenosnike in monitorje.
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Letno poročilo 2010 RAČUNOVODSKO 
POROČILO SKUPINE

Prave odločitve izžarevajo nove priložnosti, dobro seme pa bogato zrnje.
      Le s trdim delom in predanostjo bo plodna zemlja tudi obrodila. 
           Sončno zgodbo so z rastjo začrtala naša naložbena področja. 

RAČUNOVODSKO 
POROČILO SKUPINE



RAČUNOVODSKO 
POROČILO SKUPINE
RAČUNOVODSKO 
POROČILO SKUPINE

NAŠE KORENINE  
SO V ISTRSKI ZEMLJI



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

Sk
up

in
e

84

1. UVOD

Skupina Istrabenz izdeluje konsolidirane računovodske 
izkaze z uporabo stopenjske hkratne (simultane) metode 
konsolidiranja. Revidirani konsolidirani računovodski iz-
kazi Skupine Istrabenz so izdelani v skladu z Mednarod
nimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih 
je sprejela Evropska unija. 

Skupino Istrabenz so 31. 12. 2010 sestavljale matična hol-
dinška družba Istrabenz, d.d., in njene odvisne ter skupaj 
obvladovane in pridružene družbe.

Odvisne družbe:

• Istrabenz Turizem, d.d., Portorož (100odstotni delež),
• Istrabenz plini, d.o.o., Koper (51odstotni delež), 
• Instalacija, d.o.o., Koper (51odstotni delež), 
• Actual I.T., d.d., Koper (70,20odstotni delež),
• Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., Beograd (95,20odstot

ni delež),
• Istrabenz Inženiring, d.o.o. (51odstotni delež),
• Golf  Istra, d.o.o. (60odstotni delež, 20odstotni delež 

ima v lasti Istrabenz Turizem, d.d.).

Pred vključitvijo v konsolidirane računovodske izkaze 
Skupine Istrabenz so bili konsolidirani računovodski iz-
kazi:

• Skupine Istrabenz plini, ki vključuje matično družbo 
Istrabenz plini, d.o.o., in družbe:
 Plinarna Maribor, d.o.o. (100odstotni delež),
 Istrabenz plini, d.o.o., Beograd (100odstotni delež),
 Istrabenz plini, d.o.o., Breza (100odstotni delež), 
 Istrabenz plini, d.o.o., Bakar (97,67odstotni delež), 

ki je hkrati matična družba:
• Disuplin Porto Re, d.o.o. (74,22odstotni delež);

• Skupine Istrabenz Turizem, ki vključuje matično druž-
bo Istrabenz Turizem, d.d., ter družbe:
 Grand Hotel Adriatic, d.d., Opatija (100odstotni de-

lež),
 Thai Si, S.r.l., Italija (100odstotni delež),
 Istrabenz Hoteli Portorož, d.o.o., Portorož (100od-

stotni delež);

• Skupine Actual I.T., ki vključuje matično družbo Actual 
I.T., d.d., ter družbe:
 Actual I.T. Hrvaška, d.o.o. (100odstotni delež),
 Actual I.T., d.o.o., Beograd (100odstotni delež),
 Actual I.T. BH, d.o.o. (100odstotni delež).

Skupaj obvladovane družbe:
• Istrabenz Gorenje, d.o.o., Nova Gorica (48,69odstotni 

delež).

Pred vključitvijo v konsolidirane računovodske izkaze 
Skupine Istrabenz je bilo opravljeno sorazmerno konso-
lidiranje računovodskih izkazov:

• Skupine Istrabenz Gorenje, ki vključuje matično druž-
bo Istrabenz Gorenje, d.o.o., Nova Gorica, ter družbe:
 Istrabenz investicijski inženiring, d.o.o. (100odstotni 

delež), ki ima naložbo v:
• Intradeenergija, d.o.o. (51odstotni delež),

 GENI, d.o.o. (50odstotni delež), ki ima naložbe v:
• GENI Zagreb, d.o.o. (100odstotni delež), 
• GENI, d.o.o., Beograd (100odstotni delež),
• GENI Budapest Kft. (100odstotni delež),
• GENI DOOEL Skopje (100odstotni delež),
• GENI, d.o.o., Sarajevo (100odstotni delež),
• GENI Athens SMLLC (100odstotni delež),
• GENI Tirana, Sh.p.k. (100odstotni delež),
• S.C. GENI Bucharest, S.r.l.(100odstotni delež),
• GENI Milano, S.r.l. (100odstotni delež),
• GENI Sofia SpLLC (100odstotni delež),
• GENI Vienna GmbH (100odstotni delež),

 Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o. (100odstotni 
delež),

 IGENS, d.o.o., Nova Gorica (100odstotni delež) 
(preimenovana družba Vitales Nova Gorica),

 Vitales, d.o.o., Nova Bila, BIH (100odstotni delež),
 Vitales, d.o.o., Bihać, BiH (100odstotni delež),
 Vitales, d.o.o., Sokolac, BiH (50odstotni delež),
  Vitales Čakovec, d.o.o. (100odstotni delež),
  Vitales E.B.I, S.r.l., Italija (67,33odstotni delež),
 Vitales Inženjering, d.o.o., Prijedor, BiH (50odstotni 

delež),
 Vitales RTH, d.o.o. (50odstotni delež),
 IG AP, d.o.o. (100odstotni delež).

Pridružene družbe Skupine Istrabenz so vključene v kon-
solidirane računovodske izkaze po kapitalski metodi. Pri-
druženi družbi Skupine sta:
 Adriafin, d.o.o. (50odstotni delež),
 IP Obala, d.o.o. (50odstotni delež).
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE ISTRABENZ

2.1 Konsolidirani izkaz finančnega položaja Skupine

Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Nepremičnine, naprave in oprema 4 252.446.779 409.701.802

Naložbene nepremičnine 5 10.607.240 12.498.776

Neopredmetena sredstva 6 22.639.893 201.764.929

Deleži v pridruženih družbah 7 9.182.529 9.409.806

Nekratkoročne finančne naložbe 9 38.507.622 44.819.339

Nekratkoročne terjatve in posojila 10 3.785.379 3.859.642

Terjatve za odloženi davek 24 3.157.026 4.918.544

Nekratkoročna sredstva 340.326.468 686.972.838

Zaloge 11 9.675.682 39.957.284

Poslovne terjatve 12 54.004.449 125.298.848

Predujmi in druga sredstva 13 4.874.687 4.118.762

Finančne naložbe, posojila in izvedeni finančni instrumenti 14 16.250.432 11.974.534

Terjatve do države za davek iz dobička 256.852 1.150.138

Sredstva v posesti za prodajo 0 308.065

Denar in denarni ustrezniki 15 15.920.780 50.140.387

Kratkoročna sredstva 100.982.882 232.948.018

Sredstva 441.309.350 919.920.856

Osnovni kapital 21.615.757 21.615.757

Lastni deleži -49.630 -49.630

Rezerve 575.249 -7.284.478

Zadržani dobički -48.706.423 -36.892.866

Kapital lastnikov matične družbe -26.565.047 -22.611.217

Neobvladujoči delež 24.919.649 38.312.726

Kapital 16 -1.645.398 15.701.509

Posojila 18 305.530.317 559.645.664

Druge finančne obveznosti 20 71.842 131.581

Nekratkoročne poslovne obveznosti 21 170.330 226.706

Rezervacije  22 2.137.853 5.427.462

Razmejeni prihodki 23 3.666.970 4.018.093

Obveznosti za odložene davke 24 87.005 1.286.490

Nekratkoročne obveznosti 311.664.317 570.735.996

Prekoračitve na računu 15 987.365 1.497.004

Posojila 18 80.779.778 228.026.745

Druge finančne obveznosti in izvedeni finančni instrumenti 25 815.017 25.556.951

Poslovne obveznosti 26 44.598.797 64.538.336

Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti 27 3.933.421 12.562.165

Kratkoročni del rezervacij 176.053 1.302.150

Kratkoročne obveznosti 131.290.431 333.483.351

Obveznosti 442.954.748 904.219.347

Skupaj kapital in obveznosti 441.309.350 919.920.856
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2.2 Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine

Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA  OD

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki od prodaje 30 326.637.116 267.413.545

Sprememba vrednosti zalog 20.389 27.886

Drugi poslovni prihodki 30 4.919.719 3.090.423

Stroški prodanega blaga 31 -210.605.023 -152.517.993

Stroški materiala 32 -20.490.279 -18.378.314

Stroški storitev 32 -37.195.143 -31.331.191

Stroški dela 33 -34.313.053 -35.647.116

Amortizacija 34 -18.420.388 -19.514.094

Drugi poslovni odhodki 35 -3.797.981 -8.959.138

Poslovni izid iz poslovanja 6.755.357 4.184.008

Finančni prihodki 4.333.136 4.036.440

Finančni odhodki -27.511.900 -75.389.833

Izid financiranja 36 -23.178.763 -71.353.393

Pripoznani rezultat pridruženih družb 7 49.675 -1.901

Dobiček pred obdavčitvijo -16.373.731 -67.171.286

Davki 37 -3.442.847 -4.144.034

Čisti poslovni izid rednega poslovanja -19.816.578 -71.315.320

Ustavljeno poslovanje

Dobiček (izguba) iz ustavljenega poslovanja 3 7.813.599 -563.508

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -12.002.979 -71.878.828

Pripadajoči:

Lastniku matične družbe -11.426.195 -75.792.452

Neobvladujoči delež -576.784 3.913.623

Osnovni in prilagojeni dobiček/izguba na delnico v € -2,21 -14,63

Osnovni in prilagojeni dobiček/izguba na delnico v € rednega poslovanja -3,83 -13,77

2.3 Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa Skupine

Zneski v €

VSEOBSEGAJOČI DONOS POJASNILO
REALIZACIJA OD

 1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2009

Dobiček (izguba) poslovnega leta -12.002.979 -71.878.828

Drugi vseobsegajoči donos

Tečajne razlike -425.256 -5.774.462

Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme -154.564

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo -3.860.799 5.520.765

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo, prene-
sena v IPI -322.997 1.889.255

Odloženi davek od vseobsegajočega donosa 24 843.071 -1.512.093

Drugi vseobsegajoči donos za obdobje, neto brez davka -3.765.981 -31.099

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta -15.768.960 -71.909.927

Pripadajoči:

Lastniku matične družbe -15.168.481 -75.703.080

Neobvladujoči delež -600.479 3.793.152
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2.4 Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine

Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO 
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2009

Finančni tokovi pri poslovanju

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -12.002.979 -71.878.828

Prilagoditve za:

Amortizacija 34 18.420.388 42.608.081

Odpisi vrednosti nepremičnin, naprav in opreme 573.109 670.803

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih 
sredstev in naložbenih nepremičnin -3.608.663 -2.346.118

Odprava slabega imena -83.911 -208.144

Odprava odpisov in odpisi dolgov -16.556 -205.206

Dobiček pri prodaji ustavljenega poslovanja 3 -7.813.599

Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sred-
stev in naložbenih nepremičnin 23.702 631.203

Odpis dobrega imena 31.937.040 5.337.107

Finančni prihodki 36 -3.986.735 -4.694.915

Finančni odhodki 36 27.511.900 98.176.302

Pripoznani rezultat pridruženih družb po kapitalski metodi 7 -49.675 -68.372

Davek iz dobička 37 3.442.847 5.685.820

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davki 54.346.868 73.707.733

Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev -18.778.181 26.364.528

Sprememba zalog 124.845 6.379.384

Sprememba danih predujmov in drugih sredstev -755.925 4.157.750

Sprememba poslovnih obveznosti 13.650.589 -12.805.453

Sprememba prejetih predujmov in drugih obveznosti -8.628.744 -19.871.961

Sprememba rezervacij 1.811.633 458.665

Sprememba razmejenih prihodkov (dotacij) -351.123 -242.003

Plačani davek iz dobička -3.059.465 -10.891

Denarna sredstva iz poslovanja 38.360.497 78.137.752

Finančni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 1.133.353 2.762.180

Prejete dividende 764.076 1.769.427

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev 1.303.588 12.010.733

Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin 4.314.499 3.987.520

Prejemki od prodaje odvisnih družb 3 216.834.059 2.056.567

Prejemki od prodaje pridruženih družb 364.467 0

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 6.281.789 134.854.098

Prejemki od zmanjšanja danih posojil 2.635.142 50.893.145

Prejemki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov 806.007 3.019.652

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev -18.518.058 -19.914.699

Izdatki za nakup naložbenih nepremičnin -1.202 -44.613

Izdatki za nakup drugih finančnih naložb -543.785 -53.722

Izdatki za povečanje danih posojil -11.002.580 -46.596.943

Izdatki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov -163.923 -2.226.074

Denarna sredstva iz naložbenja 204.207.430 142.517.269
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Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO 
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2009

Finančni tokovi pri financiranju

Plačane obresti -19.260.783 -34.032.249

Izdatki za vračilo nekratkoročnih posojil -133.618.449 -80.978.958

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil -177.452.909 -307.184.078

Prejemki pri prejetih nekratkoročnih posojilih 23.273.200 135.870.588

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 33.180.760 88.727.369

Sprememba kapitala 946.466 1.130.264

Izplačane dividende -3.855.820 -3.321.775

Denarna sredstva iz financiranja -276.787.535 -199.788.840

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 50.140.387 29.274.206

Finančni izid v obdobju -34.219.607 20.866.181

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 15.920.780 50.140.387

2.5 Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine

Gibanje v letu 2010
Zneski v €

POJAVI V KAPITALU
OSNOVNI 

KAPITAL
LASTNI 
DELEŽI

REZERVE 
ZA LASTNE 

DELEŽE

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST

PREVRE-
DNOTOVAL-
NE REZERVE

PREVEDBENI 
POPRAVEK 
KAPITALA

ZADRŽANI 
DOBIČKI

KAPITAL 
LASTNIKA 
MATIČNE 
DRUŽBE

NEOBVLA-
DUJOČI 

DELEŽ
SKUPAJ 

KAPITAL

Stanje 1. 1. 2010 21.615.757 -49.630 49.630 3.811.083 509.813 -11.655.004 -36.892.866 -22.611.217 38.312.726 15.701.509

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 -11.426.195 -11.426.195 -576.784 -12.002.979

Drugi vseobsegajoči dobiček (izguba)

Tečajne razlike 0 0 0 0 0 -285.369 -116.193 -401.561 -23.695 -425.256

Sprememba poštene vrednosti 
sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0 0 -3.082.272 0 0 0 -3.082.272 0 -3.082.272

Sprememba poštene vrednosti 
sredstev razpoložljivih za prodajo, 
pripoznane v IPI 0 0 0 -258.452 0 0 0 -258.452 0 -258.452

Skupaj drugi vseobsegajoči 
donos 0 0 0 -3.340.724 0 -285.369 -116.193 -3.742.286 -23.695 -3.765.980

Skupaj vseobsegajoči dobiček 
(izguba) za obdobje 0 0 0 -3.340.724 0 -285.369 -11.542.388 -15.168.481 -600.479 -15.768.960

Transakcije z lastniki, pripoznane neposredno v kapitalu

Izplačilo (obračun) dividend in 
nagrad 0 0 0 0 0 0 -5.818 -5.818 -3.850.002 -3.855.820

Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež

Odprodaja naložb v odvisna 
podjetja 0 0 0 -122.233 -509.898 12.117.951 568.057 12.053.876 -10.353.686 1.700.190

Dokapitalizacija manjšinskih 
lastnikov 0 0 0 0 0 0 -784.889 -784.889 1.395.347 610.458

Davek od transfera dobička 0 0 0 0 0 0 -106.820 -106.820 -106.820

Druge odprave sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 58.301 58.301 15.744 74.045

Stanje 31. 12. 2010 21.615.757 -49.630 49.630 348.126 -85 177.578 -48.706.423 -26.565.047 24.919.649 -1.645.398

Najpomembnejše spremembe v kapitalu Skupine so po-
sledica prodaj odvisnih družb in dokapitalizacij s strani 
manjšinskih lastnikov.

Izplačilo dividend v višini 3.850.002 evra se nanaša pred-
vsem na izplačilo dividende družbe Instalacija, d.o.o.

Zmanjšanje manjšinskega kapitala v višini 10.353.686 ev
rov se nanaša na izločitev naslednjih družb iz Skupine: 

Sku pi ne Droga Kolinska s pozitivnim manjšinskim kapi-
talom 13.270.546 evrov, družbe Simt, d.o.o., z negativnim 
manjšinskim kapitalom 2.930.717 evrov in družbe Istra-
benz Gorenje Projekt, d.o.o., s pozitivnim manjšinskim 
kapitalom 13.858 evrov.

Povečanje manjšinskega kapitala za 1.395.347 evrov se 
skoraj v celoti nanaša na dokapitalizacijo družbe Actual 
I.T., d.d. Zaradi dokapitalizacije družbe Actual I.T., d.d., 
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izključno s strani manjšinskega lastnika, so se zadržani 
dobički Skupine zmanjšali in so bili pripisani manjšin-
skim lastnikom. 

Uprava matične družbe zasleduje cilj ohranitve čim večje-
ga obsega kapitala, da bi tako zagotovila trajnostni razvoj 
holdinške družbe in Skupine kot celote. Kapital Skupine 
sestavljajo osnovni kapital, rezerve za pošteno vrednost, 
prevrednotovalne rezerve, neporavnane izgube in neob-
vladujoči deleži. 

Kapital Skupine je 31. 12. 2010 znašal 1.645.398 evrov. 
Negativni kapital je posledica realiziranih izgub matične 
družbe zaradi preteklih slabitev finančnih naložb. Istra-
benz, d.d., ima naložbe v odvisne družbe vrednotene po 
poštenih vrednostih in prevrednotenje pripoznano v ka-
pitalu v okviru rezerv za pošteno vrednost. Na kapital 
Skupine prevrednotenje naložb v odvisne družbe na po-

šteno vrednost ne vpliva, saj je v konsolidiranih izkazih 
izločeno. Posledica tega je negativni kapital lastnikov ma-
tične družbe. Prevrednotenje naložb odvisnih družb na 
pošteno vrednost bo vplivalo pozitivno na kapital Skupi-
ne šele ob prodaji posamezne naložbe.

V skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja matič-
na družba predvideva odprodajo premoženja za potrebe 
razdolžitve v obdobju od 2010 do leta 2013. Z odprodajo 
svojega premoženja bo družba zagotovila denarna sred-
stva, s katerimi bo v celoti poplačala svoje obveznosti iz 
prisilne poravnave. Z doseženo razliko med knjigovodsko 
in realizirano prodajno vrednostjo sredstev, ki so predmet 
prodaje, bo družba vzpostavila pozitivni kapital tudi v bi-
lanci stanja Skupine. V skladu z načrtom prisilne porav-
nave bo kapital matične družbe konec leta 2013 znašal 
55,5 milijona evrov. Istrabenz, d.d., bo po poplačilu vseh 
upnikov lahko nemoteno posloval.

Gibanje v letu 2009

Zneski v €

POJAVI V KAPITALU
OSNOVNI 

KAPITAL
LASTNI 
DELEŽI

KAPITALSKE 
REZERVE    

ZAKONSKE 
REZERVE

REZERVE 
ZA LASTNE 

DELEŽE

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST

PREVREDNO-
TOVALNE 
REZERVE

PREVEDBENI 
POPRAVEK 
KAPITALA

ZADRŽANI 
DOBIČKI

KAPITAL 
LASTNIKA 
MATIČNE 
DRUŽBE

NEOBVLA-
DUJOČI 

DELEŽ
SKUPAJ 

KAPITAL

 31. 12. 2008 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -2.444.706 658.013 -6.122.889 -7.609.733 56.516.099 37.923.061 94.439.160

Učinek popravka 
poštene vrednosti 
izvedenih finančnih 
instrumentov 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.371.313 -2.371.313 0 -2.371.313

Stanje 1. 1. 2009 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -2.444.706 658.013 -6.122.889 -9.981.046 54.144.786 37.923.061 92.067.847

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid ob-
računskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.792.452 -75.792.452 3.913.623 -71.878.829

Drugi vseobsegajoči dobiček (izguba)

Tečajne razlike 0 0 0 0 0 22.220 0 -5.532.115 -134.827 -5.644.722 -129.740 -5.774.462

Prevrednotenje 
nepremičnin, naprav 
in opreme 0 0 0 0 0 0 -148.200 0 0 -148.200 -6.364 -154.564

Sprememba poštene 
vrednosti sredstev 
razpoložljivih za 
prodajo 0 0 0 0 0 3.989.115 0 0 0 3.989.115 19.557 4.008.672

Sprememba poštene 
vrednosti sredstev raz-
položljivih za prodajo, 
pripoznane v IPI 0 0 0 0 0 2.244.454 0 0 -351.275 1.893.179 -3.924 1.889.255

Skupaj drugi vseob-
segajoči donos 0 0 0 0 0 6.255.789 -148.200 -5.532.115 -486.101 89.372 -120.471 -31.099

Skupaj vseobsegajo-
či dobiček (izguba) 
za obdobje 0 0 0 0 0 6.255.789 -148.200 -5.532.115 -76.278.554 -75.703.080 3.793.152 -71.909.928

Transakcije z lastniki, pripoznane neposredno v kapitalu                         

Vnos zneska neizpla-
čanih dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 4.621 4.621 0 4.621

Izplačilo (obračun) 
dividend in nagrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.326.396 -3.326.396

Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež

Odprodaja naložb v 
odvisna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.867 -380.867 -153.207 -534.075

Nakupi manjšinskih 
deležev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.634 -144.634

Pokrivanje prenesene 
izgube 0 0 -33.355.267 -17.064.390 0 0 0 0 50.419.657 0 0 0

Druga povečanja 
sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 -752.141 -752.141 0 -752.141

Druge odprave  
sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 75.464 75.464 220.751 296.215

Stanje 31. 12. 2009 21.615.757 -49.630 0 0 49.630 3.811.083 509.813 -11.655.004 -36.892.866 -22.611.217 38.312.726 15.701.509
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3. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

3.1 Poročajoča družba

Istrabenz, d.d. (v nadaljevanju družba) je podjetje s se-
dežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Cesta 
Zore PerelloGodina 2, 6000 Koper. Konsolidirani raču-
novodski izkazi Skupine za leto, ki se je končalo 31. 12. 
2010, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (sku-
paj v nadaljevanju Skupina), deleže Skupine v pridruže-
nih družbah ter deleže v skupaj obvladovanih podjetjih. 
Skupina Istrabenz je heterogena skupina, sestavljena iz 
družb, ki poslujejo v različnih panogah od prehrambene 
industrije, turizma, energetike do storitvenih dejavnosti. S 
prodajo družbe Droga Kolinska, d.d., je Skupina Droga 
Kolinska v letu 2010 izstopila iz prehrambene industrije.

3.2 Podlaga za sestavitev

(a) Izjava o skladnosti

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skla-
du z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP), kot jih je sprejela EU.

Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila 8. 4. 2011. 

(b) Podlaga za merjenje

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob 
upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, 
kjer je upoštevana poštena vrednost:
• izpeljani finančni instrumenti,
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
 
Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so 
opisane v nadaljevanju pod točko 3.4.

(c) Funkcijska in predstavitvena valuta

Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni 
v EUR, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovod-
ske informacije, predstavljene v EUR, so zaokrožene na 
eno enoto. 

(d) Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo pri sestavi računovodskih izkazov v skladu 
z MSRP poda ocene, presoje in predpostavke, ki vpliva-
jo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane 
vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. 
Dejanski rezultati lahko odstopajo od teh ocen. 
Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregle-
dovati. Popravki računovodskih ocen so pripoznani za 
obdobje, v katerem se oceno popravi, ter za vsa priho-
dnja leta, na katera popravek vpliva.
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih 
presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu iz-
vrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj močno 
vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so opisani v 
naslednjih točkah:

Pojasnilo št. 12 – Terjatve do kupcev
Pojasnilo št. 14 – Izvedeni finančni instrumenti
Pojasnilo št. 22 – Rezervacije
Pojasnilo št. 29 – Pogojne obveznosti
Pojasnilo št. 24 – Odloženi davki

(e) Sprememba izkazovanja računovodskih
postavk

Skupina je pri sestavi računovodskih izkazov za poslovno 
leto 2010 uporabila drugačno izkazovanje terjatev in ob-
veznosti iz obresti. Do vključno 31. 12. 2009 so bile vse 
terjatve in obveznosti iz obresti vključene med poslovne 
terjatve in poslovne obveznosti. Od 1. 1. 2010 dalje so 
terjatve in obveznosti iz obresti izkazane od posojil med 
kratkoročnimi posojili. Vsa primerjalna obdobja so prila-
gojena izvedeni spremembi. 

3.3 Pomembne računovodske  
  usmeritve

Družbe v Skupini so dosledno uporabile spodaj oprede-
ljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predsta-
vljena v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.

Izkaz poslovnega izida Skupine za primerjalno leto je 
predstavljen tako, da so primerjalni podatki v izkazu po-
slovnega izida za vse družbe, ki so bile izključene iz konso-
lidiranih izkazov v letu 2010, prerazporejeni, kot da bi bilo 
poslovanje ustavljeno že od začetka primerjalnega leta.

(a) Podlaga za konsolidacijo

(i) Poslovne združitve
Poslovne združitve so obračunane po prevzemni metodi na 
dan združitve, ki je enak datumu prevzema oz. ko Skupina 
pridobi obvladovanje. Obvladovanje je možnost odločanja 
o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja ali poslovne-
ga subjekta za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. 
Pri ocenjevanju obvladovanja Skupina upošteva potencialne 
glasovalne pravice, ki jih je v sedanjosti mogoče uveljaviti.

(ii) Odvisne družbe
Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. 
Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v kon-
solidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvla-
dovanje začne, do datuma, ko se preneha.

Računovodske usmeritve odvisnih družb so bile spreme-
njene in usklajene z usmeritvami Skupine. Izgube, ki se 
nanašajo na neobvladujoče deleže v odvisni družbi, so 
razporejene med neobvladujoče deleže, čeprav bo potem 
postavka izkazovala negativno stanje.

(iii) Obračunavanje nakupov neobvladujočih deležev
Računovodska usmeritev določa, da so nakupi neobvla-
dujočih deležev obračunani kot posli lastnikov, ki deluje-
jo kot lastniki, posledično pa dobro ime ni pripoznano. 
Sprememba neobvladujočih deležev temelji na sorazmer-
nem deležu čistih sredstev odvisne družbe. 
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(vii) Skupaj obvladovana podjetja
Skupaj obvladovano podjetje je skupni podvig, ki ga pod-
vižnik vodi z lastnimi sredstvi. Konsolidirani računovodski 
izkazi vsebujejo sredstva, ki jih Skupina obvladuje, obve-
znosti, ki nastanejo med poslovanjem skupaj obvladovanih 
podjetij, ter tudi stroške, ki nastanejo, ter delež Skupine v 
prihodkih, ki jih skupaj obvladovano podjetje ustvari.

(viii) Posli, izvzeti iz konsolidacije
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izlo-
čena stanja, dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj 
Skupine. Nerealizirani dobički iz poslov s pridruženimi 
podjetji (obračunani po kapitalski metodi) so izločeni le 
do obsega deleža Skupine v tem podjetju. Nerealizirane 
izgube so izločene na enak način kot dobički pod pogo-
jem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi.

(b) Tuja valuta

(i)  Posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, so preračunani v ustrezno 
funkcijsko valuto družb znotraj Skupine po menjalnem 
tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, iz-
ražena v tuji valuti, so ob koncu poročevalskega obdobja 
preračunana v funkcijsko valuto po takrat veljavnem re-
ferenčnem tačaju ECB, kot ga objavlja Banka Slovenije. 
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med od-
plačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, 
popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med ob-
dobjem, kot tudi odplačno vrednostjo v tuji valuti, prera-
čunano po referenčnem tečaju na koncu obdobja.

Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti 
in izmerjena po pošteni vrednosti, so pretvorjena v funk-
cijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena 
višina poštene vrednosti. Nedenarne postavke, izražene v 
tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, so pretvorjene 
v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla.

(ii) Podjetja v tujini
Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim 
imenom in s popravkom poštene vrednosti ob konsolida-
ciji, so preračunana v EUR po referenčenm tečaju ECB, 
ki velja ob koncu poročevalskega obdobja. Prihodki in 
odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih 
gospodarstvih, so preračunani v EUR po povprečnih te-
čajih obdobja preračuna.

Prihodki in odhodki podjetij v tujini v hiperinflacijskih 
gospodarstvih so preračunana v EUR po menjalnem te-
čaju, ki velja na dan poročanja. 
Tečajne razlike so pripoznane v drugem vseobsegajočem 
donosu in izkazane v prevedbeni rezervi znotraj postavke 
kapitala.  

(c) Finančni instrumenti

(i) Neizpeljana finančna sredstva
Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve in vloge 
oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna 
sredstva (vključno sredstva, določena po pošteni vredno-
sti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na da-
tum menjave oz. ko Skupina postane stranka v pogodbe-
nih določilih instrumenta.

Pred spremembo je bilo dobro ime pripoznano na dan 
nakupa neobvladujočega deleža v povezani družbi; sle-
dnje je predstavljalo presežek stroškov dodatne naložbe 
nad knjigovodsko vrednostjo deleža v čistih sredstvih, ki 
so bili pridobljeni na dan izmenjave.
 
(iv) Prevzemi s strani družb, ki so pod skupnim 

upravljanjem
Poslovne združitve, ki nastanejo na podlagi prenosov de-
ležev v družbah, ki so pod skupnim upravljanjem druž-
benika, ki obvladuje Skupino, je obračunano tako, kot da 
bi prišlo do prevzema na začetku najzgodnejše primer-
jave primerjalnega obdobja ali, če kasneje, na dan, ko je 
prišlo do skupnega upravljanja; zaradi tega se primerjave 
prenovijo. Prevzeta sredstva in obveznosti so pripoznana 
po knjigovodski vrednosti, ki je že prej zapisana v kon-
solidiranih računovodskih izkazih obvladujoče družbe 
Skupine. Sestavni deli kapitala prevzete družbe so doda-
ni sorodnim sestavnim delom kapitala Skupine, z izjemo 
osnovnega kapitala prevzete družbe, ki je pripoznan kot 
del delniške premije. Denarni vložek, vplačan pri prevze-
mu, je pripoznan neposredno v kapitalu.

(v) Izguba obvladovanja
Po izgubi obvladovanja Skupina odpravi pripoznanje 
sredstev in obveznosti odvisnega podjetja, neobvladujo-
čih deležev ter tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, 
ki se nanašajo na odvisno podjetje. Kakršnikoli presežki 
ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja, so 
pripoznani v poslovnem izidu. Če Skupina zadrži delež 
v prejšnji odvisni družbi, je ta delež izmerjen po pošte-
ni vrednosti na datum, ko je obvladovanje izgubljeno. Ta 
delež je kasneje obračunan v kapitalu, in sicer kot naložba 
v pridruženo družbo (obračunan po kapitalski metodi) ali 
kot za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo, odvisno 
od stopnje zadržanega vpliva.

(vi) Naložbe v pridružena podjetja 
Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima Skupina po-
memben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in po-
slovne usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če je Skupina 
lastnica 20 do 50 odstotkov glasovalnih pravic v drugi 
družbi. Skupni podvigi so podjetja, čigar gospodarska 
delovanja so pod skupnim obvladovanjem Skupine in so 
nastala na podlagi pogodbenega sporazuma, kjer so po-
trebne soglasne finančne in poslovne odločitve.

Naložbe v pridružena podjetja so obračunane po kapital-
ski metodi in so pripoznane po nabavni vrednosti. Na-
bavna vrednost naložbe vključuje stroške posla.

Konsolidirani računovodski izkazi zajemajo delež Skupi-
ne v dobičkih in izgubah in ostalem vseobsegajočem do-
nosu, izračunanem po opravljeni uskladitvi računovod-
skih usmeritev od datuma, ko se pomemben vpliv začne, 
do datuma, ko se konča. 

Če je delež Skupine v izgubah skupaj obvladovanega 
podjetja večji kot njen delež, je knjigovodska vrednost 
deleža Skupine (vključno z vsemi dolgoročnimi naložba-
mi) zmanjšana na nič, delež v nadaljnjih izgubah pa se 
preneha pripoznavati, toda le v obsegu, za katerega ima 
Skupina obvezo ali je opravila plačila v imenu skupaj ob-
vladovanega podjetja.
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Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko 
ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega 
sredstva, ali ko Skupina prenese pravice do pogodbenih 
denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, 
v katerem se vsa tveganja in koristi iz lastništva finančne-
ga sredstva prenesejo. Kakršnikoli delež v prenesenem 
finančnem sredstvu, ki ga Skupina ustvari ali prenese, je 
pripoznan kot posamično sredstvo ali obveznost.

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek 
pa je prikazan v izkazu stanja če in le če ima Skupina 
pravno pravico poravnati čisti znesek ali unovčiti sred-
stvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Neizpeljani finančni instrumenti Skupine vključujejo ob-
veznosti in terjatve ter finančna sredstva razpoložljiva za 
prodajo.

Posojila in terjatve 
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali 
določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Ta-
kšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vre-
dnosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem 
pripoznanju so posojila in terjatve izmerjena po odplačni 
vrednosti po metodi veljavnih obresti ter zmanjšana za iz-
gube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve zajemajo denarna 
sredstva in njihove ustreznike, poslovne in druge terjatve.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v bla-
gajni in vloge na vpogled, z dospelostjo do treh mesecev.

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista neiz-
peljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložlji-
va za prodajo ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete ka-
tegorije. Naložbe Skupine v lastniške vrednostne papirje 
in določene dolžniške vrednostne papirje so razporejene 
kot finačna sredstva razpoložljiva za prodajo. Po zače-
tnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni 
vrednosti, upoštevajoč tudi spremembe poštene vredno-
sti. Izgube zaradi oslabitve (glej pojasnilo (i) Oslabitve 
sredstev) in tečajne razlike pri kapitalskih instrumentih 
na razpolago za prodajo so pripoznane v drugem vse-
obsegajočem donosu ter izkazane v kapitalu oz. rezervi 
za pošteno vrednost. Pri odpravi pripoznanja naložbe so 
nabrani dobički in izgube preneseni v poslovni izid. 

(ii) Neizpeljane finančne obveznosti
Skupina na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne 
papirje in podrejene obveznosti na dan njihovega nastan-
ka. Vse ostale finančne obveznosti (vključno obveznosti, 
določene po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na 
začetku pripoznane na datum trgovanja, ko Skupina po-
stane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. 

Skupina odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so 
obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali 
zastarane. 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, znesek pa je 
izkazan v izkazu finančnega položaja, če in le če ima Sku-
pina uradno izvršljivo pravico pobotati pripoznane zneske 
in namerava poravnati čisti znesek in je pravno upravičena 
do pobota zneskov in ima namen poravnati čisti znesek ali 
unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Skupina izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot 
druge finančne obveznosti. Takšne finančne obveznosti 
so na začetku izkazane po pošteni vrednosti, povečani za 
stroške, ki so neposredno pripisani poslu. Po začetnem 
pripoznanju so finančne obveznosti izmerjene po od-
plačni vrednosti po metodi veljavnih obresti.

Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekorači-
tve na bančnih računih ter poslovne in druge obveznosti.

(iii) Osnovni kapital

Navadne delnice
Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, 
pripisljivi neposredni izdaji navadnih delnic in delniških op-
cij, so izkazani kot znižanje kapitala, brez davčnih učinkov.

Reodkup/odkup lastnih delnic 
Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki so izkazani kot 
del osnovnega kapitala, je znesek plačanega nadomestila, 
vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, 
brez davčnih učinkov, pripoznan kot zmanjšanje v kapitalu. 
Odkupljene delnice ali deleži so izkazani kot lastne delnice 
in so izkazani med rezervo za lastne deleže. Če se lastne del-
nice prodajo ali ponovno izdajo, je prejeti znesek pripoznan 
kot povišanje kapitala, morebitni presežek ali primanjkljaj v 
zvezi s poslom pa izkazan v presežku kapitala.

(iv) Izpeljani finančni instrumenti skupaj z
obračunavanjem varovanja pred tveganji

Skupina uporablja izpeljane finančne instrumente za 
varova nje pred izpostavljenostjo pred valutnimi in obre-
stnimi tveganji. 

Izpeljani finančni instrumenti so na začetku pripozna-
ni po pošteni vrednosti; stroški, povezani s poslom, so 
pripoznani v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem na-
stanku. Po začetnem pripoznanju, so izpeljani finančni 
instrumenti merjeni po pošteni vrednosti.

Ko izpeljani finančni instrument ni namenjen trgovanju 
in ni določen v razmerju pri varovanju pred tveganjem, 
so vse spremembe poštene vrednosti pripoznane nepo-
sredno v poslovnem izidu.

(d) Nepremičnine, naprave in oprema

(i) Pripoznanje in merjenje
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po svoji 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki so neposredno pripi-
sani nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvirju izdelanega 
sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške 
dela in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter stroške 
razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih sredstev 
ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, 
kot tudi usredstvene stroške izposojanja. Nabavljeni raču-
nalniški programi, ki pomembno prispevajo k funkcional-
nosti sredstev, so usredstveni kot del te opreme.

Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne 
dobe koristnosti, so obračunani kot posamezne (večje) 
skupine opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetene-
ga osnovnega sredstva, je določen na podlagi primerjave 
prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovne-
ga sredstva ter pripoznane čiste vrednosti v okviru ostalih 
prihodkov/odhodkov poslovnega izida.
 
(ii) Prerazporeditve k naložbenim nepremičninam 
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v na-
ložbeno nepremičnino, je ta nepremičnina izmerjena po 
njeni pošteni vrednosti in prerazporejena k naložbenim 
nepremičninam. Dobiček, ki se pojavi pri ponovnem mer-
jenju poštene vrednosti, se pripozna v poslovnem izidu. 

(iii) Kasnejši stroški
Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetene-
ga sredstva so pripoznani v knjigovodski vrednosti tega 
sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske ko-
risti, povezane z delom tega sredstva, pritekale v Skupino, 
ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. 
Pripoznanje knjigovodske vrednosti izmerjenega dela je 
odpravljeno. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisira-
nje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj 
ko do njih pride. 

(iv) Amortizacija
Amortizacija temelji na strošku sredstva, ki je zmanjšan 
za preostalo vrednost. Dele posameznih sredstev Skupi-
na oceni in če obstaja del sredstva z drugačno življenjsko 
dobo od preostalih delov sredstva, je ta del amortiziran 
posebej.

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega ča-
sovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 
vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega 
osnovnega sredstva; ta metoda najbolj natančno odraža 
pričakovan vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva so 
amortizirana ob upoštevanju trajanja najema in dobe ko-
ristnosti. Zemljišča niso amortizirana.

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdo-
bje so naslednje:
• zgradbe 10–66 let,
• prevozna sredstva 3–10 let,
• računalniška oprema 2–5 let,
• proizvajalna oprema 3–20 let, 
• ostala oprema 3–25 let.

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vre-
dnosti so ponovno pregledane na dan poročanja in po 
potrebi prilagojene. Ocene v zvezi z opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi v letu 2010 niso bile opravljene.

(e) Neopredmetena sredstva

(i) Dobro ime
Dobro ime, ki nastane ob prevzemu odvisnih družb, je 
izkazano v okviru neopredmetenih sredstev.
Skupina meri oz. vrednoti dobro ime na dan nakupa, in 
sicer:

• po pošteni vrednosti prenesene kupnine; povečano za
• pripoznano vrednost kakršnegakoli neobvladujočega 

deleža v prevzeti družbi; povečano za poštenene vre-
dnosti obstoječih deležev v kapitalu prevzete družbe, 
če je poslovna združitev izpeljana postopoma; zmanj-
šano za 

• čisto pripoznano vrednost (običajno pošteno vrednost) 
prevzetih sredstev in obveznosti vrednotenih na dan 
prevzema.

Če je presežek negativen, je dober nakup pripoznan ne-
posredno v izkazu uspeha.

Prenesena kupnina ne vsebuje zneska poravnav v zvezi 
s prej obstoječimi razmerji. Ti zneski so običajno pripo-
znani v izkazu uspeha.

Stroški nabave, razen stroški, ki so povezani z izdajo ka-
pitalskih ali dolžniških instrumentov, kateri nastanejo s 
poslovno združitvijo, so pripoznani, ko se pojavijo.

Možne obveznosti pri poslovnih združitvah so pripozna-
ne po pošteni vrednosti na dan prevzema. Če je možna 
obveznost razvrščena med kapital, je ni treba ponovno 
izmeriti; plačilo je obračunano znotraj kapitala. Kasnejše 
spremembe poštene vrednosti možne obveznosti so pri-
poznane v izkazu uspeha.

Ko je treba pravice do plačil z delnicami (nadomestne pra-
vice) zamenjati s pravicami zaposlenih v prevzeti družbi 
(pravice prevzete družbe) in v zvezi s preteklimi stori-
tvami, je cel ali le del zneska nadomestnih pravic prevze-
mnika vključen med merjenje zneska, ki je bil prenesen v 
poslovni združitvi. Določanje vrednosti temelji na tržni 
vrednosti nadomestne pravice in je primerjana s tržno 
vrednostjo pravic prevzete družbe, če so nadomestne pra-
vice povezane s preteklimi in/ali prihodnjimi storitvami.

Kasnejše merjenje
Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti, zmanjšani 
za morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve. V primeru 
naložb, obračunanih po kapitalski metodi, je knjigovod-
ska vrednost dobrega imena vključena v knjigovodsko 
vrednost naložbe, izguba zaradi oslabitve naložbe pa ni 
pripisana nobenemu sredstvu, niti dobremu imenu, ki 
tvori del knjigovodske vrednosti naložbe v pridruženo 
družbo, obračunano po kapitalski metodi.

(ii) Raziskave in razvijanje
Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je 
pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter ra-
zumevanje, je pripoznana v izkazu poslovnega izida kot 
odhodek, ko se pojavi.
Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje 
proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in po-
stopkov. Strošek razvijanja je pripoznan, če ga lahko za-
nesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek strokovno in 
poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospo-
darskih koristi, če Skupina razpolaga z ustreznimi viri za 
dokončanje razvijanja in če ima Skupina namen uporabiti 
ali prodati sredstvo. Pripoznana vrednost porabe zajema 
stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, 
ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sred-
stva za nameravano uporabo, ter usredstvene stroške iz-
posojanja. Ostala vrednost porabe je pripoznana v izkazu 
poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. 
Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana 
po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popra-
vek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.
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(iii) Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani Sku-
pine, katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

(iv) Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so 
usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče gospo-
darske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katerega se izdat-
ki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem 
izidu kot odhodki, ko do njih pride.

(v) Amortizacija
Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti sred-
stva, zmanjšane za preostalo vrednost. 
Amortizacija je pripoznana v poslovnem izidu po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti neopredmeteni sredstev, razen dobrega 
imena, in se začne, ko so sredstva na razpolago za upo-
rabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
leto so naslednje:  
• patenti in blagovne znamke 5–20 let,
• usredstveni stroški razvoja 5–7 let,
• sporazumi o koncesijskih storitvah 3–5 let.

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vre-
dnosti so preverjene ob koncu vsakega poslovnega leta in 
so po potrebi prilagojene. 

(f) Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so posedo-
vane, da bi prinašale najemnino ali povečevale vrednost 
dolgoročne naložbe ali pa oboje. Naložbene nepremič-
nine niso posedovane za namene prodaje pri običajnem 
poslovanju, za namen proizvodnje ali dobavo blaga in 
storitev ali administrativne namene. Naložbene nepre-
mičnine so izkazane po svoji nabavni vrednosti, zmanjša-
ni za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgu-
bo zaradi oslabitve. 
Če se uporaba nepremičnine spremeni v tej meri, da zah-
teva prerazvrstitev med opredmetena osnovna sredstva, 
je prenesena po sedanji vrednosti. 
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristno-
sti naložbene nepremičnine. Zemljišča niso amortizirana. 
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so 
naslednje:  
• zgradbe 10–66 let.

(g) Najeta sredstva

Najemi, pri katerih Skupina prevzame vse pomembne 
oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sred-
stva, so obravnavani kot finančni najemi. Po začetnem 
pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je 
enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti 
najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju je 
sredstvo obračunano v skladu z računovodskimi usmeri-
tvami, ki veljajo za takšna sredstva. 
Stroški vključujejo odhodke, ki jih lahko neposredno 
pripišemo nabavi naložbene nepremičnine. Stroški v la-
stnem okviru zgrajene naložbene nepremičnine zajemajo 
stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, 
ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi 

za nameravano uporabo, ter usredstvene stroške izposo-
janja.

Ostali najemi so obravnavani kot poslovni najemi in niso 
pripoznani v izkazu finančnega položaja Skupine. 

(h) Zaloge

Zaloge so sredstva, ki so namenjena prodaji v rednem 
poslovanju, v postopku proizvajanja za tako prodajo ali 
pa v obliki materialov, ki bodo porabljeni pri proizvaja-
nju ali pri opravljanju storitev. Vrednotene so po izvirni 
vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši 
izmed njiju. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodaj-
na cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za 
ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške pro-
daje. Zaloge surovin, materiala, drobnega inventarja in 
trgovskega blaga so vrednotene po izvirni vrednosti ali 
čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. 
Nabavna vrednost obsega nakupno ceno, zmanjšano za 
dobljene popuste, uvozne in druge nevračljive nakupne 
dajatve ter druge neposredne stroške nabave. Za obračun 
se uporablja metodo (zadnjih mesečnih) povprečnih cen.
Zaloge izdelkov so ob začetnem pripoznanju prikaza-
ne po proizvajalnih stroških, ki vključujejo neposredne 
stroške materiala, neposredne stroške dela, neposredne 
stroške storitev in amortizacije ter posredne proizvajalne 
stroške ob normalni uporabi proizvajalnih sredstev.
Zmanjšanje vrednosti zalog surovin, materiala in drobne-
ga inventarja je izkazano kot povečanje stroškov materiala, 
zmanjšanje vrednosti zalog izdelkov in trgovskega blaga pa 
kot povečanje poslovnih odhodkov. Normalni in presežni 
kalo ter primanjkljaji, ki bremenijo podjetje, so prikazani v 
zmanjšani vrednosti zalog ter povečanih poslovnih odhod-
kih. Vrednost presežkov je prikazana v povečani vrednosti 
zalog in zmanjšanju poslovnih odhodkov.

(i) Oslabitev sredstev

(i) Finančna sredstva (vključno terjatve)
Skupina na datum poročanja oceni vrednost finančne-
ga sredstva, da presodi, ali obstaja objektivno znamenje 
oslabitve sredstva. Finančno sredstvo je oslabljeno, če 
obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je 
zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja priča-
kovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, 
ki so zanesljivo izmerljivi.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, 
izkazanim po pošteni vrednosti preko kapitala, je izraču-
nana kot razlika med knjigovodsko vrednostjo in pošteno 
vrednostjo.

Objektivni dokazi o slabitvi naložbe za družbo, s katere 
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, je 
dolgotrajnejše ali pomembno zmanjšanje poštene vre-
dnosti finančne naložbe pod njihovo knjigovodsko vre-
dnost. Kot dolgotrajnejše zmanjšanje štejemo nepreki-
njeno zmanjšanje več kot 9 mesecev in kot pomembno 
zmanjšanje upoštevamo 40odstotno zmanjšanje poštene 
vrednosti pod knjigovodsko vrednost. Bolj verjetno je 
povzročilo oslabitev več dogodkov skupaj. Nepristran-
ski dokazi o oslabljenosti finančnega sredstva ali skupine 
sredstev so pomembne informacije, ki vzbujajo pozor-
nost imetnika sredstva, o: 
• pomembnih finančnih težavah izdajatelja ali zavezan-

ca;
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• kršenju pogodbe, kot je neizpolnitev obveznosti ali kr-

šitev pri plačevanju obresti ali  glavnice;
• posojilodajalčevi koncesiji posojilojemalcu iz gospo-

darskih ali pravnih razlogov v povezavi s posojilodajal-
čevimi finančnimi težavami, ki je posojilodajalec sicer 
ne bi obravnaval;

• verjetnosti stečaja ali finančne reorganizacije pri poso-
jilojemalcu;

• izginotju delujočega trga za takšno finančno sredstvo 
zaradi finančnih težav ali

• pomembnih podatkih, ki kažejo, da obstaja izmerljivo 
zmanjšanje ocenjenih prihodnjih denarnih tokov iz 
skupine finančnih sredstev vse od začetnega pripozna-
nja sredstev, čeprav se zmanjšanja ne da prepoznati pri 
posameznih finančnih sredstvih v skupini, tudi:

 neugodnih spremembah v plačilnem statusu posoji-
lojemalcev v Skupini (na primer povečanem številu 
zamujenih plačil ali povečanem številu posojilojemal-
cev s kreditnimi karticami, ki so dosegli svojo zgor-
njo mejo in plačujejo le majhne mesečne zneske) ali

 gospodarskih razmerah v državi ali krajevnem oko-
lju, povezanih z neplačili po sredstvih v Skupini (na 
primer povečanju stopnje brezposelnosti na zemlje-
pisnem območju posojilojemalcev, zmanjšanju cen 
nepremičnin pri hipotekah na zadevnem območju, 
zmanjšanju cen nafte v povezavi s sredstvi za poso-
jila proizvajalcem nafte ali neugodnih spremembah 
razmer v dejavnosti, ki vplivajo na posojilojemalce v 
Skupini).

Poleg informacij o naštetih vrstah dogodkov vsebujejo 
nepristranski dokazi o oslabitvi finančne naložbe v ka-
pitalski instrument tudi informacije o pomembnih spre-
membah z neugodnim učinkom, do katerih je prišlo v 
tehnološkem, tržnem, gospodarskem ali pravnem okolju, 
v katerem posluje izdajatelj in nakazujejo, da vrednosti 
finančne naložbe v kapitalski instrument morda ne bo 
mogoče nadomestiti. 

Objektivni dokazi o slabitvi naložbe za družbo, s katere 
vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, 
so javno razpoložljivi podatki o pomembnih finančnih 
težavah družbe, verjetnosti stečaja ali finančnih reorga-
nizacijah, pomembne zadeve z neugodnim učinkom, do 
katerih je prišlo v tehnološkem, tržnem, gospodarskem 
ali pravnem okolju, v katerem družba posluje, …
Poštena vrednost je borzna cena oz. ocenjena vrednost z 
uporabo modela vrednotenja. Za naložbe v vrednostne 
papirje, ki kotirajo na borzi, se model vrednotenja kot 
merilo poštene vrednosti uporablja le v izjemnih prime-
rih, kot so: zanemarljiv obseg prometa z določenim vre-
dnostnim papirjem oz. nelikvidnost delnice, vsesplošna 
finančna kriza, nedelujoči trg, nestabilnost bančnega trga 
in druge nepredvidene razmere.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, 
izkazanim po odplačni vrednosti, je izračunana kot razli-
ka med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi 
bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni 
veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s 
finančnim sredstvom razpoložljivim za prodajo, je izraču-
nana glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.
Pri pomembnih finančnih sredstvih je ocena oslabitve iz-
vedena posamično. Ocena oslabitve preostalih finančnih 
sredstev je izvedena skupinsko, in sicer glede na njihove 
skupne značilnosti pri izpostavljenosti tveganjem.

Vse izgube zaradi oslabitve Skupina izkazuje v poslov-
nem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo v zvezi 
s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, 
katera je bila izkazana v rezervi za pošteno vrednost, je 
prenesena v poslovni izid.
Izguba zaradi oslabitve je odpravljena, če je odpravo iz-
gube zaradi oslabitve mogoče nepristransko povezati 
z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri 
finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in 
finančnih sredstvih razpoložljivih za prodajo, ki so dol-
govni instrumenti, je odprava izgube zaradi oslabitve 
izkazana v poslovnem izidu. Odpravo slabitve finančnih 
sredstev, namenjenih za prodajo, ki so lastniški vredno-
stni papirji, Skupina pripozna v drugem vseobsegajočem 
donosu obdobja.

(ii) Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo 
knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev Skupine, ra-
zen zalog in odloženih terjatev za davke, z namenom, da 
ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki ob-
stajajo, je ocenjena nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena 
oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z ne-
določeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, 
je izvedena vsakič na datum poročanja. Oslabitev denar 
ustvarjajoče enote je pripoznana v primeru, ko knjigovod-
ska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče eno-
te je njena vrednost pri uporabi in poštena vrednost, zmanj-
šana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določa-
nju vrednosti sredstva pri uporabi so pričakovani prihodnji 
denarni tokovi, diskontirani na njihovo sedanjo vrednost z 
uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža spro-
tne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki 
so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve so 
sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrščena 
v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denar-
ne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisni 
od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar 
ustvarjajoča enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega 
imena, so denar ustvarjajoče enote, h katerim je dobro ime 
razporejeno, predmet posebnega preizkusa; denar ustvarja-
joče enote, h katerim je dobro ime razporejeno, so zbrana 
oz. združena tako, da raven, na kateri se preveri oslabitev, 
odraža najnižjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za 
namene notranjega poročanja. Dobro ime, pridobljeno s 
poslovno združitvijo, je razporejeno na denar ustvarjajoče 
enote ali skupino takšnih enot, za katere se pričakuje, da 
bodo pridobile koristi od sinergij združitve. 

Slabitve so izkazane v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki 
je pri denar ustvarjajoči enoti pripoznana zaradi oslabitve, 
je razporejena tako, da se najprej zmanjša knjigovodsko 
vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvar-
jajočo enoto (ali skupine denar ustvarjajočih enot), nato 
pa na druga sredstva denar ustvarjajoče enote (skupine 
denar ustvarjajočih enot) sorazmerno s knjigovodsko 
vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena niso odpravljene. 
V zvezi z drugimi sredstvi pa Skupina izgube zaradi osla-
bitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega ob-
dobja ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja 
izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve je 
odpravljena, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi 
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katerih Skupina določi nadomestljivo vrednost sredstva. 
Izguba zaradi oslabitve sredstva je odpravljena do višine, 
do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne 
preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po 
odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prej-
šnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

(j) Zaslužki zaposlenih

(i) Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih so merjene 
brez diskontiranja in so izkazane med odhodki, ko je delo 
zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zasluž-
kom opravljeno.
Obveznost so izkazane v višini, za katero se pričakuje pla-
čilo v obliki kratkoročne premije ali programa delitve do-
bička, če ima Skupina sedanjo pravno ali posredno obvezo 
za takšna plačila zaradi preteklega opravljanja dela zaposle-
ne osebe in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

(k) Rezervacije

Rezervacije so pripoznane, če ima Skupina zaradi prete-
klega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mo-
goče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi 
obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo go-
spodarske koristi. Skupina določi rezervacije z diskonti-
ranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri 
pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne 
vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so zna-
čilna za obveznost. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno 
pogodbo in notranjim pravilnikom zavezana k plačilu 
jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi 
upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. 
Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih iz-
plačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na 
konec poročevalskega obdobja. Izračun je bil narejen za 
poslovno leto 2009, in sicer za vsakega zaposlenega tako, 
da je upošteval stroške odpravnin ob upokojitvi ter stro-
ške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. 
Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil poobla-
ščeni aktuar. Izračun s strani pooblaščenega aktuarja je 
sestavljen vsaki dve leti, razen v primerih velike fluktu-
acije zaposlenih, velike strukturne spremembe zaposle-
nih, ob vstopu nove družbe v Skupino ali ob spremembi 
osnovnih predpostavk izračuna (sprememba kolektivne 
pogodbe). Zadnji izračun je bil opravljen za poslovno 
leto 2009, naslednji bo opravljen za poslovno leto 2011. 
Za družbo Actual I.T., d.d., je bil zaradi večje fluktuacije 
zaposlenih opravljen aktuarski izračun za rezervacije za 
odpravnine in jubilejne nagrade za poslovno leto 2010.

(l) Prihodki

(i) Prihodki iz prodaje izdelkov
Prihodki iz prodaje izdelkov so pripoznani po pošteni 
vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, 
in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadalj-
njo prodajo in količinske popuste. Prihodki so izkazani, 
ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in 
koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja go-
tovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim poveza-

nih stroškov ali možnosti vračila izdelkov in ko Skupina 
preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih izdelkih. Če 
je verjetno, da bodo dani popusti in se znesek lahko za-
nesljivo izmeri, je omenjeni popust pripoznan kot zmanj-
šanje prihodkov ob pripoznanju prodaje. 

Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih do-
ločil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga je prenos 
praviloma izveden potem, ko je blago prispelo v kupčevo 
skladišče, vendar pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah 
do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sred-
stvo pri prodajalcu. Pri teh izdelkih kupec praviloma ni 
upravičen do vračila. Pri prodaji živali je prenos pripo-
znan ob kupčevem prevzemu.

(ii) Prihodki iz opravljenih storitev 
Prihodki iz opravljenih storitev so v izkazu poslovnega 
izida pripoznani glede na stopnjo dokončanosti posla ob 
koncu poročevalskega obdobja. Stopnja dokončanosti je 
ocenjena s pregledom opravljenega dela. 

(iii) Provizije
Ko Skupina v določenem poslu nastopa kot posrednik in 
ne kot matična družba, so izkazani prihodki v neto višini 
zneska provizije Skupine. 

(iv) Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin so pri-
poznani med prihodki enakomerno med trajanjem naje-
ma. Podeljene spodbude glede najema so pripoznane kot 
sestavni del skupnih prihodkov od najemnin.

(m) Državne podpore

Vse vrste državne podpore so v začetku pripoznane v 
računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko obstaja 
sprejemljivo zagotovilo, da bo Skupina podpore prejela in 
da bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi, in so v izkazu po-
slovnega izida pripoznane strogo dosledno med drugimi 
prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega 
sredstva. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, so 
pripoznane strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v 
katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih lete nado-
mestile. 

(n) Najemi 

Plačila iz naslova operativnega najema so pripoznana 
med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Preje-
te spodbude glede najema so pripoznane kot sestavni del 
skupnih odhodkov od najemnin.
Najmanjša vsota najemnin finančnega najema je razpo-
rejena med finančne odhodke in zmanjšanje neporavna-
nega dolga. Finančni odhodki so razporejeni na obdobja 
med trajanjem najema, da se dobi stalno obrestno mero 
za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. 
Skupina pogojna plačila iz naslova finančnega najema iz-
kaže v višini, ki jo določi tako, da ob prejemu potrditve o 
spremembi najemnine ponovno oceni vrednost najmanj-
še vsote najemnin v preostalem obdobju.

Določanje, ali dogovor vsebuje najem
Ob nastanku dogovora Skupina določi, ali ta dogovor 
vsebuje najem. Posebno sredstvo je predmet najema, če 
je izpolnitev dogovora odvisna od uporabe tega sredstva. 
Dogovor prenaša pravico do uporabe sredstva, če dogo-
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vor Skupini prenaša pravico nadzorovati uporabo tega 
sredstva. 
Na začetku dogovora ali ob ponovni presoji dogovora 
Skupina loči plačila in druga povračila, ki jih zahteva do-
govor, na plačila za najem in za druge sestavine na podlagi 
njihovih relativnih poštenih vrednosti. Če Skupina skle-
pa, da plačil ni mogoče zanesljivo ločiti, v primeru finanč-
nega najema pripozna sredstvo in obveznost po znesku, 
ki je enak pošteni vrednosti sredstva, ki je opredeljeno 
kot predmet najema. Pozneje je treba obveznost zmanj-
šati, ko so plačila opravljena in so pripoznani presojeni 
finančni stroški obveznosti z uporabo s strani Skupine 
predpostavljene obrestne mere za sposojanje. 

(o) Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od na-
ložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za 
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prihodke od 
povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev po po-
šteni vrednosti skozi poslovni izid, prihodke od prevre-
dnotenja poštene vrednosti deleža v prevzeti družbi, ki 
ga je Skupina imela v prevzeti družbi pred prevzemom, 
in dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, 
ki so pripoznana v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz 
obresti so pripoznani ob njihovem nastanku z uporabo 
metode veljavne obrestne mere. Prihodki od dividend so 
v izkazu poslovnega izida pripoznani na dan, ko je uvelja-
vljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, 
ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do teko-
če dividende preneha biti povezana z delnico.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, izgube 
ob prodaji finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo, 
negativne spremembe poštene vrednosti finančnih sred-
stev, merjenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, in 
izgube instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki so 
pripoznana v izkazu poslovnega izida. 
Stroški izposojanja, ki se ne nanašajo neposredno na pri-
dobitev, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pripravi, so v 
izkazu poslovnega izida pripoznana po metodi efektivnih 
obresti.
V primeru pomembnejših sredstev v pripravi, katerih iz-
gradnja oz. priprava za uporabo traja več kot 9 mesecev, 
pripiše Skupina stroške izposojanja neposredno nakupu, 
gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi kot del nabavne 
vrednosti takega sredstva.

Dobički in izgube pri preračunu med valutami so izkaza-
ni po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki ozi-
roma odhodki.

(p) Davek od dobička

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta ob-
sega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička je 
izkazan v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, 
v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, 
ki so izkazane neposredno v kapitalu in so zato izkazane 
med kapitalom ali v drugem vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da 
bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob 
uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uvelja-
vljenih ob koncu poročevalskega obdobja, in morebitne 
prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi 
poslovnimi leti. 

Odloženi davek je izkazan ob upoštevanju začasnih razlik 
med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi 
za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe 
davčnega poročanja. 

Odloženi davek je izkazan v višini, v kateri se pričaku-
je, da ga bo treba plačati ob odpravi začasnih razlik, na 
podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih 
ob koncu poročevalskega obdobja

Skupina pobota odložene terjatve za davek in odložene 
obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo 
pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene 
obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nana-
šajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo 
enoto, ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo 
poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve 
za davek v pobotanem znesku ali pa nameravajo hkrati 
poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve 
za davek.

Odložena terjatev za davek za neuveljavljane davčne iz-
gube, davčne dobropise in davčno priznane začasne razli-
ke je pripoznana v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, 
da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v bre-
me katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo 
terjatev. Odložene terjatve za davek so zmanjšane za zne-
sek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti 
davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

(q) Ustavljeno poslovanje  

Ustavljeno poslovanje je sestavni del podjetja v Skupini, 
ki je bil odtujen in ki predstavlja samostojen pomembnej-
ši program področja ali območja poslovanja ali je odvi-
sno podjetje, pridobljeno izključno z namenom ponovne 
prodaje. Razvrstitev med ustavljeno poslovanje je izve-
dena ob odtujitvi ali takrat, ko so izpolnjeni pogoji za 
razvrstitev med sredstva za prodajo, kar od tega nastopi 
prej. Ob razvrstitvi poslovanja kot ustavljeno poslovanje 
je primerjalne podatke v izkazu poslovnega izida oziroma 
izkazu vseobsegajočega donosa treba prerazporediti, kot 
da bi bilo poslovanje ustavljeno že od začetka primerjal-
nega leta.

(r) Čisti dobiček na delnico

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobič-
konosnost delnice in popravljeno dobičkonosnost delni-
ce. Osnovna dobičkonosnost delnice je izračunana tako, 
da delimo dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim 
delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih 
delnic v poslovnem letu. Popravljeni dobiček delnice pa 
je izračunan s prilagoditvijo dobička oziroma izgube, ki 
pripada navadnim delničarjem, in tehtanega povprečne-
ga števila navadnih delnic v poslovnem letu za učinek 
vseh popravljalnih možnostnih navadnih delnic. Ker ima 
Skupina izdane le navadne delnice, je popravljena dobič-
konosnost delnice enaka osnovni.

(s) Poročanje po odsekih

Poslovni odsek je sestavni del Skupine, ki opravlja po-
slovne dejavnosti, iz naslova katerih dobiva prihodke 
in s katerimi ima stroške, ki se nanašajo na transakcije z 
drugimi sestavnimi deli iste Skupine. Rezultate poslov-
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nih odsekov redno pregleduje vodstveni delavec Skupine, 
da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, 
ki jih je treba razporediti v določen odsek, in ocenjuje 
uspešnost poslovanja Skupine, ter za katerega so na voljo 
ločeni finančni podatki. 

(t) Novi standardi, ki še niso stopili v veljavo

Novi standardi, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni 
in med pripravo računovodskih izkazov na dan 31. 12. 
2010 niso bili upoštevani. 

• Spremenjen MRS 24 – Razkrivanje povezanih 
strank (v veljavi od 1. 1. 2011)

V skladu s spremembo so državne ustanove oprošče-
ne razkrivanja poslov s povezano stranko ter odprtih 
stanj, vključno obvez do (a) vlade, ki usmerja, sku-
pno obvladuje ali ima pomemben vpliv na poročajo-
čo družbo; in do (b) druge družbe, ki se obravnava 
kot povezana družba, ker ista vlada usmerja, skupno 
obvladuje ali ima pomemben vpliv na poročajočo in 
drugo družbo. Spremenjen standard zahteva posebna 
razkritja, če poročajoča družba uveljavi to izvzetje oz. 
izjemo.
Standard tudi na novo definira pojem povezane stran-
ke, ki nastane kot posledica novih povezav (npr. pri-
družena podjetja obvladujočega družbenika in obvla-
dovanih družb, ali skupaj obvladovanih družb s strani 
vodilnih).    
Spremenjen MRS 24 za Skupino ni pomemben, saj le
ta ni vladna ustanova, spremenjena definicija poveza-
ne družbe pa se ne bo izrazila v novih povezavah, ki 
jih bo treba razkriti v računovodskih izkazih.  

• Dopolnilo k OPMSRP 14 MRS 19 – Omejitev 
sredstva določenega zaslužka, minimalne zahteve 
financiranja in njihove medsebojne povezanosti 
(v veljavi od 1. 1. 2011) 

Dopolnilo OPMSRP 14 določa računovodsko obrav-
navanje predplačil, ki so potrebna v primeru minimal-
ne zahteve financiranja. V skladu z dopolnili mora 
družba pripoznati določena predplačila kot sredstva 
na podlagi dejstva, da ima družba iz tega naslova bo-
doče gospodarske koristi,  in sicer v obliki zmanjšanja 
čistih izdatkov v prihodnjih letih, ko bi plačila iz naslo-
va minimalne zahteve financiranja bila obvezna.  
Dopolnilo OPMSRP 14 za Skupino ni pomembno, saj 
leta nima pokojninskih načrtov z opredeljeno višino 
pokojnine. 

• OPMSRP 19 – Poravnava finančnih obveznosti s 
kapitalskimi instrumenti (v veljavi od 1. 7. 2010)

Pojasnilo določa, da se kapitalski instrumenti, ki jih 
družba izda upniku za poravnavo finančne obveznosti 
v celoti ali delno obravnavajo  kot plačano nadomesti-
lo v skladu z 41. členom MRS 39.
Kapitalski instrumenti, izdani upniku za poravnavo 
finančne obveznosti v celoti ali delno, se na začetku 
izmerijo po njihovi pošteni vrednosti, razen če te po-
štene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti; v tem 
primeru je treba kapitalske instrumente izmeriti tako, 
da izražajo pošteno vrednost poravnane finančne ob-
veznosti. Razliko med knjigovodsko vrednostjo po-

ravnane finančne obveznosti (ali delom poravnane 
finančne obveznosti) in plačanim nadomestilom je 
treba pripoznati v poslovnem izidu.
Skupina med letom ni izdala kapitalski instrumentov 
za poravnanje finančnih obveznosti. Pojasnilo tako ne 
vpliva na primerjalne zneske v konsolidiranih računo-
vodskih izkazih Skupine na dan 31. 12. 2010. Ker se 
pojasnilo navezuje zgolj na posle, ki se bodo zgodili 
v prihodnosti, ni mogoče vnaprej določiti učinkove 
pojasnila.

• Dopolnilo k MRS 32 – Finančni instrumenti: 
Predstavljanje – Razvrščanje izdanih pravic (v ve-
ljavi od 1. 2. 2010)

V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakupni 
boni za pridobitev določenega števila lastnih kapital-
skih instrumentov podjetja v zameno za določen zne-
sek, v kateri koli valuti, kapitalski instrumenti, če pod-
jetje vsem svojim obstoječim lastnikom istega razreda 
ponudi sorazmerno pravice, opcije ali nakupne bone 
lastnih neizpeljanih kapitalskih instrumentov.
Dopolnila k MRS 32 za Skupino niso pomembna, saj 
leta ni nikoli izdala te vrste finančnih instrumentov.

3.4 Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Skupine in razčlenitve je 
v številnih primerih potrebna določitev poštene vrednosti 
tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obvezno-
sti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za po-
trebe merjenja oziroma poročanja je Skupina določila po 
metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna 
dodatna pojasnila glede predpostavk za določitev poštenih 
vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim po-
stavkam sredstev oziroma obveznosti Skupine.

(i) Nepremičnine, naprave in oprema
Poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme iz po-
slovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna vred
nost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri 
bi se lahko nepremičnino na dan cenitve in po ustreznem 
trženju izmenjalo v premišljenem poslu med voljnim pro-
dajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro 
obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno 
(angl. arm's length transaction). Tržna vrednost naprav, 
opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni ceni podob
nih predmetov, ko je ta na voljo, in na nadomestitveni vre-
dnosti. 

(ii) Neopredmetena sredstva
Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, prido-
bljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni dis-
kontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi 
lastništva patenta oziroma blagovne znamke ne bo po-
trebno. Poštena vrednost odnosov s strankami, pridoblje-
nih v poslovni združitvi, je določena na podlagi posebne 
metode (oz. angl. multiperiod excess earnings method), 
obravnavano sredstvo pa je ovrednoteno po odštetju po-
štenega donosa vseh sredstev, ki so del ustvarjanja denar-
nih tokov.

(iii) Naložbene nepremičnine
Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka 
ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnino 
na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjalo v pre-
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mišljenem poslu na čisti poslovni podlagi med voljnim 
prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke do-
bro obveščene.

Če ni mogoče določiti trenutnih cen na aktivnem trgu, se 
vrednost naložbene nepremičnine oceni s pomočjo oce-
njene vrednosti oddajanja nepremičnine v najem. Donos 
iz najema je vključen v izračun celotne vrednosti nepre-
mičnine na osnovi ocenjene vrednosti najema. Ko dejan-
ski najem odstopa od ocenjene vrednosti najema, je treba 
izvesti ustrezne prilagoditve na dejanske cene najema.

(iv) Zaloge
Poštena vrednost zalog v poslovnih združitvah je določe-
na na podlagi njihove pričakovane prodajne vrednosti pri 
rednem poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške do-
končanja in prodaje ter primeren pribitek glede na količi-
no dela, vloženega v dokončanje posla in prodajo zalog.

(v) Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne
papirje

Poštena vrednost finančni sredstev po pošteni vrednosti 
skozi poslovni izid in za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev je določena glede na ponujeno nakupno ceno ob 
koncu poročevalskega obdobja. 

(vi) Poslovne in druge terjatve
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev je izraču-
nana kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, 
razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poroče-
valskega obdobja. 

(vii) Izpeljani instrumenti
Poštena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi po-
nujeni ceni ob koncu poročevalskega obdobja, če je ta na 
voljo. Če ta ni na voljo, je poštena vrednost določena kot 
razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla in 
trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob upo-
števanju preostale dospelosti posla z obrestno mero brez 
tveganja (na podlagi državnih obveznic).

Poštena vrednost obrestne zamenjave temelji na ponud-
bah borznih posrednikov. Primernost teh ponudb je do-
ločena z metodo diskontiranih bodočih čistih denarnih 
tokov ob upoštevanju dospelosti posameznega posla in 
z uporabo tržnih obrestnih mer za podobne instrumente 
na datum vrednotenja. 

(viii) Neizpeljane finančne obveznosti
Poštena vrednost je za potrebe poročanja izračunana 
na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice 
in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri ob koncu 
poročevalskega obdobja. Pri finančnih najemih je tržna 
obrestna mera določena s primerjavo s podobnimi naje-
mnimi pogodbami.

3.5 Obvladovanje finančnega 
  tveganja  

Trend nepredvidljivega in zelo hitro spremenljivega po-
slovnega okolja se je nadaljeval tudi v letu 2010, zato je 
Skupina veliko pozornost posvečala upravljanju, prepo-
znavanju in obvladovanju tveganj. Zavedamo se, da je 
pravočasno prepoznavanje tveganj ter pravočasno odzi-
vanje in sprejemanje ukrepov za obvladovanje in zmanj-

ševanje tveganj eden ključnih elementov za uspešno po-
slovanje tako posameznih družb v Skupini in posledično 
za poslovanje Skupine kot celote. Tveganje je negotovost 
glede nastanka dogodka, ki lahko negativno ali pozitivno 
vpliva na doseganje strateških, operativnih in finančnih 
ciljev, zato je bilo tudi v letu 2010 upravljanje in obvlado-
vanje tveganj v središču pozornosti tako vodstva holdin-
ške družbe kot vodstev ostalih družb v Skupini.

Ukrepi za obvladovanje in zmanjševanje tveganj so v 
Skupini Istrabenz različni glede na vrsto dejavnosti po-
sameznih družb oziroma divizij. Upravljanje s tveganji 
v holdinški družbi Istrabenz in v posameznih divizijah 
Skupine Istrabenz je predstavljeno v točki 5.6 letnega  
poročila.

3.6 Poslovni odseki

Skupina ima šest področij poročanja, navedenih v na-
daljevanju besedila, ki predstavljajo strateške poslovne 
enote Skupine. Strateške poslovne enote nudijo različne 
izdelke in storitve in so vodene ločeno, saj poslujejo na 
podlagi različnih tehnologij in tržnih strategij. Izvršni di-
rektor Skupine najmanj enkrat vsake tri mesece pregleda 
notranja poročila poslovodstva za vsako posamezno stra-
teško poslovno enoto. V nadaljevanju so povzeta poro-
čila o poslovanju za vsak posamezen poslovni odsek, o 
katerem se poroča v okviru Skupine:

• mesečno poročilo kontrolinga, ki obravnava vse po-
membnejše poslovne dogodke na ravni posameznega 
odseka ter analizira spremembe v poslovanju in pre-
moženjskem stanju; 

• četrtletno poročilo kontrolinga, ki poleg zgoraj navede-
nega vsebuje konsolidirane računovodske izkaze posa-
meznega odseka poročanja. 

Računovodske usmeritve odsekov poročanja so enake 
tistim, ki so opisane v razčlenitvah št. 3.2 in 3.3 Infor-
macije o poslovnem izidu vsakega odseka poročanja so 
navedene v nadaljevanju. Uspešnost poslovanja posame-
znih odsekov je merjena po poslovnem izidu odseka pred 
davkom od dohodka pravnih oseb, kot ga navajajo tudi 
notranja poročila, ki jih pregleda izvršni direktor Skupine. 
Poslovni izid odseka služi merjenju uspešnosti poslova-
nja, saj so po mnenju poslovodstva tovrstne informacije 
najustreznejše za vrednotenje rezultatov posameznih od-
sekov, ki poslujejo v omenjenih panogah. Cene med po-
sameznimi odseki so določene na čisti poslovni podlagi.

Področja 
V posamezno področje Skupine Istrabenz so vključene 
družbe, ki se ukvarjajo z istovrstno dejavnostjo. 
Sestavljajo jo naslednja ključna področja:
• Energetika (vključuje podjetja Skupine Istrabenz Go-

renje),
• Plini (vključuje podjetja Skupine Istrabenz plini),
• Turizem (vključuje podjetja Skupine Istrabenz Turizem 

in Golf  Istro, d.o.o.),
• Storitve I.T. (vključuje podjetja Skupine Actual I.T.),
• Skladiščenje (vključuje družbo Instalacija, d.o.o.),
• Naložbe (vključuje družbo Zastava Istrabenz Lizing, 

d.o.o., Istrabenz Inženiring, d.o.o., in holdinško družbo 
Istrabenz, d.d.).
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3.7 Poročanje po področjih 

Pojasnilo 1: Ključne postavke po poslovnih odsekih

Zneski v €

Naložbe Skladiščenje Energetski sistemi Plini Turizem Storitve I.T. Prehrana SKUPAJ

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Čisti prihodki 
zunaj Skupine 1.666.845 2.046.284 14.254.126 13.892.363 173.679.917 123.731.982 84.852.054 77.473.814 38.950.022 38.696.203 13.234.151 11.572.899 0 0 326.637.116 267.413.545

Prodaja med 
odseki 176.182 526.822 0 1.135.156 1.889.407 107.075 193.602 4.818 21.368 1.958.553 2.741.298 0 0 3.381.784 5.372.497

Čisti prihodki 
od prodaje 
skupaj 1.843.026 2.573.106 14.254.126 13.892.363 174.815.074 125.621.389 84.959.129 77.667.416 38.954.840 38.717.571 15.192.704 14.314.197 0 0 330.018.899 272.786.042

Poslovni izid iz 
poslovanja -6.139.449 -4.507.759 7.621.407 7.406.184 798.588 2.037.655 6.889.632 7.394.241 347.013 -5.051.703 -2.761.834 -3.094.606 0 0 6.755.357 4.184.012

Prihodki od 
obresti 943.553 1.426.348 2.068 6.525 30.399 34.758 196.238 296.737 130.493 122.754 1.833 4.935 0 0 1.304.584 1.892.058

Odhodki od 
obresti -12.820.407 -22.405.540 -567.841 -691.975 -1.009.843 -985.432 -1.535.716 -1.495.893 -4.370.641 -4.440.758 -233.976 -371.803 0 0 -20.538.424 -30.391.401

Izid financiranja -12.346.560 -63.821.293 -565.479 -685.555 -507.606 -130.045 -2.599.057 -2.059.237 -4.317.773 -4.027.243 -2.842.285 -630.065 0 -0 -23.178.760 -71.353.437

Dobički pridru-
ženih družb 
po kapitalski 
metodi 49.675 13.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.460 0 0 49.675 -1.901

Davek od 
dobička -17.854 -577.269 -1.385.295 -1.374.052 -392.910 -644.302 -1.096.594 -1.279.220 -1.277.589 -253.071 727.395 -16.118 0 0 -3.442.847 -4.144.033

Čisti poslovni 
izid rednega 
poslovanja -18.697.314 -68.947.532 5.670.634 5.346.577 -101.928 1.263.308 3.193.980 4.055.784 -5.005.225 -9.332.017 -4.876.723 -3.701.435 -0 -0 -19.816.576 -71.315.317

Dobiček 
(izguba) iz 
ustavljenega 
poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 2.449.595 549.781 -12.466.960 -1.189.736 17.830.963 76.447 7.813.599 -563.508

Sredstva skupaj 82.388.025 127.408.458 39.307.663 41.564.140 52.660.175 39.222.926 85.148.634 79.839.313 173.605.590 194.719.085 8.199.264 22.452.102 0 414.714.829 441.309.351 919.920.853

Naložbe v 
pridružene 
družbe 9.182.529 9.295.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.466 0 0 9.182.529 9.409.805

Obveznosti 
skupaj 232.052.874 464.928.944 19.315.796 19.319.020 45.240.857 31.629.038 47.965.946 45.286.637 89.373.602 105.595.486 9.005.675 13.817.407 0 223.642.816 442.954.749 904.219.348

Vlaganja 1.536.075 1.530.094 605.261 923.721 561.818 6.858.454 4.750.588 1.646.994 1.565.402 663.932 835.545 0 0 13.159.270 8.318.615

Amortizacija 309.648 410.941 2.443.325 2.613.501 912.382 839.707 4.907.200 4.950.184 8.287.328 8.463.111 1.560.503 2.236.650 0 0 18.420.388 19.514.094

Slabitve, pripo-
znane v IPI 94.652 4.470.727 0 0 123.431 174.680 1.602.847 963.608 229.290 384.555 9.471 225.627 0 0 2.059.691 14.296.918

Informacija o območnih odsekih

Skupina je v poslovnem letu 2010 dosegla 52 odstotkov 
svojih prihodkov na domačem trgu in 48 odstotkov v tuji-
ni. V tujini dosega prihodke predvsem s prodajo električne 
energije njen odsek Energetski sistemi. Skupina kot celota 
ni pomembno odvisna od  enega kupca, saj z nobenim ni 
ustvarila več kot 10 odstotkov prihodkov od prodaje. Od 
dveh kupcev je odvisen le odsek Skladiščenje.

3.8 Nakupi in prodaje odvisnih
 družb

Pojasnilo 2: Dokupi, prodaje deležev odvisnih družb 
in dokapitalizacije v Skupini

Spremembe v Skupini Istrabenz Gorenje:
Družba Istrabenz Gorenje je v letu 2010:
– dokupila 16,33odstotni delež družbe Vitales E.B.I., S.r.l.,  

Italija,
– ustanovila družbo Vitales RTH, d.o.o., ki se ukvarja z 

nabavo obnovljive biomase za industrijske odjemalce 
in

– prodala lastniški delež v družbi Istrabenz Gorenje Pro-
jekt, d.o.o.

Družba GenI, d.o.o., je ustanovila v letu 2010 nove 
hčerinske družbe GenI Vienna Gmbh, GenI Sofia in 
GENI Milano, S.r.l., s skupnim vložkom 250.830 evrov. 

Spremembe v Skupini Actual I.T.:
V letu 2010 je bila zaradi stečaja iz Skupine izločena  
družba Simt, d.o.o., in njena pridružena družba Simt  
Cardinfo, d.o.o.

Spremembe v Skupini Istrabenz Turizem:
Družba Istrabenz Turizem, d.d., je v mesecu juliju proda-
la naložbo v družbo Turizem Kras, d.d., z njeno odvisno 
družbo Turistično družbo Kras, d.o.o.

Izvedene dokapitalizacije v Skupini:
V poslovnem letu je družba Istrabenz, d.d., dokapitalizi-
rala družbo Istrabenz Gorenje, d.o.o., v višini 1.494.085 
evrov. Dokapitalizacija je bila izvedena iz izplačane divi-
dende v letu 2010. 
Družba Istrabenz Turizem, d.d., je v letu 2010 dokapita-
lizirala družbo Istrabenz Hoteli Portorož, d.o.o., v višini 
4.200.000 evrov. Dokapitalizacija je bila izvedena s kon-
verzijo terjatev iz naslova kratkoročnega posojila družbi.
Družba Actual I.T., d.d., je bila v letu 2010 dokapitalizi-
rana s strani manjšinskih lastnikov s konverzijo posojila v 
kapital v višini 750.000 evrov. Družba Actual I.T., d.d., je 
za 660.000 evrov dokapitalizirala hčerinsko družbo Ac-
tual BH, d.o.o.

Druge spremembe:
Nad družbo Istrabenz Marina Invest, d.o.o., je bil v letu 
2010 začet stečajni postopek, zato je bila izločena iz kon-
solidiranih izkazov.
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Dokapitalizacije

Zneski v €

DOKAPITALIZACIJE ODVISNIH DRUŽB
LASTNIKI   

MATIČNE DRUŽBE
NEOBVLADUJOČI 

DELEŽI
SKUPAJ  

DOKAPITALIZACIJA

Istrabenz Gorenje, d.o.o. 1.494.084 196.466 1.690.550

Actual I.T., d.d. 0 750.000 750.000

Istrabenz Hoteli Portorož, d.o.o. 4.200.000 0 4.200.000

Actual BH, d.o.o. 660.000 0 660.000

Skupaj 6.354.084 946.466 7.300.550

Pojasnilo 3: Podatki ustavljenega poslovanja

V nadaljevanju so podani podatki za ustavljeno poslova-
nje vseh izločenih družb iz Skupine v letu 2010. Izločene 
so bile družbe Droga Kolinska, d.d., z vsemi odvisnimi 

družbami, Simt, d.o.o., s svojo pridruženo družbo Simt 
Cardinfo, d.o.o., in Turizem Kras, d.d., s svojo odvisno 
družbo Turistično družbo Kras, d.o.o.
Skupni dobiček ustavljenega poslovanja za poslovno leto 
2010 znaša 7.813.599 evrov. 

Zneski v €

USTAVLJENO POSLOVANJE POJASNILO
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki 300.318.515 349.473.694

Odhodki -292.005.949 -348.495.416

Dobiček pred obdavčitvijo ustavljenega poslovanja 8.312.567 978.278

Davek -1.585.828 -1.541.786

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja 6.726.739 -563.508

Dobiček (izguba) pri prodaji ustavljenega poslovanja 1.086.860 0

Dobiček (izguba) obdobja 3 7.813.599 -563.508

Osnovni in prilagojeni dobiček (izguba) na delnico v € 1,51 -0,11

Učinek izločitve prodanih družb na sredstva in obveznosti Skupine:

Zneski v €

POSTAVKE 2010

Nepremičnine, naprave in oprema 151.318.778

Naložbene nepremičnine 280.683

Neopredmetena sredstva 173.377.482

Deleži v pridruženih družbah 114.466

Finančne naložbe, terjatve in posojila 2.011.284

Terjatve za davek 2.593.765

Zaloge 31.166.458

Poslovne in druge terjatve 78.618.920

Sredstva v posesti za prodajo 1.102.353

Denar in denarni ustrezniki 26.519.491

Sredstva 467.103.680

Posojila 153.945.038

Rezervacije in razmejeni prihodki 3.707.286

Dolgoročne obveznosti za odložene davke 1.163.318

Finančne obveznosti 4.226.605

Poslovne obveznosti 49.044.209

Obveznosti 212.086.456

Neto sredstva in obveznosti 255.017.224

Kupnine 243.353.550

Izločena denarna sredstva Skupine 26.519.491

Neto denarni tok 216.834.059
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Droga Kolinska, d.d.

Istrabenz, d.d., je v letu 2010 prodal svojo največjo na-
ložbo v odvisne družbe, in sicer Drogo Kolinsko, d.d. S 

tem je bilo iz Skupine izločeno celotno področje prehra-
ne. Dobiček ustavljenega poslovanja v višini 17.607.423 
evrov je v celoti pripisan večinskemu lastniku. 

Skupina Droga Kolinska je bila izvzeta iz konsolidiranih izkazov 30. 11. 2010. 

Zneski v €

USTAVLJENO POSLOVANJE
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 30. 11. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki 290.109.137 329.503.054

Odhodki -279.243.542 -328.071.679

Dobiček pred obdavčitvijo ustavljenega poslovanja 10.865.595 1.431.375

Davek -1.585.828 -1.354.929

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja 9.279.767 76.446

Dobiček (izguba) pri prodaji ustavljenega poslovanja 8.327.656 0

Dobiček (izguba) obdobja 17.607.423 76.446

Osnovni in prilagojeni dobiček (izguba) na delnico v € 3,40 0,01

Turizem Kras, d.d.

V letu 2010 je družba Istrabenz Turizem, d.d., prodala 
svojo naložbo v odvisno družbo Turizem Kras, d.d., ki 

Dobiček ustavljenega poslovanja v višini 2.673.136 evrov je v celoti pripisan večinskemu lastniku. 

Simt, d.o.o.

Družba Simt, d.o.o., je bila izvzeta iz konsolidiranih izkazov 30. 11. 2010. 

je skupaj z odvisno družbo Turistična družba Kras, d.d., 
tvorila podskupino v okviru Skupine Istrabenz Turizem. 
Družba Turizem Kras, d.d., je bila izvzeta iz konsolidira-
nih izkazov 31. 7. 2010. 

Zneski v €

USTAVLJENO POSLOVANJE
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 7. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki 5.278.485 10.540.089

Odhodki -5.343.168 -9.803.243

Dobiček pred obdavčitvijo ustavljenega poslovanja -64.682 736.846

Davek 0 -187.065

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja -64.682 549.781

Dobiček (izguba) pri prodaji ustavljenega poslovanja 2.737.818 0

Dobiček (izguba) obdobja 2.673.136 549.781

Osnovni in prilagojeni dobiček (izguba) na delnico v € 0,52 0,11

Zneski v €

USTAVLJENO POSLOVANJE
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 30. 11. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki 4.930.893 9.430.551

Odhodki -7.419.239 -10.620.494

Dobiček pred obdavčitvijo ustavljenega poslovanja -2.488.346 -1.189.943

Davek 0 208

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja -2.488.346 -1.189.735

Dobiček (izguba) pri prodaji ustavljenega poslovanja -9.978.614 0

Dobiček (izguba) obdobja -12.466.960 -1.189.735

Osnovni in prilagojeni dobiček (izguba) na delnico v € -2,41 -0,23

Izguba ustavljenega poslovanja v višini 12.466.960 evrov je v celoti pripisana večinskemu lastniku. 
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3.9 Pojasnila postavk računovodskih izkazov

Pojasnilo 4: Nepremičnine, naprave in oprema

Zneski v €

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA  31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zemljišča 23.708.228 37.682.051

Zgradbe 174.911.450 247.336.739

Proizvajalne naprave in stroji 6.436.263 52.372.885

Druge naprave in oprema 39.524.748 53.394.814

Nepremičnine, naprave in oprema v gradnji in izdelavi ter predujmi 7.866.090 18.915.313

Skupaj nepremičnine, naprave in oprema 252.446.779 409.701.802

Nepremičnine, naprave in opreme  so na dan 31. 12. 2010 
znašale 252.446.779 evrov, kar je za 38 odstotkov manj 
oziroma za 157.255.023 evrov manj v primerjavi s pre-
teklim letom. S prodajo odvisnih družb je bilo izločeno 
iz Skupne za 151.318.778 evrov nepremičnin, naprav in 
opreme.

Nove nabave v letu 2010 znašajo 15.804.578 evrov. Naj-
večji del se nanaša na investicije Skupine Istrabenz plini 
v višini 6.730.163 evrov, ki je investirala predvsem v iz-
gradnjo plinovodov za UNP in zemeljski plin, v jeklenke 
Plindom, rezervoarje, plinohrame in plinske postaje UNP. 
Skupina Droga Kolinska je do dneva odtujitve investirala 
4.500.354 evrov.

Gibanje v letu 2010

Zneski v €

NEPREMIČNINE,  
NAPRAVE IN OPREMA ZEMLJIŠČE ZGRADBE

PROIZVAJALNE 
NAPRAVE IN 

STROJI

DRUGE 
NAPRAVE IN 

OPREMA

NEPREMIČNI-
NE, NAPRAVE 
IN OPREMA V 

GRADNJI IN 
IZDELAVI TER 

PREDUJMI SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2010 37.682.051 439.502.798 119.091.626 138.986.755 18.922.237 754.185.467

Sredstva, nastala v podjetju 0 10.656 0 0 2.047.631 2.058.287

Ostale nabave 175.520 896.928 288.199 6.713.464 7.730.468 15.804.578

Zmanjšanja kot posledica prodaj 
odvisnih družb -14.065.119 -121.539.547 -105.866.477 -35.217.049 -13.219.961 -289.908.153

Odpisi 0 -258.866 -961.487 -1.975.904 -36.400 -3.232.657

Odtujitve -7.105 -74.703 -773.084 -2.586.081 -9.521 -3.450.494

Prenos iz/na naložbene  
nepremičnine 0 932.367 1.498.878 36.190 -2.485.066 -17.631

Prenos iz/na neopredmetena 
sredstva 0 0 0 2.533 0 2.533

Prenosi znotraj nepremičnin,  
naprav in opreme 0 791.893 1.197.080 1.861.424 -4.667.190 -816.794

Tečajne razlike -77.119 -2.577.089 -6.468.727 -984.046 -416.107 -10.523.089

Stanje 31. 12. 2010 23.708.227 317.684.437 8.006.008 106.837.286 7.866.090 464.102.048

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 0 192.166.059 66.718.741 85.591.941 6.924 344.483.666

Zmanjšanja kot posledica poslovnih 
združitev in prodaj odvisnih družb 0 -56.466.410 -60.454.715 -21.668.250 0 -138.589.375

Odpisi 0 -254.881 -956.619 -1.888.515 0 -3.100.015

Odtujitve 0 -25.127 -595.992 -1.891.409 0 -2.512.529

Prenos iz/na neopredmetena 
sredstva 0 0 0 108 0 108

Prenosi znotraj nepremičnin,  
naprav in opreme 0 -437.035 -26.431 -347.995 -5.332 -816.793

Tečajne razlike 0 -869.842 -3.662.004 -513.744 -1.593 -5.047.184

Amortizacija v obdobju 0 8.660.223 546.765 8.030.403 0 17.237.391

Stanje 31. 12. 2010 0 142.772.985 1.569.745 67.312.539 0 211.655.270

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2010 37.682.051 247.336.739 52.372.885 53.394.814 18.915.313 409.701.802

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010 23.708.227 174.911.452 6.436.263 39.524.747 7.866.090 252.446.779
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Gibanje v letu 2009

Zneski v €

NEPREMIČNINE,  
NAPRAVE IN OPREMA ZEMLJIŠČE ZGRADBE

PROIZVAJALNE 
NAPRAVE IN 

STROJI

DRUGE 
NAPRAVE IN 

OPREMA

NEPREMIČNI-
NE, NAPRAVE 
IN OPREMA V 

GRADNJI IN 
IZDELAVI TER 

PREDUJMI SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2009 37.966.493 441.081.307 131.278.974 139.552.281 25.618.715 775.497.769

Sredstva, nastala v podjetju 0 0 0 497 724.734 725.231

Ostale nabave 573.256 576.484 1.083.976 5.397.344 10.534.305 18.165.366

Zmanjšanja kot posledica prodaj 
odvisnih družb -606.787 -334.811 0 -394.213 -279.375 -1.615.186

Odpisi 0 -36.454 -1.484.161 -2.833.138 -5.677 -4.359.431

Odtujitve -814.395 -4.821.637 -16.291.475 -4.713.585 -2.241.511 -28.882.604

Prenos iz/na naložbene nepremič-
nine 0 0 0 0 -1.261 -1.261

Drugi prenosi 437.158 4.264.009 7.988.123 2.467.404 -15.057.101 99.593

Krepitve 21.093 89.663 0 0 0 110.755

Tečajne razlike 105.234 -1.315.763 -3.483.810 -489.835 -370.591 -5.554.764

Stanje 31. 12. 2009 37.682.051 439.502.798 119.091.626 138.986.755 18.922.237 754.185.468

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2009 -177.039 183.764.458 75.184.151 78.776.562 6.924 337.555.057

Odpisi 0 -18.682 -1.396.875 -2.694.895 0 -4.110.452

Zmanjšanja kot posledica investicij-
skih vlaganj 0 -38.457 0 0 0 -38.457

Odtujitve 0 -3.309.900 -13.899.977 -3.591.059 0 -20.800.937

Drugi prenosi 0 162.282 352.426 -132.020 0 382.688

Krepitve 0 22.053 0 86.976 0 109.029

Tečajne razlike 177.039 -527.677 -1.906.078 -201.913 0 -2.458.629

Amortizacija v obdobju 0 12.111.982 8.385.096 13.348.289 0 33.845.367

Stanje 31. 12. 2009 0 192.166.059 66.718.741 85.591.941 6.924 344.483.666

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2009 38.143.531 257.316.849 56.094.823 60.775.719 25.611.790 437.942.712

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009 37.682.051 247.336.739 52.372.885 53.394.814 18.915.313 409.701.802

Druga pojasnila nepremičnin, naprav in opreme

Knjigovodska vrednost nepremičnin, naprav in opreme, ki 
so zastavljene kot jamstvo za dolgove, znaša 140.337.310 
evrov. Največji del predstavljajo zastavljene nepremični-
ne Skupine Istrabenz Turizem v višini 131.259.795 evrov. 
Omejitve na lastninsko pravico imajo družbe Istrabenz 
Turizem, d.d., Istrabenz Hoteli Portorož, d.o.o., ter 

Grand Hotel Adriatic, d.d. Družba Istrabenz Turizem, 
d.d., ima večino zemljišč in zgradb zastavljenih po po-
godbi o sindiciranem posojilu, vse nepremičnine družbe 
Istrabenz Hoteli Portorož, d.o.o., pa so dane kot jamstvo 
za poplačilo posojil za financiranje investicije v stari hotel 
Palace. Ostalih 7.124.255 evrov se nanaša na zastavljene 
nepremičnine Skupine Istrabenz Gorenje in 1.953.261 
evrov na nepremičnine Istrabenza, d.d.

Zneski v €

SREDSTVA V IZGRADNJI

KNJIGOVODSKA VREDNOST

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zemljišče 1.452.611 2.211.119

Zgradbe 4.515.233 9.416.712

Proizvajalna oprema 950.526 5.724.445

Ostala oprema 947.721 1.563.037

Skupaj 7.866.090 18.915.313

Sredstva v izgradnji v skupnem znesku 7.866.090 evrov se v 
največji meri nanašajo na nove plinovode za UNP in zemelj-
ski plin ter inštalacije za plinske postaje v višini 3.326.309 
evrov Skupine Istrabenz plini ter investicije družbe Instala-
cija, d.o.o., v nov rezervoar v višini 1.730.057 evrov.

Sredstva v finančnem najemu, ki so 31. 12. 2010 znaša-
la 83.954 evrov, so pretežno sredstva Skupine Istrabenz 
plini.
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Pojasnilo 5: Naložbene nepremičnine

Gibanje v letu 2010

Zneski v €

NALOŽBENE NEPREMIČNINE 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Naložbene nepremičnine – zgradbe 5.884.167 7.052.321

Naložbene nepremičnine – zemljišča 4.723.073 5.446.455

Skupaj naložbene nepremičnine 10.607.240 12.498.776

Največji del naložbenih nepremičnin je v lasti Istrabenza, 
d.d., in sicer 9.701.621 evrov, ostalo se nanaša na Skupino 

Istrabenz Turizem. Vse naložbene nepremičnine so za-
stavljene kot jamstvo za dolgove.

Zneski v €

                                                                                                                                               
NALOŽBENE NEPREMIČNINE                                                                                

ZEMLJIŠČA  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE    

ZGRADBE  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE   

SKUPAJ  
NALOŽBENE  

NEPREMIČNINE  

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2010 5.446.455 13.473.459 18.919.914

Ostale nabave 0 1.202 1.202

Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb 0 -555.719 -555.719

Odtujitve -278.563 -1.283.384 -1.561.947

Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo 0 17.631 17.631

Drugi prenosi 0 -844.319 -844.319

Stanje 31. 12. 2010 5.167.892 10.808.871 15.976.763

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 0 6.421.138 6.421.138

Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb 0 -275.036 -275.036

Odtujitve 0 -681.007 -681.007

Drugi prenosi 0 -844.319 -844.319

Izgube zaradi oslabitev 444.819 0 444.819

Amortizacija v obdobju 0 303.928 303.928

Stanje 31. 12. 2010 444.819 4.924.704 5.369.523

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2010 5.446.455 7.052.321 12.498.776

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010 4.723.073 5.884.167 10.607.240

Vse naložbene nepremičnine so pooblaščeni ocenjevalci 
nepremičnin ocenjevali po stanju na dan 31. 12. 2009. 
Ocenjene vrednosti so presegale knjigovodske vrednosti 
in ker v letu 2010 na trgu tovrstnih nepremičnin ni bilo 
pomembnejših sprememb, naložbenih nepremečnin v 
letu 2010 nismo ponovno ocenjevali. Pooblaščeni cenilci 
so na presečni bilančni dan ponovno ocenjevali le najpo-
membnejšo naložbeno nepremičnino družbe Istrabenz 

Turizem, d.d., kompleks Vrtnarija. Njena ocenjena vre-
dnost še vedno presega knjigovodsko vrednost. 

V letu 2010 je družba Istrabenz Turizem, d.d., proda-
la objekt Plaža v Portorožu z neodpisano vrednostjo 
816.441 evrov za kupnino 4.250.000 evrov, neto učinek 
prodaje v vrednosti 3.433.559 evrov je povečal druge po-
slovne prihodke.
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Gibanje v letu 2009

Zneski v €

NALOŽBENE NEPREMIČNINE                                                                                

ZEMLJIŠČA  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE    

ZGRADBE  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE   

SKUPAJ  
NALOŽBENE  

NEPREMIČNINE  

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2009 6.363.328 18.193.978 24.557.306

Ostale nabave 0 44.613 44.613

Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb 0 -407.751 -407.751

Odpisi -52.703 -119.959 -172.662

Odtujitve -864.170 -4.238.683 -5.102.853

Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo 0 1.261 1.261

Stanje 31. 12. 2009 5.446.455 13.473.459 18.919.914

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2009 0 8.918.460 8.918.460

Odpisi 0 -116.561 -116.561

Odtujitve 0 -2.759.337 -2.759.337

Amortizacija v obdobju 0 378.577 378.577

Stanje 31. 12. 2009 0 6.421.138 6.421.138

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2009 6.363.328 9.275.518 15.638.846

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009 5.446.455 7.052.321 12.498.776

Druga pojasnila naložbenih nepremičnin

Pojasnilo 6: Neopredmetena sredstva

Zneski v €

VREDNOSTI, PRIPOZNANE V POSLOVNEM IZIDU 2010 2009

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine 698.710 1.027.763

Stroški vzdrževanja 44.868 54.009

Amortizacija 303.928 378.577

Zneski v €

NEOPREDMETENA  SREDSTVA  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.348 89.331

Pravice industrijske lastnine 1.054.540 2.017.112

Blagovne znamke 52.109 88.588.951

Dobro ime 17.438.530 101.784.288

Druga neopredmetena sredstva 4.049.985 7.208.013

Neopredmetena sredstva v pridobivanju in razvijanju ter predujmi 41.381 2.077.234

Skupaj neopredmetena sredstva 22.639.893 201.764.929

Neopredmetena sredstva v višini 22.639.893 evrov so 
nižja za 179.125.036 evrov v primerjavi s preteklim ob-
dobjem. Zmanjšanje je predvsem posledica izključitve 

družb iz Skupine in znaša 173.377.482 evrov. Največji del 
odpade na izločitev Skupine Droga Kolinska.
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2010

Zneski v €

NEOPREDMETENA  SREDSTVA

DOLGOROČNO 
ODLOŽENI 

STROŠKI  
RAZVIJANJA

PRAVICE 
INDUSTRIJSKE 

LASTNINE
BLAGOVNE 

ZNAMKE DOBRO IME

DRUGA NEO-
PREDMETENA  

SREDSTVA

NEOPREDMETE-
NA SREDSTVA V 
PRIDOBIVANJU 
IN RAZVIJANJU 
TER PREDUJMI SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2010 100.987 4.182.738 117.127.221 101.784.288 17.559.882 2.187.610 242.942.726

Povečanja, ki so posledica združitev, 
nakupov in dokapitalizacije odvisnih 
družb 0 0 0 -75.395 0 0 -75.395

Ostale nabave 2.491 35.667 12.670 0 208.973 395.392 655.193

Zmanjšanja kot posledica prodaj 
odvisnih družb -100.987 -3.275.100 -110.545.494 -83.964.360 -6.508.770 -1.566.552 -205.961.263

Odpisi 0 -7.506 0 -306.009 -14.071 0 -327.586

Odtujitve 0 0 0 0 -7.461 0 -7.461

Prenos iz/na nepremičnine, naprave 
in opremo 0 -2.533 0 0 0 0 -2.533

Prenosi znotraj neopredmetenih 
sredstev 1.402 1.209.417 0 0 106.289 -960.962 356.147

Tečajne razlike -153 -69.691 -6.520.921 6 -4.332 -277 -6.595.368

Stanje 31. 12. 2010 3.740 2.072.992 73.476 17.438.530 11.340.511 55.211 30.984.460

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 11.656 2.165.626 28.538.270 0 10.351.869 110.376 41.177.797

Zmanjšanja kot posledica prodaj 
odvisnih družb -11.656 -2.049.158 -27.014.247 0 -3.411.748 -96.972 -32.583.781

Odpisi 0 -7.506 0 0 -14.072 0 -21.577

Odtujitve 0 0 0 0 -2.536 0 -2.536

Prenos iz/na nepremičnine, naprave 
in opremo 0 -108 0 0 0 0 -108

Prenosi znotraj neopredmetenih 
sredstev 0 803.827 0 0 -447.680 0 356.147

Tečajne razlike 0 -45.496 -1.509.144 0 -3.023 0 -1.557.663

Amortizacija v obdobju 392 151.267 6.488 0 817.717 427 976.289

Stanje 31. 12. 2010 392 1.018.452 21.367 0 7.290.526 13.830 8.344.567

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2010 89.331 2.017.112 88.588.951 101.784.288 7.208.013 2.077.234 201.764.929

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010 3.348 1.054.540 52.109 17.438.530 4.049.985 41.381 22.639.893

Med neopredmetenimi sredstvi so bila najbolj zmanjšana 
stanja dobrih imen in blagovne znamke zaradi odtujitev 
družb iz Skupine.

Zmanjšanje dobrega imena kot posledica odtujitve se na-
naša na:
– Skupino Droga Kolinska v višini 75.229.615 evrov,
– družbo Simt, d.o.o., v višini 8.734.745 evrov.

Zmanjšanje dobrega imena v višini 75.395 evrov je nasta-
lo predvsem zaradi zmanjšanja lastniškega deleža Skupi-
ne in se nanaša na:
• znižanje lastniškega deleža v družbi Actual I.T., d.d., 

zaradi dokapitalizacije manjšinskega lastnika in zato 
znižanje dobrega imena v višini 74.447 evrov;

• znižanje lastniškega deleža v družbi Istrabenz Gorenje, 
d.o.o., zaradi dokapitalizacije manjšinskega lastnika in 
zato znižanje dobrega imena v višini 14.265 evrov;

• ostalih 13.319 evrov se nanaša na manjše spremembe 
dobrega imena, kot je dokup deleža v družbi Vitales 
E.B.i., S.r.l., ki pa so bila v celoti odpisana ob nastanku.

Dobro ime se je zmanjšalo tudi zaradi slabitev, in sicer v 
znesku 306.009 evrov, od tega:
• slabitev dobrega imena, nastalega s pripojitvijo Europlina 

družbi Istrabenz plini, d.o.o., v znesku 156.340 evrov;
• slabitev dobrega imena, nastalega s pripojitvijo Plin 

komerc Tešanj družbi Istrabenz plini, d.o.o., Breza, v 
znesku 136.133 evrov;

• ostale manjše slabitve v višini 13.536 evrov.
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Zneski v €

Seznam dobrih imen

Posredno

Neposredno Stanje 31. 12. 2010Podskupina
Delež manjšinskega 

lastnika

SKUPINA ISTRABENZ GORENJE 2.192.608 -1.125.016 0 1.067.592

SKUPINA ACTUAL I.T. 0 0 670.063 670.063

SKUPINA ISTRABENZ PLINI 10.080.302 -4.811.743 0 5.268.559

SKUPINA ISTRABENZ TURIZEM 10.230.787 177.914 23.616 10.432.316

Skupaj 22.503.696 -5.758.845 693.679 17.438.530

31. 12. 2010 je znašalo dobro ime Skupine Istrabenz 
17.438.530 evrov. Največji del odpade na Skupino Is-
trabenz Turizem in se nanaša predvsem na dobro ime v 
družbah:
• Grand Hotel Adriatic, d.d., v znesku 8.225.148 evrov 

ter
• Thai Si, S.r.l., v znesku 2.183.552 evrov.

V Skupini Istrabenz plini se pretežni del dobrega imena 
nanaša na odvisne družbe:
– Plinarna Maribor, d.o.o., v znesku 3.218.509 evrov,
– Istrabenz plini, d.o.o., Breza, v znesku 954.511 evrov,
– Istrabenz plini, d.o.o., Bakar, v znesku 534.348 evrov.  

Na datum poročanja so bila dobra imena presojana. 

V Skupini Turizem so bile opravljene cenitve družb 
Grand Hotel Adriatic, d.d., in Thai Si, S.r.l. Družba 
Grand Hotel Adriatic, d.d., ima visoko materialno ak-
tivo, zato je bil zanjo uporabljen na sredstvih zasnovan 

način ocenjevanja vrednosti oziroma metoda prilagoje-
nih knjigovodskih vrednosti. Prilagoditve knjigovodskih 
vrednosti so bile izvedene na postavkah nepremičnin na 
osnovi ocenitve njihovih tržnih vrednosti. Upoštevaje ce-
nitev družbe Grand Hotel Adriatic, d.d., slabitev dobrega 
imena ni bila potrebna, ker je ocenjena poštena vrednost 
presegala knjigovodsko.

Za oceno vrednosti družbe Thai Si, S.r.l., je bila upora-
bljena metoda diskontiranega denarnega toka. Na pod-
lagi analize poslovanja v letih 2008 in 2009 ter ocene 
poslovnih možnosti v prihodnosti so načrtovani priho-
dnji donosi v obliki denarja, ki so nato preračunani na 
sedanjo vrednost. Ocenjena poštena vrednost je prese-
gala knjigovodsko vrednost, zato dobrega imena ni bilo 
treba slabiti.

Dobra imena Skupine Istrabenz plini so bila presojana na 
podlagi projekcij poslovanja odvisnih družb in na podlagi 
teh ni bilo potrebe po slabitvi.

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2009

Zneski v €

NEOPREDMETENA  SREDSTVA

DOLGOROČNO 
ODLOŽENI 

STROŠKI RAZVI-
JANJA

PRAVICE 
INDUSTRIJSKE 

LASTNINE
BLAGOVNE 

ZNAMKE DOBRO IME

DRUGA NEO-
PREDMETENA  

SREDSTVA

NEOPREDMETE-
NA SREDSTVA V 
PRIDOBIVANJU 
IN RAZVIJANJU 
TER PREDUJMI SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2009 60.520 5.235.320 124.451.707 107.293.528 16.643.924 2.177.212 255.862.211

Ostale nabave 40.083 77.230 2.800 0 89.485 794.148 1.003.746

Zmanjšanja kot posledica prodaj 
odvisnih družb 0 -9.403 0 -68.020 0 0 -77.423

Odpisi 0 -1.147.488 0 -5.337.107 -182.121 -2.453 -6.669.169

Odtujitve 0 -18.110 -4.636.121 0 -149.955 0 -4.804.186

Drugi prenosi 499 77.011 -82.752 -92.322 1.158.505 -781.426 279.514

Tečajne razlike -115 -31.821 -2.608.413 -11.791 44 129 -2.651.967

Stanje 31. 12. 2009 100.987 4.182.738 117.127.221 101.784.288 17.559.882 2.187.610 242.942.726

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2009 4.552 2.683.212 23.287.249 0 8.719.971 13.204 34.708.189

Povečanja kot posledica združitev in 
nakupov odvisnih družb 0 0 0 0 710 0 710

Odpisi 0 -1.204.366 0 0 -173.335 96.971 -1.280.730

Odtujitve 0 0 -1.022.646 0 -103.818 0 -1.126.464

Drugi prenosi 0 1.419 1.419

Tečajne razlike 0 -17.740 376.388 0 840 0 359.487

Amortizacija v obdobju 7.104 704.520 5.897.279 0 1.906.081 201 8.515.185

Stanje 31. 12. 2009 11.656 2.165.626 28.538.270 0 10.351.869 110.376 41.177.797

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2009 55.968 2.552.108 101.164.458 107.293.528 7.923.953 2.164.008 221.154.022

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009 89.331 2.017.112 88.588.951 101.784.288 7.208.013 2.077.234 201.764.929
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Pojasnilo 7: Naložbe v pridružene družbe

DRUŽBA

LASTNIŠTVO  V %

2010 2009

Adriafin, d.o.o. 50,00 50,00

IP Obala, d.o.o. 50,00 50,00

Logina, d.o.o. 0,00 43,78

Simt Cardinfo, d.o.o. 0,00 39,00

V letu 2010 je bila prodana naložba v pridruženo družbo 
Logina, d.o.o. Iz konsolidiranih izkazov je bila izločena 

pridružena družba Simt Cardinfo, d.o.o., skupaj z izloči-
tvijo odvisne družbe Simt, d.o.o.

Gibanje naložb v pridružene družbe

Pomembni podatki v letu 2010

Zneski v €

GIBANJE DELEŽEV V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH                                                                                           2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 9.409.806 11.855.036

Odtujive -114.466 0

Pripadajoči dobički (izgube) 49.675 68.372

Izplačani dobički -162.486 -638.664

Slabitve pridruženih družb 0 -1.874.939

Končno stanje 31. 12. 9.182.529 9.409.806

Odtujitve v višini 114.466 evrov se v celoti nanašajo na 
izločitev pridružene družbe Simt Cardinfo, d.o.o., iz kon-
solidriranih izkazov Skupine. Pripadajoči dobički v višini 
49.675 evrov se nanašajo na:

– pripadajoči dobiček družbe Adriafin, d.o.o., v višini 
64.135 evrov,

– pripadajočo izgubo družbe IP Obala, d.o.o., v višini 
14.460 evrov.

Izplačani dobiček je prejeta dividenda družbe Adriafin, d.o.o.

Istrabenz, d.d., ima sklenjeno pogodbo o ustanovitvi 
prodajne opcije za poslovni delež v družbi IP Obala, 
d.o.o., toda zaradi spremenjenih gospodarskih okoliščin 
je družba EP Invest, d.o.o., vložila tožbo za razvezo te 
opcije. Istrabenz, d.d., je vložil nasprotno tožbo, v kateri 
predlaga sodišču, naj izda sodbo, da je družba EP Invest, 
d.o.o., dolžna skleniti pogodo o odplačnem prenosu po-
slovnih deležev.

Zneski v €

POMEMBNI 
PODATKI

KRATKOROČNA 
SREDSTVA

NEKRAT-
KOROČNA 
SREDSTVA

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI

NEKRAT-
KOROČNE 

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
DOBIČEK / 

IZGUBA

PRIPADAJOČI 
ČISTI DOBIČEK / 

IZGUBA

Adriafin, d.o.o. 3.822.984 8.170.902 326.575 926.835 10.740.476 502.527 374.256 128.271 64.136

IP Obala, d.o.o. 19.946.700 2.044.081 13.221.625 0 8.769.156 2.745.479 2.774.400 -28.921 -14.461

Skupaj 23.769.684 10.214.983 13.548.200 926.835 19.509.632 3.248.006 3.148.656 99.350 49.675

Pomembni podatki v letu 2009

Zneski v €

POMEMBNI 
PODATKI

KRATKOROČNA 
SREDSTVA

NEKRAT-
KOROČNA 
SREDSTVA

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI

NEKRAT-
KOROČNE 

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
DOBIČEK / 

IZGUBA

PRIPADAJOČI 
ČISTI DOBIČEK 

/ IZGUBA

Adriafin, d.o.o. 4.041.597 8.064.103 256.116 926.835 10.922.749 159.206 144.234 14.972 7.486

IP Obala, d.o.o. 20.434.745 2.174.567 13.844.260 0 8.765.052 1.579.010 1.566.863 12.147 6.074

Logina, d.o.o. 807.127 474.557 131.960 78.058 1.071.666 780.849 1.207.159 -426.310 -186.639

Simt Cardinfo, d.o.o. 590.245 37.824 373.440 2.840 251.789 1.993.682 1.853.136 140.546 54.813

Skupaj 25.873.714 10.751.051 14.605.776 1.007.733 21.011.256 4.512.747 4.771.392 -258.645 -118.266
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Pojasnilo 8: Skupni podvigi

Znižanje deleža lastništva je posledica dokapitalizacije družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o., s strani drugega podvižnika.

DRUŽBA DRŽAVA

LASTNIŠTVO V %

31. 12. 2010 31. 12. 2009

ISTRABENZ GORENJE, d.o.o. SLO 48,69 49,34

GEN-I, d.o.o. SLO 24,34 24,67

S.C. GEN-I BUCHAREST, S.r.l. RO 24,34 24,67

GEN-I, d.o.o., SARAJEVO BIH 24,34 24,67

GEN-I ATHENS SMLLC GR 24,34 24,67

GEN-I, d.o.o., BEOGRAD SRB 24,34 24,67

GEN-I BUDAPEST Kft. MAD 24,34 24,67

GEN-I VIENNA GmbH AUT 24,34 0,00

GEN-I DOOEL SKOPJE MAK 24,34 24,67

GEN-I TIRANA Sh.p.k. AL 24,34 24,67

GEN-I ZAGREB, d.o.o. HR 24,34 24,67

GEN-I MILANO, S.r.l. IT 24,34 0,00

GEN-I SOFIA SpLLC BO 24,34 0,00

IG PROJEKT, d.o.o. SLO 0,00 24,67

IG AP, d.o.o. SLO 48,69 49,34

IGENS, d.o.o. (BPC, d.o.o., v letu 2009) SLO 48,69 49,34

INTRADE-ENERGIJA, d.o.o. BIH 24,83 25,16

ISTRABENZ GORENJE INŽENIRING, d.o.o. SLO 48,69 49,34

ISTRABENZ INVESTICIJSKI INŽENIRING, d.o.o. SLO 48,69 49,34

VITALES, d.o.o., BIHAĆ BIH 48,69 49,34

VITALES ČAKOVEC, d.o.o. HR 48,69 49,34

VITALES E.B.I., S.r.l. IT 32,78 25,16

VITALES, d.o.o., NOVA BILA BIH 48,69 49,34

VITALES NOVA GORICA, d.o.o. SLO 0,00 49,34

VITALES, d.o.o., SOKOLAC BIH 24,34 24,67

VITALES INŽENJERING, d.o.o., PRIJEDOR BIH 24,34 24,67

VITALES RTH, d.o.o. BIH 24,34 0,00

Tekoče leto 2010

Zneski v €

POMEMBNI PODATKI
KRATKOROČNA 

SREDSTVA
NEKRATKOROČ-

NA SREDSTVA
KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI

NEKRAT-
KOROČNE 

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
ČISTI DOBIČEK 

/ IZGUBA

ISTRABENZ GORENJE, d.o.o. 7.089.820 10.158.939 6.705.941 2.762.649 7.780.169 11.943.661 10.851.630 1.092.031

ISTRABENZ INVESTICIJSKI  
INŽENIRING, d.o.o. 958.581 6.214.667 1.604.281 4.768.628 800.339 243.105 241.217 1.888

ISTRABENZ GORENJE INŽENIRING, d.o.o. 228.238 204.508 329.647 16.997 86.102 590.539 565.744 24.796

IG AP, d.o.o. 243.217 259.867 393.820 10.618 98.646 555.208 606.294 -51.087

IGENS, d.o.o. 13.572 0 13.026 0 546 13.169 19.538 -6.369

VITALES RTH, d.o.o. 11.772 0 306 0 11.466 5 1.039 -1.034

VITALES, d.o.o., NOVA BILA 387.555 4.908.097 3.490.530 3.301.542 -1.496.419 1.588.653 2.533.703 -945.050

VITALES, d.o.o., BIHAĆ 323.161 2.481.014 1.677.026 1.667.581 -540.431 748.413 1.365.624 -617.211

INTRADE-ENERGIJA, d.o.o. 78.237 2.357.946 507.546 2.723.875 -795.238 315.603 352.277 -36.675

VITALES, d.o.o., SOKOLAC 13.900 1.344 72.171 0 -56.927 30.164 90.516 -60.352

VITALES E.B.I., S.r.l. 398 861 15.050 0 -13.791 51 6.872 -6.821

VITALES ČAKOVEC, d.o.o. 1.316 0 2 0 1.314 2 596 -594

VITALES INŽENJERING, d.o.o. , 
PRIJEDOR 12.783 0 0 0 12.783 0 0 0

GEN-I, d.o.o. 28.901.614 978.158 23.673.549 18.819 6.187.404 145.198.491 142.476.010 2.722.481

GEN-I ZAGREB, d.o.o. 2.158.651 1.682 2.022.701 0 137.632 10.659.109 10.600.692 58.417
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Zneski v €

POMEMBNI PODATKI
KRATKOROČNA 

SREDSTVA
NEKRATKOROČ-

NA SREDSTVA
KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI

NEKRAT-
KOROČNE 

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
ČISTI DOBIČEK 

/ IZGUBA

GEN-I, d.o.o., BEOGRAD 4.796.957 4.883 4.525.804 0 276.035 25.199.750 25.098.223 101.527

GEN-I BUDAPEST Kft. 5.521.926 0 4.946.548 0 575.378 27.688.241 27.707.347 -19.106

GEN-I DOOEL SKOPJE 1.582.758 93 1.248.260 0 334.591 8.487.220 8.161.217 326.004

GEN-I, d.o.o., SARAJEVO 2.333.841 357 2.118.051 0 216.147 7.941.549 7.872.444 69.105

S.C. GEN-I BUCHAREST, S.r.l. 1.756.465 257 1.568.005 0 188.717 6.622.123 6.554.780 67.343

GEN-I TIRANA Sh.p.k. 1.314.523 1.243 1.210.187 0 105.579 6.677.910 6.572.751 105.159

GEN-I ATHENS SMLLC 4.074.004 4.527 4.027.604 0 50.927 21.717.826 21.729.190 -11.364

GEN-I MILANO, S.r.l. 28.150 0 7.159 0 20.991 128 4.137 -4.009

GEN-I VIENNA GmbH 9.550 549 3.210 0 6.889 7 5.618 -5.611

GEN-I SOFIA SpLLC 205.105 2.597 190.041 0 17.661 99.788 107.128 -7.340

Skupaj 62.046.089 27.581.587 60.350.460 15.270.707 14.006.509 276.320.708 273.524.581 2.796.127

Preteklo leto 2009
Zneski v €

POMEMBNI PODATKI
KRATKOROČNA 

SREDSTVA

NEKRAT-
KOROČNA 
SREDSTVA

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI

NEKRAT-
KOROČNE 

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
ČISTI DOBIČEK 

/ IZGUBA

ISTRABENZ GORENJE, d.o.o. 5.426.351 11.097.993 7.597.558 2.238.649 6.688.138 9.656.507 8.623.293 1.033.214

ISTRABENZ INVESTICIJSKI  
INŽENIRING, d.o.o. 638.466 6.582.724 1.070.540 5.352.199 798.452 342.086 338.571 3.515

ISTRABENZ GORENJE INŽENIRING, d.o.o. 229.917 199.396 351.010 16.997 61.307 653.232 794.224 -140.992

IG AP, d.o.o. 454.195 262.111 554.026 12.548 149.733 376.291 655.076 -278.785

IGENS, d.o.o. 7.349 0 434 0 6.915 12 513 -502

IG PROJEKT, d.o.o. 104.574 5.481 82.570 0 27.485 421.882 409.408 12.474

VITALES, d.o.o., NOVA BILA 415.188 5.205.036 2.791.081 3.380.570 -551.428 1.667.144 2.632.599 -965.455

VITALES, d.o.o., BIHAĆ 400.848 2.693.780 837.850 2.178.283 78.495 648.784 1.136.618 -487.835

INTRADE-ENERGIJA, d.o.o. 98.498 4.856.512 654.611 5.817.525 -1.517.127 535.282 780.374 -245.092

VITALES, d.o.o., SOKOLAC 60.256 0 58.542 0 1.714 0 3.542 -3.542

VITALES E.B.I., S.r.l. 1.154 1.706 13.212 0 -10.352 3 16.355 -16.352

VITALES ČAKOVEC, d.o.o. 1.315 0 1 0 1.314 8 63 -56

VITALES INŽENJERING, d.o.o., 
PRIJEDOR 25.565 0 0 0 25.565 0 0 0

GEN-I, d.o.o. 14.411.329 675.743 9.260.539 15.625 5.810.908 107.285.022 104.363.459 2.921.564

GEN-I ZAGREB, d.o.o. 1.683.934 0 1.542.318 0 141.615 6.309.022 6.233.491 75.530

GEN-I, d.o.o., BEOGRAD 4.956.309 7.440 3.409.715 0 1.554.034 21.737.476 20.232.448 1.505.028

GEN-I BUDAPEST Kft. 5.041.138 0 4.446.654 0 594.485 32.271.238 31.899.400 371.839

GEN-I DOOEL SKOPJE 648.985 143 345.380 0 303.748 1.885.418 1.570.721 314.697

GEN-I, d.o.o., SARAJEVO 1.678.661 429 1.533.969 0 145.121 4.476.905 4.457.685 19.220

S-C. GEN-I BUCHAREST, S.r.l. 332.100 0 208.136 0 123.964 195.082 196.511 -1.429

GEN-I TIRANA Sh.p.k. 7.648 1.239 7.854 0 1.032 61 10.469 -10.408

GEN-I ATHENS SMLLC 460.097 0 397.806 0 62.291 1.323.008 1.289.954 33.055

Skupaj 37.083.872 31.589.730 35.163.802 19.012.394 14.497.405 189.784.460 185.644.772 4.139.688

Pojasnilo 9: Finančne naložbe

Zneski v €

FINANČNE NALOŽBE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo (vrednostni papirji, skladi, drugo) 38.507.622 44.819.339

Skupaj nekratkoročne finančne naložbe 38.507.622 44.819.339

Finančne naložbe v višini 38.507.622 evrov predstavljajo 
8,7 odstotka vseh sredstev Skupine. V največji meri se 

nanašajo na finančna sredstva Istrabenza, d.d., razpolo-
žljiva za prodajo.



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

Sk
up

in
e

112
Gibanje

Zneski v €

GIBANJE FINANČNIH NALOŽB IN IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

FINANČNA SREDSTVA  
RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO

2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 44.819.339 193.301.947

Nakupi 188.245 38.748

Spremembe kot posledica poslovnih združitev -335.952 0

Prodaje -5.813.940 -154.033.044

Sprememba poštene vrednosti -4.379.928 5.034.497

Drugi prenosi 4.042.570 480.884

Tečajne razlike -12.713 -3.693

Končno stanje 31. 12. 38.507.622 44.819.339

Prodaja finančnih sredstev v letu 2010 znaša 5.813.940 
evrov in se skoraj v celoti nanaša na prodajo naložb  
Istrabenza, d.d., ki je v poslovnem letu 2010 izvedel  
redno prodajo naložb v skupni višini 5.681.116 evrov. 
Pretežno gre za naložbe v sklade v višini 4.044.753 evrov 
in unovčenje zapadlih kuponov po kuponskih obvezni-
cah v višini 1.636.363 evrov. 

Sprememba poštenih vrednosti v skupni višini 4.379.928 
evrov je posledica gibanja tečajev vrednostnih papirjev 
na Ljubljanski borzi. V skladu z usmeritvami Istrabenza, 
d.d., so bile izvedene slabitve naložb v breme poslovnega 
izida v višini 194.078 evrov.

Med drugimi prenosi v višini 4.042.570 evrov je zajeta 
menjava delnic, ki je posledica realizacije opcijskih po-
godb Istrabenza, d.d., z družbo Aktiva Naložbe, d.d. Is-
trabenz, d.d., je v skladu z opcijskimi pogodbami realizi-
ral menjavo delnic:

– odsvojil je 93.796 lot delnic Factor banke, d.d., Ljublja-
na, v vrednosti 3.859.375 evrov;

– pridobil je 268.536 lot delnic družbe Elektro Celje, 
d.d., 476.147 lot delnic družbe Elektro Primorska, d.d., 
in 203.746 lot delnic družbe Elektro Ljubljana, d.d., v 
skupni vrednosti 6.538.265 evrov;

– pridobil je 4.500 lot delnic družbe Petrol, d.d., v skupni 
vrednosti 1.363.680 evrov.

Za navedene opcijske pogodbe je imel Istrabenz, d.d., že 
pripoznane izvedene finančne instrumente in druge ter-
jatve, povezane s finančnimi prihodki, zato je realizacija 
vplivala na:

– zmanjšanje terjatev iz izvedenih finančnih instrumen-
tov v višini 2.018.622 evrov,

– zmanjšanje obveznosti iz izvedenih finančnih instru-
mentov v višini 7.247.665 evrov, 

– zmanjšanje drugih terjatev, povezanih s finančnimi pri-
hodki v višini 9.000.000 evrov.

Pojasnilo 10: Nekratkoročne terjatve in posojila
Zneski v €

NEKRATKOROČNE TERJATVE IN POSOJILA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Poslovne terjatve do kupcev 28.595 33.233

Poslovne terjatve do drugih 420.687 235.822

Nevplačani vpoklicani kapital 118.127 119.058

Skupaj nekratkoročne poslovne terjatve 567.409 388.113

Nekratkoročne finančne terjatve in finančni najem 3.008.588 2.846.169

Nekratkoročno dana posojila 209.382 625.360

Skupaj 3.785.379 3.859.642

Nekratkoročne terjatve za finančni najem v višini 3.008.588 evrov se nanašajo na terjatve družbe Zastava Istrabenz Lizing, 
d.o.o. 

Zneski v €

MINIMALNI PRIHODKI IZ FINANČNEGA NAJEMA

2010 2009

PLAČILA OBRESTI GLAVNICA PLAČILA OBRESTI GLAVNICA

Obveznosti, zapadle do 1 leta 1.363.199 221.840 1.141.359 1.865.844 312.878 1.552.965

Obveznosti, zapadle od 1 do 5 let 2.043.170 234.293 1.808.877 1.508.863 311.880 1.196.984

Obveznosti, zapadle po 5 letih 61.040 2.688 58.352 99.420 3.199 96.220

Skupaj 3.467.409 458.821 3.008.588 3.474.127 627.957 2.846.169
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Pojasnilo 11: Zaloge

Zneski v €

ZALOGE  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Material 3.851.405 15.547.695

Nedokončana proizvodnja 46.943 376.524

Proizvodi in trgovsko blago 5.777.334 24.033.065

Skupaj zaloge 9.675.682 39.957.284

Večji del zalog so zaloge Skupine Istrabenz plini v višini 
6.633.715 evrov. 

Odpisi zalog so v letu 2010 znašali 183.582 evrov. Skupi-
na nima zastavljenih zalog kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 12: Poslovne terjatve
Zneski v €

POSLOVNE TERJATVE 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Terjatve do kupcev – pridružene družbe 277.031 352.740

Terjatve do kupcev – druge 46.346.647 109.151.989

Terjatve do kupcev 46.623.678 109.504.729

Terjatve za zamudne obresti iz poslovanja 31.670 0

Druge terjatve, povezane s finančnimi prihodki 301.232 9.189.057

Druge poslovne terjatve 7.047.869 6.605.062

Skupaj poslovne terjatve 54.004.449 125.298.848

Poslovne terjatve do kupcev v višini 46.623.678 evrov 
so v primerjavi s preteklim letom nižje za 57 odstotkov. 
Zmanjšanje je predvsem posledica izključitve Skupine 
Droga Kolinska iz Skupine.

Druge poslovne terjatve se večinoma nanašajo na terjatve 
do države iz naslova davka na dodano vrednost, pred-
vsem Skupine Istrabenz Gorenje.

Skupina je imela 31. 12. 2010 zastavljene terjatve kot jam-
stvo za dolgove v višini 6.366.868 evrov.

Struktura terjatev po zapadlosti in slabitvah
Zneski v €

STAROST TERJATEV

BRUTO VREDNOST POPRAVEK VREDNOSTI BRUTO VREDNOST POPRAVEK VREDNOSTI

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Nezapadlo 39.724.182 282 93.059.433 19.294

Že zapadlo do 90 dni 12.730.690 302.422 19.276.274 0

Že zapadlo od 91 do 180 dni 1.059.199 284.139 11.323.714 0

Že zapadlo od 181 do 360 dni 1.596.272 848.514 3.612.537 1.665.508

Že zapadlo več kot 360 dni 5.297.041 4.967.578 18.954.786 19.243.094

Skupaj 60.407.385 6.402.935 146.226.744 20.927.896

Zneski v €

GIBANJE POPRAVKA TERJATEV

SLABITEV

2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 20.927.896 14.495.613

Oblikovanje popravkov 2.059.691 11.268.619

Odprava popravka -264.318 -1.903.080

Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb -16.011.538 0

Odpis terjatev v breme popravka -298.141 -2.713.949

Tečajne razlike -10.653 -219.307

Končno stanje 31. 12. 6.402.936 20.927.896
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Pojasnilo 13: Predujmi in druga sredstva

Pojasnilo 14: Finančne naložbe, posojila in izvedeni finančni instrumenti

Zneski v €

PREDUJMI IN DRUGA SREDSTVA  31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dani predujmi 3.069.764 1.506.362

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 906.817 1.457.105

Kratkoročno nezaračunani prihodki 898.106 1.155.295

Skupaj predujmi in druga sredstva 4.874.687 4.118.762

Dani predujmi izhajajo iz trgovanja z električno energi-
jo in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za čezmejne pre-
nosne zmogljivosti ter predplačila za električno energijo 

družbe GENI, d.o.o., ki je bila dobavljena v prvem če-
trtletju leta 2011.

Zneski v €

FINANČNE NALOŽBE, POSOJILA IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Izvedeni finančni instrumenti 59.251 2.457.547

Kratkoročni depoziti 12.741.991 2.359.153

Posojila ostalim 3.116.205 6.499.441

Kratkoročne terjatve za obresti 332.985 658.393

Skupaj finančne naložbe in posojila 16.250.432 11.974.534

Zmanjšanje izvedenih finančnih instrumentov je posledi-
ca uresničitve opcijskih pogodb Istrabenza, d.d., z druž-
bo Aktiva Naložbe, d.d. (pojasnilo 9).

31. 12. 2010 so imele družbe Istrabenz, d.d., Istrabenz 
Turizem, d.d., Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., in Grand 

Pojasnilo 16: Kapital in rezerve

Delnice

Istrabenz, holdinška družba, d.d., je izdajateljica 5.180.000 
navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.

31. 12. 2010 je imel Istrabenz, d.d., 978 lastnih delnic 
družbe v skupni vrednosti 49.629,71 evra, kar predstavlja 

Hotel Adritic, d.d., kratkoročne depozite. Kratkoročni 
depozit Istrabenza, d.d., v višini 6.745.650 evrov z roč-
nostjo enega leta je rezerviran za plačilo obresti bankam 
upnicam, ki po NFP zapadejo 31. 12. 2011.

0,0189 odstotka vseh delnic družbe. Istrabenz, d.d., je v 
skladu z obstoječim pooblastilom skupščine pridobival 
lastne delnice do 30. 11. 2008. Istrabenz, d.d., ima sprejet 
opcijski načrt, vendar do 31. 12. 2010 ni bilo podeljeno 
nobeno opcijsko upravičenje.

Dividende

V letu 2010 Istrabenz, d.d., ni izplačeval dividend.

Pojasnilo 15: Denar in denarni ustrezniki 

Zneski v €

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sredstva na računih 13.766.337 26.760.880

Depoziti na odpoklic 484.628 4.152.169

Depoziti do 3 mesecev 1.429.446 18.993.850

Denarna sredstva v blagajni 240.369 233.488

Denar in denarni ustrezniki 15.920.780 50.140.387

Prekoračitve na računu -987.365 -1.497.004

Skupaj 14.933.415 48.643.383
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Rezerve

Zneski v €

REZERVE 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Rezerve za pošteno vrednost 348.041 4.320.896

Rezerve za lastne deleže 49.630 49.630

Prevedbena rezerva 177.578 -11.655.004

Skupaj 575.249 -7.284.478

Rezerve za lastne deleže v višini 49.630 evrov je Istra-
benz, d.d., oblikoval iz drugih rezerv iz dobička ob vsa-
kokratnem nakupu lastnih delnic.

Rezerve za pošteno vrednost so oblikovane kot neto 
sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev razpo-
ložljivih za prodajo, dokler je naložba pripoznana.

Zadržani dobiček/izguba

Pojasnilo 17: Dobiček/izguba na delnico

Pojasnilo 18: Posojila

Zneski v €

ZADRŽANI DOBIČEK/IZGUBA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -11.426.195 -75.792.452

Preneseni čisti poslovni izid -37.280.228 38.899.586

Skupaj -48.706.423 -36.892.866

Zneski v €

DOBIČEK/IZGUBA NA DELNICO 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Čisti poslovni izid večinskega lastnika obračunskega obdobja -11.426.195 -75.792.452

Število vseh delnic 5.180.000 5.180.000

Število navadnih delnic 5.180.000 5.180.000

Število lastnih delnic 978 978

Tehtano povprečno število navadnih delnic 5.179.022 5.179.022

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček/izguba na delnico -2,21 -14,63

Zneski v €

NEKRATKOROČNA POSOJILA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Posojila bank 305.230.487 559.645.664

Posojila drugih 299.830 0

Skupaj nekratkoročne finančne obveznosti 305.530.317 559.645.664

Zneski v €

KRATKOROČNA POSOJILA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Posojila bank 76.961.261 211.859.270

Obveznosti na podlagi obveznic 0 6.498.000

Posojila drugih 1.918.918 922.086

Kratkoročne obveznosti za obresti 1.899.599 8.747.389

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 80.779.778 228.026.745
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Gibanje bančnih posojil

Zneski v €

GIBANJE BANČNIH POSOJIL

NEKRATKOROČNA POSOJILA BANK KRATKOROČNA POSOJILA BANK

2010 2009 2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 559.645.664 434.340.282 211.859.270 309.713.609

Prenos tekočih zapadlosti -55.167.501 5.111.514 55.167.501 -5.111.514

Nova posojila – povečanja 22.171.777 135.866.469 31.170.440 86.157.770

Spremembe kot posledica odtujitev 
družb

-86.748.651 0 -59.915.108 0

Odplačila – zmanjšanja -132.866.519 -57.386.446 -160.555.248 -178.740.746

Drugi prenosi -1.943.653 40.847.185 60 161.409

Tečajne razlike 139.370 866.661 -765.654 -321.258

Končno stanje 31. 12. 305.230.487 559.645.664 76.961.261 211.859.270

V letu 2010 je Skupina odplačala 293.421.767 evrov vseh ban-
čnih posojil. Od tega je Istrabenz, d.d., poplačal 205.199.483 
evrov posojil, in sicer nekratkoročnih v višini 124.242.980 
evrov ter kratkoročnih v višini 80.956.503 evrov. Ostale 
družbe v Skupini so odplačale skupaj 88.222.284 evrov.

Vsa bančna posojila Skupine so zavarovana, in sicer z 
menicami, s hipotekami, z zastavo deležev, zastavo vre-
dnostnih papirjev in s terjatvami.

Pojasnilo 19: Stroški in zapadlost posojil

Tekoče leto 2010

Zneski v €

FINANČNE OBVEZNOSTI VALUTA

POSOJILA STANJE POSOJIL NA ZADNJI DAN PO ZAPADLOSTI LETO 
ZAPADLOSTI 

ZADNJEGA 
OBROKA

Nominalna 
obrestna 

mera
Zavarovani 

del
Nezavarova-

ni del 31. 12. 2010
DO  

6 MESECEV
6–12  

MESECEV 1–2 LETI 2–5 LET
VEČ KOT  

5 LET

Bančno posojilo EUR 58.196.858 54.652.896 3.467.268 76.694 0 0 2011
od 2,627  

do 10,000 58.196.798 0

Bančno posojilo EUR 44.092.857 1.864.286 1.864.286 40.364.286 0 0 2012
od 1,856  
do 5,477 44.092.857 0

Bančno posojilo EUR 237.742.198 1.350.000 1.616.667 28.757.606 206.017.925 0 2013
od 1,606  
do 4,827 237.742.198 0

Bančno posojilo EUR 7.832.912 940.820 951.068 2.663.572 3.277.452 0 2014
od 2,726  
do 4,306 7.832.912 0

Bančno posojilo EUR 6.552.326 689.087 689.087 1.378.175 3.795.976 0 2015
od 1,706  
do 5,227 6.552.326 0

Bančno posojilo EUR 21.653.605 4.034.586 4.034.585 7.131.110 5.468.322 985.001 2016
od 1,797  
do 7,200 21.653.605 0

Bančno posojilo EUR 2.913.726 272.549 272.549 545.098 1.223.529 600.000 2020 2,076 2.913.726 0

Bančno posojilo EUR 3.207.266 131.130 131.130 226.539 679.617 2.038.852 2024 7,506 3.207.266 0

Bančna posojila EUR 382.191.747 63.935.354 13.026.640 81.143.079 220.462.821 3.623.853 382.191.688 0

Finančni najem EUR 119.801 28.865 41.878 49.058 0 0 0 0

Posojilo drugih podjetij EUR 1.882.891 1.683.946 198.945 0 0 0 2011 232.882 1.650.000

Posojilo drugih podjetij EUR 335.866 0 36.036 0 299.830 0 2015 335.866 0

Posojila drugih podjetij EUR 2.218.757 1.683.946 234.981 0 299.830 0 568.748 1.650.000

Skupaj finančne  
obveznosti 384.519.852 65.648.400 13.303.499 81.181.449 220.762.650 3.623.853 382.760.436 1.650.000



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

Sk
up

in
e

117
Preteklo leto 2009

Zneski v €

FINANČNE OBVEZNOSTI VALUTA

POSOJILA STANJE POSOJIL NA ZADNJI DAN PO ZAPADLOSTI LETO 
ZAPADLOSTI 

ZADNJEGA 
OBROKA

Nominalna 
obrestna 

mera
Zavarovani 

del
Nezavarova-

ni del 31. 12. 2009
DO  

6 MESECEV
6–12  

MESECEV 1–2 LETI 2–5 LET
VEČ KOT  

5 LET

Bančno posojilo EUR 165.041.967 10.178.896 31.887.186 30.017.585 87.562.538 5.395.762 2032
od 4,2  

do 10,493 165.041.967 0

Bančno posojilo EUR 3.291.880 0 347.131 0 0 2.944.749 2024 7,2 3.291.880 0

Bančno posojilo EUR 5.216.205 272.549 272.549 545.098 1.635.294 2.490.715 2020
od 1,55 

do 3,9 5.216.205 0

Bančno posojilo EUR 20.332.059 2.927.412 2.927.412 5.545.732 6.802.639 2.128.864 2016
od 1,563  
do 3,493 20.332.059 0

Bančno posojilo EUR 2.330.093 46.073 138.573 462.146 1.386.437 296.864 2015
od 1,4  

do 4,993 2.330.093 0

Bančno posojilo EUR 8.925.085 296.279 305.894 4.572.912 3.750.000 0 2014
od 4,0  

do 6,49 8.925.085 0

Bančno posojilo EUR 437.416.682 333.333 81.289.836 34.180.918 321.612.595 0 2013
od 1,3  

do 2,25 437.416.682 0

Bančno posojilo EUR 5.541.283 842.841 967.841 2.830.601 900.000 0 2012
od 1,55  

do 4,593 5.541.283 0

Bančno posojilo EUR 50.972.352 5.727.777 2.164.286 43.080.289 0 0 2011
od 1,29  

do 5,243 50.972.352 0

Bančno posojilo EUR 68.646.998 59.039.409 8.103.663 1.503.926 0 0 2010
od 1,743  

do 11,0 68.646.998 0

Bančno posojilo RSD 3.790.330 3.790.330 0 0 0 0 2010
3m belibor+ 

2 % 3.790.330 0

Obveznice EUR 6.498.000 0 6.498.000 0 0 0 2010 5,5 0 6.498.000

Posojilo drugih podjetij 922.086 670.453 251.633 0 0 0 2010
od 1,997 

do 4,1 922.086 0

Skupaj finančne  
obveznosti 778.925.020 84.125.352 135.154.004 122.739.207 423.649.503 13.256.954 772.427.020 6.498.000

Pojasnilo 20: Druge nekratkoročne finančne obveznosti

Finančni lizing

Pojasnilo 21: Nekratkoročne poslovne obveznosti

Zneski v €

DRUGE NEKRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Druge finančne obveznosti 0 4.119

Nekratkoročne obveznosti za finančni najem 71.842 127.462

Skupaj nekratkoročne finančne obveznosti 71.842 131.581

Nekratkoročne  obveznosti za finančni najem v višini 71.842 evrov se nanašajo predvsem na Skupino Istrabenz plini.

Nekratkoročne obveznosti v višini 170.330 evrov se nanašajo predvsem na Skupino Istrabenz plini.

Zneski v €

GIBANJE OBVEZNOSTI ZA FINANČNI NAJEM
31. 12. 2009 

Začetno stanje

Gibanje
31. 12. 2010 

Končno stanjePovečanje Zmanjšanje Tečajne razlike

Obveznosti, zapadle do 1 leta 188.925 10.688 -151.222 -432 47.959

Obveznosti, zapadle od 1 do 5 let 127.463 1.845 -57.667 201 71.842

Skupaj 316.388 12.533 -208.889 -231 119.801

Zneski v €

POSTAVKE 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Nekratkoročne poslovne obveznosti do drugih 170.330 226.706

Skupaj 170.330 226.706
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Pojasnilo 22: Rezervacije

Tekoče leto 2010

Zneski v €

REZERVACIJE

REZERVACIJE  
ZA ODPRAVNINE IN 

JUBILEJNE NAGRADE DRUGE REZERVACIJE SKUPAJ  REZERVACIJE

Stanje 1. 1. 2010 4.626.063 2.103.517 6.729.580

Prenos na kratkoročne obveznosti 0 -8.008 -8.008

Spremembe kot posledica združitev, nakupov in prodaj  
odvisnih družb -2.357.982 -1.160.830 -3.518.811

Oblikovanje rezervacije 32.481 157.104 189.585

Črpane rezervacije -287.469 -567.889 -855.358

Odpravljene rezervacije 12.808 -49.546 -36.738

Tečajne razlike -113.737 -72.607 -186.344

Stanje 31. 12. 2010 1.912.165 401.741 2.313.906

Zmanjšanje rezervacij kot posledica prodaj odvisnih družb 
v skupni višini 3.518.811 evrov se v največji meri nanaša na 

izločitev Skupine Droga Kolinska iz konsolidiranih izka-
zov. Kratkoročni del rezervacij znaša 176.055 evrov.

Zneski v €

REZERVACIJE

REZERVACIJE  
ZA ODPRAVNINE IN 

JUBILEJNE NAGRADE DRUGE REZERVACIJE SKUPAJ  REZERVACIJE

Stanje 1. 1. 2009 4.511.497 1.693.893 6.205.390

Prenos na kratkoročne obveznosti 0 -153.560 -153.560

Spremembe kot posledica združitev, nakupov in prodaj  
odvisnih družb -11.445 0 -11.445

Oblikovanje rezervacije 639.333 736.595 1.375.928

Črpane rezervacije -320.143 -13.034 -333.177

Odpravljene rezervacije -130.269 -106.631 -236.901

Tečajne razlike -62.909 -53.714 -116.623

Stanje 31. 12. 2009 4.626.064 2.103.549 6.729.613

Pojasnilo 23: Razmejeni prihodki

Zneski v €

RAZMEJENI PRIHODKI

Stanje 1. 1. 2009 4.260.096

Povečanja 25.809

Zmanjšanja -267.812

Stanje 31. 12. 2009 4.018.093

Povečanja 17.575

Odprava razmejenih prihodkov -183.728

Zmanjšanja -30.160

Sprememba kot posledica prodaj družb -154.810

Stanje 31. 12. 2010 3.666.970

Razmejeni prihodki v višini 3.666.970 evrov so pretežno 
donacije države v znesku 3.623.472 evrov. Nanašajo se 
na prejeta nepovratna sredstva za sofinanciranje obnove 
starega hotela Palace v družbi Istrabenz Hoteli Portorož, 

d.o.o. V letu 2010 so bile dolgoročne rezervacije iz tega 
naslova zmanjšane za 183.728 evrov, kar predstavlja delež 
amortizacije, ki je sorazmeren z deležem sofinanciranih 
sredstev.

Preteklo leto 2009
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Pojasnilo 24: Odloženi davki

Zneski v €

OBLIKOVANI ODLOŽENI DAVKI,  
KI SE NANAŠAJO NA NASLEDNJE POSTAVKE

TERJATVE OBVEZNOSTI NETO UČINEK

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Neopredmetena sredstva 25.957 10.655 0 0 25.957 10.655

Nepremičnine, naprave in oprema 33.371 1.428.306 0 -1.151.200 33.371 277.105

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 1.629.591 1.651.345 -87.005 -972.542 1.542.586 678.803

Obveznosti za dokapitalizacijo in terjatve  
iz naslova slabitve naložbe 106.084 607.560 0 0 106.084 607.560

Poslovne terjatve 96.391 607.090 0 0 96.391 607.090

Zaloge 0 0 0 -68.110 0 -68.110

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 286.064 721.015 -4.562 0 281.501 721.015

Druge rezervacije 5.738 6.191 0 0 5.738 6.191

Davčne izgube 978.393 791.745 0 0 978.393 791.745

Odložene terjatve (obveznosti) za davek 3.161.588 5.823.907 -91.567 -2.191.853 3.070.021 3.632.054

Pobotan del odloženih davčnih terjatev (obveznosti) -4.562 -905.363 4.562 905.363 0 0

Čiste odložene davčne terjatve (obveznosti) 3.157.026 4.918.544 -87.005 -1.286.490 3.070.021 3.632.054

Zneski v €

GIBANJE ZAČASNIH RAZLIK  
V OBDOBJU 31. 12. 2008

IZKAZANE 
V IZKAZU 

POSLOVNE-
GA IZIDA

IZKAZANE 
V DRUGEM 

VSEOBSE-
GAJOČEM 
DONOSU

SPREMEMBE 
ZARADI 

NAKUPA 
(PRODAJE) 

NOVIH 
DRUŽB 

TEČAJNE 
RAZLIKE 31. 12. 2009

IZKAZANE 
V IZKAZU 

POSLOVNE-
GA IZIDA

IZKAZANE 
V DRUGEM 

VSEOBSE-
GAJOČEM 

DONOS

SPREMEMBE 
ZARADI 

NAKUPA 
(PRODAJE) 

NOVIH 
DRUŽB 

TEČAJNE 
RAZLIKE 31. 12. 2010

Neopredmetena sredstva 7.059 3.597 0 0 0 10.656 5.286 0 0 0 15.942

Nepremičnine, naprave in oprema 1.049.335 -675.550 0 0 -96.680 277.105 12.678 0 -246.397 0 43.386

Finančna sredstva razpoložljiva 
za prodajo 2.747.209 -556.313 -1.512.093 0 0 678.802 -10.257 843.070 30.558 412 1.542.586

Naložbe v odvisne družbe 616.135 -8.576 0 0 0 607.559 0 0 -501.477 0 106.082

Poslovne terjatve 385.776 221.316 0 0 0 607.092 20.566 0 -531.267 0 96.391

Zaloge -111.015 42.906 0 0 0 -68.109 0 0 68.109 0 0

Finančne obveznosti -559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezervacije za jubilejne nagrade in 
odpravnine 735.989 -41.337 -2.406 28.766 721.012 -36.090 0 -401.722 0 283.200

Druge rezervacije 24.990 -18.799 0 0 0 6.191 -2.152 0 0 0 4.039

Davčne izgube 465.890 325.857 0 0 0 791.747 781.885 0 -595.238 0 978.394

Skupaj 5.920.809 -706.341 -1.512.093 -2.406 -67.914 3.632.054 771.917 843.071 -2.177.433 412 3.070.020

Pojasnilo 25: Druge kratkoročne finančne obveznosti

Zneski v €

DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Druge finančne obveznosti 767.058 13.914.208

Kratkoročne obveznosti za finančni najem 47.959 188.925

Izvedeni finančni instrumenti 0 11.453.818

Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 815.017 25.556.951

Druge finančne obveznosti v višini 767.058 evrov se na-
našajo predvsem na obveznosti iz naslova iztisnitve malih 
delničarjev za družbe Droga, d.d., Kolinska, d.d., Istra-
benz Turizem, d.d., in Hoteli Palace, d.d.

Zmanjšanje drugih finančnih obveznosti je v pretežni meri 
posledica prodaje naložbe Istrabenza, d.d., v Drogi Kolinska, 
d.d., s čimer so bile v celoti poravnane obveznosti po pogod-

bi o prodaji in reodkupu delnic, sklenjene s Probanko, d.d., in 
s Factor banko, d.d., v skupni višini 13.234.854 evrov.

Zmanjšanje obveznosti iz naslova izvedenih finančnih 
instrumentov v višini 7.247.665 evrov je posledica rea-
lizacije opcij z družbo Aktiva Naložbe, d.d. (pojasnilo 9) 
in izključitve Skupine Droga Kolinska v višini 4.042.230 
evrov.
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Pojasnilo 26: Poslovne obveznosti

Zneski v €

POSLOVNE OBVEZNOSTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Obveznosti do dobaviteljev 34.751.832 48.323.020

Obveznosti do pridruženih družb – dobavitelji 8.030 17.505

Obveznosti do dobaviteljev 34.759.862 48.340.525

Kratkoročne menične obveznosti 0 126.299

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 0 211

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.622.218 5.361.990

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih ustanov 6.423.197 8.387.808

Kratkoročne obveznosti do drugih 793.503 2.318.548

Druge poslovne obveznosti 9.838.918 16.194.856

Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti 17 2.955

Poslovne obveznosti 44.598.797 64.538.336

Pojasnilo 27: Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti
Zneski v €

PREDUJMI IN OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 733.111 3.787.256

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 2.067.234 7.448.160

Kratkoročno odloženi prihodki 1.133.076 1.326.749

Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti 3.933.421 12.562.165

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki v višini 
2.067.234 evrov se nanašajo predvsem na vračunane 

stroške družbe GENI, d.o.o., za odstopanja pri prodaji 
električne energije.

Pojasnilo 28: Poštene vrednosti

Zneski v €

POŠTENE VREDNOSTI POJASNILO

31. 12. 2010 31. 12. 2009

KNJIGOVODSKA 
VREDNOST

POŠTENA  
VREDNOST

KNJIGOVODSKA 
VREDNOST

POŠTENA  
VREDNOST

Sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 9 38.507.622 38.507.622 44.819.339 44.819.339

Izvedeni finančni instrumenti 14 59.251 59.251 2.457.547 2.457.547

Skupaj 38.566.873 38.566.873 47.276.886 47.276.886

Sredstva, vrednotena po odplačni vrednosti

Nekratkoročna posojila 10 209.382 209.382 625.360 625.360

Nekratkoročne finančne terjatve 10 3.008.588 3.008.588 2.846.169 2.846.169

Nekratkoročne poslovne terjatve 10 567.409 567.409 388.113 388.113

Kratkoročni depoziti 14 12.741.991 12.741.991 2.359.153 2.359.153

Kratkoročno dana posojila 14 3.449.190 3.449.190 7.157.834 7.157.834

Poslovne terjatve 12 54.004.449 54.004.449 125.298.848 125.298.848

Denar in denarni ustrezniki 15 15.920.780 15.920.780 50.140.387 50.140.387

Skupaj 89.901.789 89.901.789 188.815.864 188.815.864

Obveznosti, vrednotene po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 0 0 -11.453.818 -11.453.818

Skupaj 0 0 -11.453.818 -11.453.818

Obveznosti, vrednotene po odplačni vrednosti

Zavarovana bančna posojila 18 -382.191.747 -372.598.503 -771.504.934 -771.504.934

Druge finančne obveznosti 18, 25 -2.666.657 -2.666.657 -22.665.716 -22.665.716

Obveznosti za finančni najem 20 -119.801 -119.801 -316.387 -316.387

Obveznice 0 0 -6.498.000 -6.498.000

Poslovne obveznosti 26, 21 -44.769.127 -44.769.127 -64.765.042 -64.765.042

Prekoračitve na računu 15 -987.365 -987.365 -1.497.004 -1.497.004

Prejeta posojila drugih 18, 20 -2.218.748 -2.218.748 -922.086 -922.086

Skupaj -432.953.445 -423.360.201 -868.169.169 -868.169.169
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Zneski v €

NIVOJI POŠTENIH VREDNOSTI POJASNILO

31. 12. 2010

NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 SKUPAJ

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 9 24.265.802 0 14.241.820 38.507.622

Izvedeni finančni instrumenti 14 0 59.251 0 59.251

Skupaj 24.265.802 59.251 14.241.820 38.566.873

Zneski v €

NIVOJI POŠTENIH VREDNOSTI POJASNILO

31. 12. 2009

NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 SKUPAJ

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 9 31.630.885 0 13.188.454 44.819.339

Izvedeni finančni instrumenti 14 0 2.457.547 0 2.457.547

Skupaj 31.630.885 2.457.547 13.188.454 47.276.886

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 25 0 -11.453.818 0 -11.453.818

Skupaj 0 -11453818 0 -11.453.818

Poštene vrednosti za posamezne vrste finančnih instru-
mentov se ocenjujejo glede na:

1. finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so vredno-
tena na pošteno vrednost na osnovi tržnih cen;

2. kratkoročne poslovne terjatve so izkazane po izterlji-
vi vrednosti z upoštevanjem slabitev po usmeritvah 
družbe;

3. dana in prejeta posojila so izkazana po odplačni vre-
dnosti; 

4. izvedeni finančni instrumenti so vrednoteni na pošte-
no vrednost na podlagi pridobljenih vrednosti valu-
tnih terminskih poslov pri referenčnih bankah; 

5. prejeta posojila so obrestovana po variabilni obrestni 
meri; 

6. kratkoročne poslovne obveznosti so izkazane po od-
plačni vrednosti. 

Poštena vrednost kot model vrednotenja je določena:

1. za finančna sredstva razpoložljiva za prodajo na nasle-
dnjih temeljih:
– razpoložljiva za prodajo po pošteni vrednosti na 

osnovi tržne cene na aktivnih trgih za enaka sred-
stva in obveznosti; 

– razpoložljiva za prodajo po nabavni vrednosti po 
podatkih o sredstvih in obveznostih, ki ne izhajajo iz 
tržnih podatkov;

2. za izvedene finančne instrumente na podlagi pridob
ljenih vrednosti valutnih terminskih poslov pri refe-
renčnih bankah.

Pojasnilo 29: Pogojne obveznosti in sredstva

Zneski v €

POGOJNE OBVEZNOSTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dane garancije in poroštva – drugi 26.905.397 45.437.326

Prejete tožbe proti družbi 21.871.658 21.947.127

Skupaj 48.777.055 67.384.453

Garancije in poroštva v višini 26.905.397 evrov se nanašajo na:

– dane garancije Skupine Istrabenz Gorenje v višini 
22.902.292 evrov družbi GENI, d.o.o., pri poslovnju 
z električno energijo v višini 19.060.131 evrov, preosta-
nek se nanaša na dobro izvedbo poslov ostalih družb v 
Skupini Istrabenz Gorenje,

– dane garancije Skupine Istrabenz plini v višini 2.720.735 
evrov za morebitne odškodninske zahtevke uporabni-
kov zemeljskega plina za zavarovanje plačila dolga iz 
naslova dobav UNP in za dobro izvedbo poslov,

– dane garancije Istrabenza, d.d., v višini 900.000 evrov,
– dane garancije družbe Instalacija, d.o.o., v višini 187.841 

evrov,
– dane garancije Skupine Actual v višini 172.256 evrov,
– dane garancije Skupine Turizem v višini 22.272 evrov.

Prejete tožbe

Vložene tožbe proti družbi v višini 21.871.658 evrov 
se v največji meri nanašajo na Istrabenz, d.d., v višini 
19.950.000 evrov.
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Istrabenz, d.d., je v sporu z Zavarovalnico Triglav, d.d., v 
katerem tožeča stranka Zavarovalnica Triglav, d.d., zah-
teva plačilo kupnine za 19.950 navadnih delnic izdajate-
lja družbe Petrol, d.d., Ljubljana, z oznako PETG in po 
ceni 1.000 evrov za delnico, kar znaša 19.950.000 evrov. 
Okrožno sodišče v Kopru je s sodbo 9. 2. 2010 tožbo 
zavrnilo. Zavarovalnica Triglav, d.d., se je na izrek sodbe 
pritožila. Višje sodišče v Kopru je 10. 2. 2011 pritožbo 
zavrnilo.

Skupina Istrabenz plini izkazujejo vložene tožbe proti 
družbi v znesku 1.921.658 evrov zaradi odškodninskih 
zahtevkov v največji možni višini, ki jo zahtevajo tožni-
ki v postopkih zoper podjetje. Največji tožbeni zahtevek 
zoper Istrabenz plini, d.o.o., je pravni preizkus višine od-
pravnine za manjšinske delničarje v postopku iztisnitve 
delničarjev Plinarne Maribor v znesku 1.658.360 evrov.

Pogojna sredstva  

Na podlagi dogovora z bankami upnicami v zvezi z repo 
delnicami se vsi nastali presežki iz naslova prodaje repo 
delnic uporabijo za prednostno poplačilo terjatev določe-
nih bančnih upnikov in določenih terjatev bančnih upni-
kov, pri čemer taka razdelitev presežkov ustrezno zmanjšu-
je terjatve bančnih upnikov v razmerju do Istrabenza, d.d. 

Pri prodaji delnic odvisne družbe Droge Kolinska, d.d., 
ki so bile predmet pogodbe o prodaji in reodkupu delnic, 
sklenjene s Probanko, d.d., in s Factor banko, d.d., so na-
stali presežki v skupni višini 549.358 evrov.

Pojasnilo 30: Prihodki

Zneski v €

PRIHODKI OD PRODAJE
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki od prodaje blaga in materiala 247.155.084 189.685.502

Prihodki od prodaje storitev 76.946.626 74.377.418

Prihodki od najemnin 1.948.333 2.313.090

Prihodki od prodaje izdelkov 587.073 1.037.535

Skupaj 326.637.116 267.413.545

Zneski v €

PRIHODKI, USTVARJENI DOMA ALI V TUJINI

DOMA TUJINA SKUPAJ

REALIZACIJA OD 1. 1. DO 31. 12. 2010

Prihodki od prodaje blaga in materiala 100.673.968 146.481.116 247.155.084

Prihodki od prodaje storitev 67.192.588 9.754.038 76.946.626

Prihodki od najemnin 1.760.034 188.299 1.948.333

Prihodki od prodaje izdelkov 188.517 398.556 587.073

Skupaj 169.815.107 156.822.009 326.637.116

Zneski v €

PRIČAKOVANI PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA NEPREKLICNO SKLENJENE POGODBE
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Pričakovana najemnina do 1 leta 558.285 918.826

Pričakovane najemnine od 2 do 5 let 481.120 177.357

Skupaj 1.039.404 1.096.183

Zneski v €

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 220.466 346.710

Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev 175.104 171.921

Dobički od prodaje naložbenih nepremičnin 3.433.559 1.644.004

Odpisi poslovnih dolgov in inventurni presežki 45.103 51.239

Drugi poslovni prihodki 780.013 493.670

Prihodki od subvencij, dotacij in kompenzacij 181.563 174.735

Slabo ime 83.911 208.144

Skupaj 4.919.719 3.090.423
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Dobički od prodaje naložbenih nepremičnin v višini 
3.433.559 evrov se v celoti nanašajo na prodajo naložbe-
nih nepremičnin družbe Istrabenz Turizem, d.d. 
Slabo ime se skoraj v celoti nanaša na spremembo deleža 
v družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o.

Pojasnilo 31: Stroški prodanega blaga

Stroški prodanega blaga v višini 210.605.023 evrov se v 
največji meri nanašajo na družbo GENI, d.o.o. 

Pojasnilo 32: Stroški materiala in storitev

32.1. Stroški materiala
Zneski v €

STROŠKI MATERIALA
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Stroški energije 4.160.042 3.986.406

Material in nadomestni deli 13.630.389 11.437.122

Pisarniški material 305.666 268.114

Ostali materialni stroški 2.394.182 2.686.672

Skupaj 20.490.279 18.378.314

32.2. Stroški storitev

Zneski v €

STROŠKI  STORITEV
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prevozi 2.935.718 2.699.087

Vzdrževanje 3.290.794 3.204.168

Najemnine 2.929.173 2.189.716

Bančni stroški in druge provizije 1.232.942 1.226.638

Intelektualne storitve 9.707.665 4.520.983

Oglaševanje, promocija in stiki z javnostmi 1.944.882 2.112.120

Ostale storitve 14.786.627 14.918.992

Stroški računalniških storitev (IT) 367.342 459.487

Skupaj 37.195.143 31.331.191

Ostale storitve v skupnem znesku 14.786.627 evrov se 
nanašajo na stroške podizvajalcev ITstoritev, licenčnine 
za programsko opremo v višini 3.251.772 evrov, stro-
ške čiščenja poslovnih prostorov in pranja perila v višini 

1.960.687 evrov, stroške telekomunikacij, stroške zavaro-
vanja, stroške primarnega plinskega omrežja in podizva-
jalcev ter stroške, povezane z gradnjo pretovorne postaje 
za premog v Termoelektrarni Trbovlje.

Zneski v €

MINIMALNE OBVEZNOSTI ZA NEPREKLICNI POSLOVNI NAJEM 2010 2009

< 1 leto 347.680 297.541

> 1– < 5 let 181.477 475.866

Skupaj 529.156 773.407

Zneski pričakovanih minimalnih obveznosti od poslov-
nega najema so podani na podlagi nepreklicno sklenjenih 

najemnih pogodb oziroma z upoštevanjem odpovednega 
roka.

Zneski v €

STORITVE REVIZORJEV
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 

1. 1. DO 31. 12. 2009

Revidiranje letnega poročila 108.646 155.628

Druge storitve revidiranja 2.500 4.609

Druge nerevizijske storitve 86.543 0

Skupaj 197.689 160.237
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Pojasnilo 33: Stroški dela

Zneski v €

STROŠKI DELA
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Stroški plač 25.543.409 26.702.594

Stroški socialnih zavarovanj 4.619.108 4.775.724

Drugi stroški dela 4.150.536 4.168.798

Skupaj 34.313.053 35.647.116

Drugi stroški dela se pretežno nanašajo na regres za letni 
dopust, regres za prehrano in prevoz na delo in z dela, 
odpravnine in jubilejne nagrade v skladu z nacionalno 

delovnopravno zakonodajo in notranjimi predpisi družb 
v Skupini.

Pojasnilo 34: Amortizacija
Zneski v €

AMORTIZACIJA
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Amortizacija neopredmetenih sredstev 879.065 931.827

Amortizacija naložbenih nepremičnin 303.932 356.658

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 17.237.391 18.225.609

Skupaj 18.420.388 19.514.094

Pojasnilo 35: Drugi poslovni odhodki

Zneski v €

DRUGI POSLOVNI ODHODKI
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Razne dajatve 1.814.208 2.367.890

Izgube pri prodaji osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev 23.702 47.309

Donacije 76.488 71.756

Oblikovanje rezervacij 189.585 470.560

Odpisi in slabitve OS 573.109 284.163

Prispevki političnim organizacijam, sindikatom, … 10.050 2.250

Drugi poslovni odhodki 804.829 378.103

Odprava dobrega imena 306.010 5.337.107

Skupaj 3.797.981 8.959.138

Razne dajatve se nanašajo na dajatve za uporabo stavbnega zemljišča, takse in sodne stroške.
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Pojasnilo 36: Izid financiranja

Zneski v €

IZID IZ FINANCIRANJA
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki dividend 601.590 1.120.627

Prihodki za obresti 1.304.584 1.892.056

Neto dobički pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo 444.240 0

Dobički pri prodaji deležev v odvisnih družbah 467.343 639.068

Dobički pri prodaji deležev v pridruženih družbah 250.001 0

Neto prihodki iz poravnave finančnih instrumentov 806.007 0

Neto zneski tečajnih prihodkov 0 105.951

Drugi finančni prihodki 163.516 133.168

Plačane odpisane terjatve in odprave odpisov 295.855 145.570

Finančni prihodki 4.333.136 4.036.440

Odhodki za obresti -20.538.424 -30.391.401

Izgube pri prodaji deležev v odvisnih družbah -48.660 -1.790

Neto izgube pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo 0 -19.177.274

Slabitve naložb v odvisne družbe -1.395.578 0

Slabitve naložb v pridružene družbe 0 -1.874.940

Slabitve sredstev razpoložljivih za prodajo -354.078 -2.434.850

Slabitve terjatev -2.059.691 -1.961.861

Sprememba poštenih vrednosti izvedenih finančnih instrumentov -31.498 -15.240.384

Neto znesek tečajnih odhodkov -300.515 0

Drugi finančni odhodki -2.783.456 -4.307.333

Finančni odhodki -27.511.900 -75.389.833

Izid financiranja -23.178.763 -71.353.393

Dobiček pri prodaji deležev v pridruženih družbah se v 
celoti nanaša na prodajo družbe Logina, d.o.o. Družba 
Istrabenz Marina Invest, d.o.o., je bila izključena iz kon-
solidiranih izkazov zaradi začetega stečajnega postopka. 
Slabitve naložb in posojil odvisnim družbam v višini 
1.395.578 evrov se v celoti nanašajo na slabitev naložbe 
Istrabenza, d.d., in slabitev danega posojila družbi Istra-
benz Marina Invest, d.o.o. Z izločitvijo družbe Istrabenz 

Marina Invest, d.o.o., iz konsolidiranja se učinek pripozna 
kot prihodek za vse pretekle že ustvarjene izgube v Sku-
pini v višini 467.343 evrov. 
Izguba pri prodaji deležev odvisnih družb se v celoti 
nanaša na prodajo družbe Istrabenz Gorenje Projekt, 
d.o.o.
Pretežni del slabitev terjatev se nanaša na slabitve v Sku-
pini Istrabenz plini v višini 1.602.825 evrov.

Pojasnilo 37: Davki

Zneski v €

DAVKI 2010 2009

Odmerjeni davek 4.214.764 3.703.538

Odloženi davek -771.917 440.496

Davki rednega poslovanja 3.442.847 4.144.034

Davki ustavljenega poslovanja 1.585.828 1.541.994

Skupaj 5.028.675 5.686.028
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Izračun efektivne davčne stopnje

Zneski v €

2010 2009

Bruto dobiček pred obdavčitvijo -6.974.304 -66.193.008

Veljavna davčna stopnja 20 % 21 %

Davek po veljavni davčni stopnji pred spremembami davčne osnove -1.394.861 -13.900.532

Davek od neobdavčenih prihodkov 1.545.107 -1.281.381

Davek od davčno nepriznanih stroškov 1.675.186 19.310.718

Davek od olajšave -2.385.608 -1.336.389

Davek od nepripoznanih terjatev za davčne izgube 6.476.811 3.654.594

Različne davčne stopnje -887.961 -760.983

Efektivna davčna stopnja -72,10 % -8,59 %

Odmerjeni in odloženi davek 5.028.675 5.686.028

Pojasnilo 38: Podatki o skupinah oseb

Bruto prejemki v letu 2010

Zneski v €

PODATKI O SKUPINAH OSEB UPRAVA DRUŽB UPRAVNI ODBOR NADZORNI SVET

ZAPOSLENI  
PO INDIVIDUALNIH 

POGODBAH

Plače 1.535.996 0 21.709 1.797.787

Bonitete in drugi prejemki 451.697 112.963 240.463 175.010

Skupaj 1.987.692 112.963 262.172 1.972.797

Prejemki članov uprave matične družbe in direktorjev 
odvisnih družb ter prejemki zaposlenih po pogodbah, za 
katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, vključujejo 
plače, bonitete in morebitne druge prejemke. Prejemki 

članov uprave matične družbe so razkriti v pojasnilu 29 
računovodskega poročila družbe.

Skupina 31. 12. 2010 ni imela danih posojil članom uprav, 
članom upravnih odborov, nadzornemu svetu ali zaposle-
nim po individualnih pogodbah.

Bruto prejemki v letu 2009 

Zneski v €

PODATKI O SKUPINAH OSEB UPRAVA DRUŽB UPRAVNI ODBOR NADZORNI SVET

ZAPOSLENI  
PO INDIVIDUALNIH 

POGODBAH

Plače 2.399.432 0 264.166 1.394.912

Bonitete in drugi prejemki 559.198 97.483 46.566 403.892

Skupaj 2.958.629 97.483 310.732 1.798.804
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Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO 31. 12. 2010  31. 12. 2009

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 9 38.507.622 44.819.339

Druge nekratkoročne finančne terjatve 10 3.008.588 2.846.169

Nekratkoročne poslovne terjatve 10 567.409 388.113

Nekratkoročno dana posojila 10 209.382 625.360

Kratkoročne terjatve do kupcev 12 46.623.678 109.504.729

Druge kratkoročne terjatve 12 7.349.101 15.794.119

Kratkoročni depoziti 14 12.741.991 2.359.153

Kratkoročno dana posojila 14 3.449.190 7.157.834

Denar in denarni ustrezniki 15 15.920.780 50.140.387

Skupaj 132.163.120 237.494.845

3.10 Finančni instrumenti in izpostavljenost tveganjem

Pojasnilo 39: Kreditno tveganje

Zneski v €

TERJATVE DO KUPCEV

Knjigovodska vrednost

2010 2009

Domače 35.705.005 45.287.844

Države evroobmočja 7.194.284 5.817.578

Druge evropske države 2.654.082 1.221.252

Države bivše Jugoslavije 468.704 49.207.020

Druge regije 601.603 7.971.035

Skupaj 46.623.678 109.504.729

Zneski v €

TERJATVE

Knjigovodska vrednost

2010 2009

Kupci na debelo 25.012.929 40.271.327

Kupci na drobno 7.911.606 57.794.222

Kupci, končni uporabniki 13.699.143 11.439.181

Skupaj 46.623.678 109.504.730

Razčlenitev terjatev po zapadlosti in njihova slabitev je podana v pojasnilu 12.

Pojasnilo 40: Likvidnostno tveganje

Zneski v €

FINANČNE OBVEZNOSTI
KNJIGOVODSKA 

VREDNOST
Pogodbeni 

denarni tokovi do 6 mesecev 6–12 mesecev 1–2 leti 2–5 let več kot 5 let

Neizvedene finančne obveznosti

Zavarovana bančna posojila 382.191.688 -411.158.758 -66.129.550 -22.137.162 -90.174.909 -229.085.289 -3.631.848

Druge obveznosti 5.055.735 -5.119.306 -4.472.915 -119.765 -164.251 -198.677 -163.698

Obveznosti finančnega najema 109.347 -121.323 -29.093 -21.862 -58.233 -12.136 0

Poslovne obveznosti 44.609.251 -44.610.506 -42.943.748 -501.919 -1.155.589 -9.249 0

Prekoračitve na bančnih računih 987.365 -987.365 -22.319 -965.046 0 0 0

Izvedene finančne obveznosti

Odliv 58.523 0 0 0 0 0 0

Skupaj 433.011.909 -461.997.259 -113.597.626 -23.745.753 -91.552.982 -229.305.351 -3.795.546
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Likvidnostno tveganje v družbah Skupine obstaja in se 
povečuje. V naslednjih šestih mesecih zapade v plačilo 
16 odstotkov zavarovanih bančnih posojil, največji delež 
predstavljajo posojila Skupine Istrabenz Turizem. Nekrat-
koročna posojila Istrabenza, d.d., predstavljajo 60 odstot-
kov vseh posojil Skupine in pretežni del zapade leta 2013.

Likvidnostno tveganje je povečano za Skupino Istrabenz 
Turizem, saj 47 odstotkov zavarovanih bančnih posojil 
Skupine Turizem zapade v obdobju do 6 mesecev. Za 
zagotavljanje ustrezne likvidnosti družb v Skupini Is-
trabenz Turizem bo v letu 2011 potrebna sprememba v 
strukturi virov financiranja. V matični družbi Istrabenz 
Turizem, d.d., potekajo intenzivne aktivnosti na podro-
čju dezinvestiranja naložb v odvisne družbe, s prodajo 
katerih bo Skupina Istrabenz Turizem zmanjšala finančni 
dolg. V primeru nezadovoljivih učinkov dezinvestiranja 
bo Skupina/družba poskušala z bankami upnicami skle-
niti reprogramiranje kratkoročnega dolga. 

Istrabenz, d.d., je v skladu s poslovnim načrtom prodal 
nekatere finančne naložbe in naložbo v odvisno družbo 
Droga Kolinska, d.d. S pridobljenimi sredstvi je uspešno 
poplačal upnike. Poplačal je slabo polovico terjatev. V 
skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja (NFP) je 
bil Istrabenz, d.d., dolžan konec leta 2010 poplačati 18,6 
odstotka terjatev. 

Glede na uspešno izvedeno poplačilo terjatev v letu 2010 
je Istrabenz, d.d., po NFP dolžan izvesti naslednje plačilo 
glavnic konec leta 2012. Za plačilo obresti leta 2011 ima 
družba rezervirana sredstva (pojasnilo 10 računovodske-
ga poročila družbe Istrabenz, d.d.). 

Hkrati z izvajanjem letnega poslovnega načrta bo uprava 
Istrabenza, d.d., izvajala aktivno upravljanje naložb z na-
menom, da se povečuje vrednost premoženja družbe in 
da se zagotovi uspešno izvajanje načrta finančnega pre-
strukturiranja (NFP).

Zneski v €

FINANČNE OBVEZNOSTI
KNJIGOVODSKA 

VREDNOST
Pogodbeni 

denarni tokovi do 6 mesecev 6–12 mesecev 1–2 leti 2–5 let več kot 5 let

Neizvedene finančne obveznosti

Zavarovana bančna posojila 771.504.934 -839.744.763 -92.502.200 -144.972.466 -142.410.285 -446.906.583 -12.953.229

Nezavarovane izdaje obveznic 6.498.000 -6.654.664 0 -6.654.664 0 0 0

Druge obveznosti 23.814.508 -15.067.119 -15.067.119 0 0 0 0

Obveznosti finančnega najema 316.387 -114.654 -953 -974 -62.721 -50.006 0

Poslovne obveznosti 64.538.336 -78.027.849 -58.092.161 -18.593.753 -1.103.763 -238.173 0

Prekoračitve na bančnih računih 1.497.004 -1.497.004 -1.497.004 0 0 0 0

Izvedene finančne obveznosti

Obrestne zamenjave, uporabljene za 
varovanje pred tveganjem 4.042.230 -4.042.230 0 0 -461.136 -940.128 -2.640.966

Terminske valutne pogodbe, uporabljene za varovanje pred tveganjem:

Priliv -356.630 356.630 356.630 0 0 0 0

Skupaj 871.854.769 -944.791.653 -166.802.807 -170.221.856 -144.037.905 -448.134.890 -15.594.195

Zneski v €

FINANČI INSTRUMENTI
KNJIGOVODSKA 

VREDNOST
PRIČAKOVANI 

DENARNI TOKOVI do 6 mesecev 6–12 mesecev 1–2 leti 2–5 let več kot 5 let

Obrestne zamenjave

Obveznosti -4.042.230 -4.042.230 0 0 -461.136 -940.128 -2.640.966

Terminske valutne pogodbe

Sredstva 356.630 356.630 356.630 0 0 0 0



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

Sk
up

in
e

129
Pojasnilo 41: Tveganje sprememb deviznih tečajev 

Zneski v €

TERJATVE, OBVEZNOSTI EUR USD GBP HRK MKD BAM RSD ALL BGN

Terjatve do kupcev 38.660.645 0 0 1.188.380 836.376 664.203 3.777.863 449.363 1.046.850

Zavarovana bančna posojila -376.270.412 0 0 -384.826 0 -5.536.450 0 0 0

Obveznosti do dobaviteljev -23.282.679 -681 -10 -1.796.651 -427.086 -2.412.490 -4.434.747 -1.172.900 -1.243.071

Bruto izpostavljenost 
bilance stanja -360.892.446 -681 -10 -993.097 409.289 -7.284.737 -656.884 -723.538 -196.222

Ocenjena napovedana 
prodaja 95.758.974 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocenjena napovedana 
nabava -79.209.475 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruto izpostavljenost 16.549.499 0 0 0 0 0 0 0 0

Neto izpostavljenost -344.342.947 -681 -10 -993.097 409.289 -7.284.737 -656.884 -723.538 -196.222

Dve tretjini obveznosti do dobaviteljev predstavljajo ob-
veznosti, izražene v evrih. Po izključitvi Skupine Droga 

Kolinska iz Skupine, je valutnemu tveganju najbolj izpo-
stavljena Skupina Istrabenz Gorenje.

Zneski v €

TERJATVE, OBVEZNOSTI EUR USD GBP CHF HRK MKD BAM RUB RSD SEK HUF ALL TRY

Terjatve do kupcev 54.834.801 0 0 0 6.321.612 1.411.141 9.073.547 1.844.819 35.952.660 0 0 0 66.147

Zavarovana bančna posojila -767.475.619 0 0 0 0 0 0 0 -4.029.315 0 0 0 0

Obveznosti do dobaviteljev -29.253.325 -3.196.116 -1.193 -1.306 -2.537.736 -367.233 -3.171.722 -658 -9.809.311 -691 -366 -310 -559

Bruto izpostavljenost bilance 
stanja -741.894.142 -3.196.116 -1.193 -1.306 3.783.876 1.043.908 5.901.825 1.844.162 22.114.034 -691 -366 -310 65.588

Ocenjena napovedana prodaja 250.999.018 0 0 0 25.671.845 0 57.076.082 0 161.607.255 0 0 0 0

Ocenjena napovedana nabava -246.652.965 -46.904.210 -22.218 -8.320 -13.649.332 0 -24.917.054 0 -58.530.798 -2.371 0 0 0

Bruto izpostavljenost 4.346.053 -46.904.210 -22.218 -8.320 12.022.513 0 32.159.028 0 103.076.457 -2.371 0 0 0

Terminske valutne pogodbe 0 14.260.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neto izpostavljenost -737.548.090 -35.839.599 -23.411 -9.625 15.806.389 1.043.908 38.060.853 1.844.162 125.190.490 -3.062 -366 -310 65.588

Zneski v €

Tečaji na dan poročanja

Povprečni tečaj Končni tečaj

2010 2009 2010 2009

USD 1,326 1,395 1,336 1,441

GBP 0,858 0,891 0,861 0,888

CHF 1,380 1,510 1,250 1,484

HRK 7,289 7,340 7,383 7,300

MKD 61,453 61,649 60,977 62,100

BAM 1,956 1,956 1,956 1,956

RUB 40,263 44,138 40,820 43,154

RSD 102,762 93,797 107,470 95,025

SEK 9,537 10,619 8,966 10,252

HUF 275,479 280,327 277,950 270,420

ALL 137,981 131,546 138,790 138,900

TRY 1,997 0,000 2,069 0,000

ROM 4,212 4,240 4,262 4,236

Navedeni končni tečaji so bili uporabljeni pri preračunu postavk bilance stanja 31. 12., povprečni tečaji pa za preračun 
postavk izkaza poslovnega izida.
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Zneski v €

Učinek

2010 2009

Poslovni izid Poslovni izid

USD 68 3.583.960

GBP 0 2.341

CHF 0 963

HRK 99.310 -1.580.639

MKD -40.929 -104.391

BAM 728.474 -3.806.085

RUB 0 -184.416

RSD 65.688 -12.519.049

SEK 0 306

HUF 0,00 37

ALL 72.354 31

BGN 19.622 0

TRY 0 -6.559

ROM 0 0

Skupaj 944.587 -14.613.502

Ob povečanju vrednosti evra za 10 odstotkov za nave-
dene valute ob ostalih nespremenjenih postavkah bi se 
poslovni izid Skupine povečal za 944.587 evrov. Vpliv 
spremembe tečaja evra na poslovni izid je izračunan na 

osnovi končnih tečajev za izbrane terjatve, obveznosti in 
terminske pogodbe ter povprečnih tečajev za bruto vre-
dnosti prodaje in nabave.

Pojasnilo 42: Tveganje sprememb obrestnih mer

Zneski v €

FINANČI INSTRUMENTI

KNJIGOVODSKA VREDNOST

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Instrumenti s stalno obrestno mero

Finančna sredstva 15.881.364 11.760.238

Finančne obveznosti -250.066.089 -424.943.009

Instrumenti s spremenljivo obrestno mero

Finančna sredstva 3.258.323 8.610.075

Finančne obveznosti -135.532.147 -56.562.057

Analiza občutljivosti poštene vredenosti finančnih 
instrumentov po fiksni obrestni meri

Skupina 31. 12. 2010 ni imela finančnih instrumentov, 
opredeljenih za ščitenje poštene vrednosti pred tveganjem, 
in finančnih instrumentov po fiksni obrestni meri, oprede-
ljenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Zato spre-
memba obrestne mere na datum poročanja ne bi vplivala 
na poslovni izid.

Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumen-
tih z variabilno obrestno mero

V primeru spremembe obrestne mere za 100 bazičnih 
točk ob drugih nespemenjenih predpostavkah, bi se čisti 
poslovni izd za leto 2010 povečal ali zmanjšal za 1.355.321 
evrov (za leto 2009 za 565.620 evrov).
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4. DOGODKI PO POROČEVALSKEM OBDOBJU

Istrabenz, d.d., je 4. 1. 2011 sklenil sporazum z družbo 
KB 1909, S.p.a., v skladu s katerim ima opcijo, da po 
pridobitvi ponudbe tretje osebe za odkup delnic družbe  
Actual I.T., d.d., ki vsebuje dogovorjene minimalne po-
goje, kupi od KB 1909, S.p.a., prednostne delnice po ceni, 
ki je ponujena v ponudbi, zmanjšani za določen odstotek 
dividend, ki jih je KB 1909, S.p.a., prejel ali do katerih je 
upravičen na podlagi prednostnega upravičenja iz delnic.

Nadzorni svet Istrabenza, d.d., je na svoji seji 14. 1. 2011 
sprejel odstopno izjavo predsednika uprave mag. Tomaža 
Berločnika in za novega predsednika uprave imenoval dote-
danjega člana uprave mag. Rudija Grbca, ki je šestletni man-
dat nastopil 15. 1. 2011. Nadzorni svet je novemu predse-
dniku uprave podelil mandat za sestavo nove uprave.    

Skupščina družbe Actual I.T., d.d., je na seji 4. 2. 2011 
sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe poveča z izda-
jo 244.444 novih prednostnih delnic. Emisijska vrednost 

vseh novoizdanih prednostnih delnic znaša 1.650.000 
evrov. Po povečanju bo osnovni kapital družbe razdeljen 
na 1.000.000 navadnih delnic in na 355.555 prednostnih 
delnic. Po vpisu sprememb v sodni register se bo delež 
Istrabenza, d.d., v osnovnem kapitalu družbe Actual I.T., 
d.d., zmanjšal s sedanjih 70,2 odstotka na 57,54 odstotka. 

Na 23. redni seji 18. 2. 2011 je nadzorni svet Istrabenza, 
d.d., na predlog predsednika uprave mag. Rudija Grbca za 
članico uprave Istrabenza, d.d., imenoval Suzano Bolčič 
Agostini.

Istrabenz, d.d., je dne 5. 4. 2011 prejel sodbo Višjega 
sodišča v Kopru v zadevi tožbe Zavarovalnice Triglav, 
d.d., zoper Istrabenz, holdinška družba, d.d., na plačilo 
19.950.000 evrov s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, s katero je višje sodišče zavrnilo pritožbo Za-
varovalnice Triglav, d.d., in potrdilo sodbo sodišča prve 
stopnje z dne 9. 2. 2010, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek 
Zavarovalnice Triglav, d.d.
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5. IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., potrjuje, da je 
letno poročilo z vsemi sestavnimi deli sestavljeno in ob-
javljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 
(ZGD1) in Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP).

Uprava potrjuje računovodske izkaze Skupine Istrabenz 
za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2010. Prav tako 
potrjuje pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 
od 90 do 130 računovodskega poročila.
 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih 
izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske 
usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po nače-
lu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava potrjuje, 
da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja Skupine Istrabenz in izidov nje-
nega poslovanja za leto 2010.

Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani 
na podlagi predpostavk o nadaljnjem poslovanju matične 
družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednaro-
dnimi standardi računovodskega poročanja.

Koper, 8. 4. 2011

Suzana Bolčič Agostini, 
članica uprave

mag. Rudi Grbec,
predsednik uprave
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6. MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
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Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Nepremičnine, naprave in oprema 1 1.599.338 1.705.782

Naložbene nepremičnine 2 8.979.677 9.701.621

Neopredmetena sredstva 3 18.139 25.772

Deleži v odvisnih družbah 4 186.990.702 432.628.601

Deleži v pridruženih družbah 5 10.285.140 10.535.139

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 6 37.374.654 43.115.662

Nekratkoročne terjatve in posojila 7 48.239 35.325

Terjatve za odloženi davek 16 1.644.610 761.230

Nekratkoročna sredstva 246.940.499 498.509.132

Poslovne terjatve 8 240.672 9.294.942

Predujmi in druga sredstva 9 103.115 155.771

Finančne naložbe, posojila in izvedeni finančni instrumenti 10 13.323.606 10.076.508

Denar in denarni ustrezniki 11 6.931.385 17.326.989

Kratkoročna sredstva 20.598.778 36.854.210

Sredstva 267.539.277 535.363.342

Osnovni kapital 21.615.757 21.615.757

Lastni deleži -49.630 -49.630

Rezerve 74.007.141 111.914.277

Zadržani dobički -67.755.229 -74.651.269

Kapital 12 27.818.039 58.829.135

Posojila 14 230.050.533 354.293.513

Rezervacije 15 122.806 86.163

Obveznosti za odložene davke 16 8.265.838 12.035.668

Nekratkoročne obveznosti 238.439.177 366.415.344

Prekoračitve na računu 0 85

Posojila 14 0 86.984.382

Druge kratkoročne finančne obveznosti in izvedeni finančni 
instrumenti

17 521.515 21.054.465

Poslovne obveznosti 18 525.940 1.432.096

Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti 19 234.606 647.835

Kratkoročne obveznosti 1.282.061 110.118.863

Obveznosti 239.721.238 476.534.207

Skupaj kapital in obveznosti 267.539.277 535.363.342

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

1.1 Izkaz finančnega položaja
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Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD       

1. 1. DO 31. 12. 2009

Prihodki od prodaje 22 630.256 709.257

Drugi poslovni prihodki 22 176.671 70.965

Stroški materiala 23 -41.745 -57.393

Stroški storitev 23 -6.935.752 -2.608.330

Stroški dela 24 -1.596.516 -1.825.083

Amortizacija 25 -393.780 -402.134

Drugi poslovni odhodki 26 -652.713 -59.447

Izid iz poslovanja -8.813.579 -4.172.165

Finančni prihodki 27 35.189.169 11.966.515

Finančni odhodki 27 -19.469.063 -68.509.272

Izid financiranja 15.720.106 -56.542.757

Dobiček pred obdavčitvijo 6.906.527 -60.714.922

Davki 28 -10.487 -571.866

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.896.040 -61.286.788

Osnovni in prilagojeni dobiček na delnico v € 13 1,33 -11,83

1.2 Izkaz poslovnega izida

1.3 Izkaz vseobsegajočega donosa

Zneski v €

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS POJASNILO
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD       

1. 1. DO 31. 12. 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.896.040 -61.286.788

Drugi vseobsegajoči donos

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo 
in naložb v odvisne družbe -25.431.206 125.204.490

Prenos spremembe poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za 
prodajo in naložb v odvisne družbe v poslovni izid -17.139.628 2.470.564

Odloženi davek od vseobsegajočega donosa 16 4.663.697 -13.534.518

Drugi vseobsegajoči donos za obdobje, neto brez davka -37.907.137 114.140.536

Skupaj vseobsegajoči donos za obdobje -31.011.097 52.853.748
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1.4 Izkaz denarnih tokov

Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO
REALIZACIJA OD  

1. 1. DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD       

1. 1. DO 31. 12. 2009

Finančni tokovi pri poslovanju

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.896.040 -61.286.788

Prilagoditve za:

Amortizacija 25 393.780 402.134

Odpisi vrednosti nepremičnin, naprav in opreme 1 444.819 343

Odprava odpisov in odpisi dolgov 0 50.025

Finančni prihodki 27 -35.189.169 -11.966.515

Finančni odhodki 27 19.469.063 68.509.272

Davek iz dobička 28 10.487 571.866

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih 
sredstev in davki -7.974.980 -3.719.663

Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev 39.267 -627.292

Sprememba danih predujmov in drugih sredstev 52.656 3.755.603

Sprememba poslovnih obveznosti -901.925 2.007.834

Sprememba prejetih predujmov in drugih obveznosti -413.229 -2.171.788

Sprememba rezervacij 36.643 -70.428

Plačani davek iz dobička 0 4.255.894

Denarna sredstva iz poslovanja -9.161.568 3.430.160

Finančni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 1.057.944 2.253.216

Prejete dividende 6.171.146 10.875.917

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme  
in neopredmetenih sredstev 0 624

Prejemki od prodaje odvisnih družb 4 229.696.715 0

Prejemki od prodaje pridruženih družb 5 250.000 0

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 6 5.950.989 134.744.614

Prejemki od zmanjšanja danih posojil 1.057.706 23.346.803

Prejemki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov 0 370.563

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme  
ter neopredmetenih sredstev -2.579 -624

Izdatki za nakup odvisnih družb -884.084 -17.494.792

Izdatki za nakup drugih finančnih naložb -384.352 -21.955

Izdatki za povečanje danih posojil in depozitov 10 -6.745.650 -2.415.000

Denarna sredstva iz naložbenja 236.167.835 151.659.366

Finančni tokovi pri financiranju

Plačane obresti 14 -18.812.783 -12.899.827

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil 14 -124.242.980 -12.733.644

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil 14 -94.341.873 -124.907.783

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 0 2.239.836

Izplačane dividende -4.235 87.420

Denarna sredstva iz financiranja -237.401.871 -148.213.998

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 17.326.989 10.451.461

Finančni izid v obdobju -10.395.604 6.875.528

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 6.931.385 17.326.989
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1.5 Izkaz sprememb lastniškega  kapitala 

Leto 2010
Zneski v €

GIBANJE KAPITALA
OSNOVNI 

KAPITAL
LASTNI 
DELEŽI

REZERVE 
ZA LASTNE 

DELEŽE

REZERVE  
ZA POŠTENO 

VREDNOST
ZADRŽANI 

DOBIČKI
SKUPAJ 

KAPITAL

Stanje 1. 1. 2010 21.615.757 -49.630 49.630 111.864.647 -74.651.269 58.829.135

Celotni vseobsegajoči donos za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 6.896.040 6.896.040

Drugi vseobsegajoči donos

Sprememba poštene vrednosti sredstev  
razpoložljivih za prodajo 0 0 0 -3.082.272 0 -3.082.272

Sprememba poštene vrednosti sredstev  
razpoložljivih za prodajo pripoznane v IPI 0 0 0 -113.339 0 -113.339

Sprememba poštene vrednosti naložb  
v odvisne družbe 0 0 0 -34.711.525 0 -34.711.525

Skupaj drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 -37.907.136 0 -37.907.136

Skupaj vseobsegajoči donos za obdobje 0 0 0 -37.907.136 6.896.040 -31.011.096

Stanje 31. 12. 2010 21.615.757 -49.630 49.630 73.957.511 -67.755.229 27.818.039

Leto 2009

Zneski v €

GIBANJE KAPITALA
OSNOVNI 

KAPITAL
LASTNI 
DELEŽI

KAPITALSKE 
REZERVE

ZAKONSKE 
REZERVE

REZERVE 
ZA LASTNE 

DELEŽE

REZERVE  
ZA POŠTENO 

VREDNOST
ZADRŽANI 

DOBIČKI
SKUPAJ 

KAPITAL

Stanje 31. 12. 2008 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -2.275.889 -61.534.960 8.224.565

Učinek popravka poštene 
vrednosti izvedenih finančnih 
instrumentov 0 0 0 0 0 0 -2.371.310 -2.371.310

Stanje 1. 1. 2009 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -2.275.889 -63.906.270 5.853.255

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja 0 0 0 0 0 0 -61.286.788 -61.286.788

Drugi vseobsegajoči donos

Sprememba poštene vrednosti 
sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0 3.867.775 0 3.867.775

Sprememba poštene vrednosti 
sredstev razpoložljivih za  
prodajo pripoznane v IPI 0 0 0 0 0 1.951.746 0 1.951.746

Sprememba poštene vrednosti 
naložb v odvisne družbe 0 0 0 0 0 108.321.015 0 108.321.015

Skupaj drugi vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 0 114.140.536 0 114.140.536

Skupaj vseobsegajoči donos za 
obdobje 0 0 0 0 0 114.140.536 -61.286.788 52.853.748

Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu                

Vnos zneska neizplačanih 
dividend 0 0 0 0 0 0 4.622 4.622

Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež

Davek od transfera dobička 0 0 0 0 0 0 117.510 117.510

Druge odprave sestavin kapitala 0 0 -33.355.267 -17.064.390 0 0 50.419.657 0

Stanje 31. 12. 2009 21.615.757 -49.630 0 0 49.630 111.864.647 -74.651.269 58.829.135
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2.1 Poročajoča družba 

Istrabenz, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz, 
d.d.) je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registrirane-
ga sedeža je Koper, Cesta Zore PerelloGodina 2. Računo-
vodski izkazi Istrabenza, d.d., so pripravljeni za leto, ki se je 
končalo 31. 12. 2010. Pretežna dejavnost Istrabenza, d.d., 
je upravljanje z naložbami.
  
2.2 Podlaga za sestavitev 

(a) Predpostavka delujočega podjetja
 
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpo-
stavke o delujočem podjetju, kar pomeni, da se sredstva 
pridobivajo in prodajajo in da se obveznosti poravnavajo 
v pogojih normalnega poslovanja. Računovodski izkazi 
ne vsebujejo nobenih prilagoditev, ki bi bile potrebne, če 
predpostavka delujočega podjetja ne bi veljala.

Uprava Istrabenza, d.d., je 30. 3. 2009 ugotovila, da je druž-
ba insolventna in da je dolžna postopati po ZFPPIPP. 

Istrabenz, d.d., je 29. 6. 2009 na Okrožno sodišče v Ko-
pru vložil predlog prisilne poravnave, ki vključuje načrt 
finančnega prestrukturiranja (NFP). Sodišče je 8. 7. 2009 
izdalo sklep o začetku prisilne poravnave in imenovalo 
prisilnega upravitelja. 21. 1. 2010 je sodišče izdalo sklep, 
12. 2. 2010 pa nadomestitveni Sklep o potrditvi prisilne 
poravnave ter seznam terjatev, ugotovljenih v postopku 
prisilne poravnave.  

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravno-
močen 3. 3. 2010. Uprava Istrabenza, d.d., je bila dolžna 
začeti izvajati NFP ter pri tem upoštevati tudi sprejete 
dogovore z bankami upnicami. 

Hkrati z izvajanjem obveznosti iz NFP v prisilni porav-
navi je Istrabenz, d.d., sklenil z bankami upnicami dogo-
vor, ki ureja skupno prodajo delnic, ki so bile zasežene 
na podlagi reodkupnih pogodb, ter delitev morebitnega 
presežka iz že unovčenih reodkupnih pogodb.  

Istrabenz, d.d., je 30. 6. 2010 sklenil pogodbo o prodaji 
in prenosu delnic družbe Droga Kolinska, d.d. (Sale and 
Transfer Deed Droga Kolinska d.d.) z družbo Atlantic Na-
ložbe, d.o.o., kot kupcem, in z družbo Atlantic Grupa, 
d.d., kot porokom. Pogodba je bila izvršena 23. 11. 2010.  
Istrabenz, d.d., je odsvojil 100 odstotkov delnic Droge  
Kolinska, d.d., kupnina za navedeni delež je znašala  
243,109 milijona evrov. Kupnina je bila namenjena porav-
navi stroškov in obveznosti po NFP.  

Družba je bančnim upnikom v postopku prisilne porav-
nave poplačala 205,2 milijona evrov glavnic ter obresti 
v znesku 17,7 milijona evrov, kar je bistveno več, kot je 
zahteval načrt finančnega prestrukturiranja za poslovno 
leto 2010. Obveznosti družbe so bile 31. 12. 2010 nižje za 
236,8 milijona evrov v primerjavi z 31. 12. 2009.

(b) Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Medna-
rodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).
Uprava Istrabenza, d.d., je računovodske izkaze potrdila 
8. 4. 2011.

(c) Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvir-
ne vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva 
pošteno vrednost:
• izpeljani finančni instrumenti,
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, 
• naložbe v odvisne družbe.

(d) Funkcijska in predstavitvena valuta

Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v evrih (EUR), 
torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske infor-
macije, predstavljene v evrih, so zaokrožene na eno enoto. 

(e) Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v 
skladu z MSRP podati ocene, presoje in predpostavke, ki 
vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na iz-
kazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter od-
hodkov. Dejanski rezultati lahko odstopajo od teh ocen. 
Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregle-
dovati. Popravki računovodskih ocen so pripoznani za 
obdobje, v katerem se popravi oceno, ter za vsa prihodnja 
leta, na katera vpliva popravek. Pri razkritjih naložbenih 
nepremičnin ter pri vrednotenju naložb v odvisne druž-
be in vrednotenju finančnih instrumentov so upoštevane 
uporabljene presoje.

(f) Sprememba izkazovanja računovodskih postavk

Istrabenz, d.d., je pri sestavi računovodskih izkazov za 
poslovno leto 2010 uporabil drugačno izkazovanje terja-
tev in obveznosti iz obresti. Do vključno 31. 12. 2009 so 
bile vse terjatve in obveznosti iz obresti vključene med 
poslovne terjatve in poslovne obveznosti. Od junija 2010 
dalje so terjatve in obveznosti iz obresti od posojil izkaza-
ne med kratkoročnimi posojili. Vsa primerjalna obdobja 
so prilagojena izvedeni spremembi.

2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
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2.3 Pomembne računovodske  
 usmeritve

Istrabenz, d.d., je dosledno uporabil spodaj opredeljene 
računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena 
v priloženih računovodskih izkazih.

(a) Odvisne družbe

Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje matična 
družba. Obvladovanje obstaja, ko ima matična družba 
zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah 
podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. 
Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek po-
tencialnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno mogoče 
uveljavljati ali zamenjati. Naložbe v odvisne družbe so 
izkazane po pošteni vrednosti, spremembe poštene vre-
dnosti so evidentirane v kapitalu.
 
(b) Naložbe v pridružena podjetja  
 in skupni podvigi

Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima matična družba 
pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in po-
slovne usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če je družba 
lastnica 20–50 odstotkov glasovalnih pravic v drugi druž-
bi. Naložbe v pridružena podjetja so izkazane po nabavni 
vrednosti.

Skupni podvigi so vezani na podjetja, katerih gospodar-
sko delovanje je pod obvladovanjem več družb, nastala 
pa so na podlagi pogodbenega sporazuma, kjer so po-
trebne soglasne finančne in poslovne odločitve.

(c) Posli v tuji valuti

Posli, izraženi v tuji valuti, so preračunani v ustrezno 
funkcijsko valuto družbe po menjalnem tečaju na dan 
posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji va-
luti, so ob koncu poročevalskega obdobja preračunana v 
funkcijsko valuto po takrat veljavnem referenčnem tečaju 
ECB, kot ga objavlja Banka Slovenije. Pozitivne ali ne-
gativne tečajne razlike so razlike med odplačno vredno-
stjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljene 
za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot 
tudi odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po 
menjalnem tečaju na koncu obdobja.

Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti 
in izmerjena po pošteni vrednosti, so pretvorjena v funk-
cijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena 
višina poštene vrednosti. Tečajne razlike so pripoznane v 
izkazu poslovnega izida.

(d) Finančni instrumenti

(i) Neizpeljana finančna sredstva
Istrabenz, d.d., pripozna posojila in terjatve ter vloge 
oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finanč-

na sredstva (vključno sredstva, določena po pošteni vre-
dnosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na 
datum menjave oz. ko Istrabenz, d.d., postane stranka v 
pogodbenih določilih instrumenta.

Istrabenz, d.d., odpravi pripoznanje finančnega sredstva, 
ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega 
sredstva, ali ko Istrabenz, d.d., prenese pravice do pogod-
benih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi 
posla, v katerem so prenesena vsa tveganja in koristi iz la-
stništva finančnega sredstva. Delež v prenesenem finanč-
nem sredstvu, ki ga Istrabenz, d.d., ustvari ali prenese, je 
pripoznan kot posamično sredstvo ali obveznost.

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek 
pa je prikazan v izkazu finančnega položaja, če in le če 
ima Istrabenz, d.d., pravno pravico poravnati čisti znesek 
ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Neizpeljani finančni instrumenti Istrabenza, d.d., vklju-
čujejo obveznosti in terjatve ter finančna sredstva razpo-
ložljiva za prodajo.

Posojila in terjatve 
Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi 
ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. 
Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošte-
ni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po 
začetnem pripoznanju so posojila in terjatve izmerjena 
po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti ter 
zmanjšana za izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve 
zajemajo denarna sredstva in njihove ustreznike ter po-
slovne in druge terjatve.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v bla-
gajni in vloge na vpogled z dospelostjo do treh mesecev.

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista neizpe-
ljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za 
prodajo ali niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po 
začetnem pripoznanju so naložbe izmerjene po pošteni 
vrednosti, upoštevane so tudi spremembe poštene vredno-
sti. Izgube zaradi oslabitve in tečajne razlike pri kapitalskih 
instrumentih na razpolago za prodajo so pripoznane v 
drugem vseobsegajočem donosu ter izkazane v kapitalu 
oz. rezervi za pošteno vrednost. Pri odpravi pripoznanja 
naložbe so nabrani dobički in izgube preneseni v poslovni 
izid. Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo zajemajo 
lastniške in dolžniške vrednostne papirje.

(ii) Neizpeljane finančne obveznosti
Istrabenz, d.d., pripozna izdane dolžniške vrednostne pa-
pirje in podrejene obveznosti na dan njihovega nastanka. 
Vse ostale finančne obveznosti (obveznosti, določene po 
pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so pripoznane na 
datum trgovanja, ko Istrabenz, d.d., postane pogodbena 
stranka v zvezi z instrumentom. 
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Istrabenz, d.d., je odpravil pripoznanje finančne obve-
znosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, 
razveljavljene ali zastarane. 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, znesek pa 
je izkazan v izkazu finančnega položaja, če in le če ima 
Istrabenz, d.d., uradno izvršljivo pravico pobotati pripo-
znane zneske in namerava poravnati čisti znesek ali unov-
čiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. 

Istrabenz, d.d., izkazuje neizpeljane finančne obveznosti 
kot druge finančne obveznosti. Takšne finančne obve-
znosti so na začetku izkazane po pošteni vrednosti, po-
večani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po 
začetnem pripoznanju so finančne obveznosti izmerjene 
po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.

Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve 
na bančnih računih ter poslovne in druge obveznosti.

(iii) Osnovni kapital
Navadne delnice
Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, 
pripisljivi neposredni izdaji navadnih delnic in delniških op-
cij, so izkazani kot znižanje kapitala brez davčnih učinkov.

Reodkup/odkup lastnih delnic ali deležev 
Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki je izkazan kot 
del osnovnega kapitala, se znesek plačanega nadomestila, 
vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, 
brez davčnih učinkov pripozna kot zmanjšanje v kapi-
talu. Odkupljene delnice ali deleži so izkazani kot lastne 
delnice med rezervo za lastne deleže. Če se lastne delnice 
proda ali ponovno izda, se prejeti znesek pripozna kot 
povišanje kapitala, morebitni presežek ali primanjkljaj pa 
izkaže v presežku kapitala.

Dividende
Dividende so pripoznane med obveznostmi in so izkaza-
ne ob nastanku poslovnega dogodka.

(iv) Izpeljani finančni instrumenti 
Izpeljani finančni instrumenti so pripoznani po pošteni 
vrednosti; stroški, povezani s poslom, so pripoznani v 
poslovnem izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Po pri-
poznanju so izpeljani finančni instrumenti izmerjeni po 
pošteni vrednosti. 

Ko izpeljani finančni instrument ni namenjen trgovanju 
ter ni določen v razmerju varovanja pred tveganjem, so 
vse spremembe poštene vrednosti pripoznane neposre-
dno v poslovnem izidu.

(e) Nepremičnine, naprave in oprema

(i) Pripoznanje in merjenje
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki so neposredno pri-
pisani nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvirju izdelane-
ga sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stro-
ške dela in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno 
pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter 

stroške razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih 
sredstev ter obnovitev mesta, na katerem se je to sred-
stvo nahajalo, kot tudi usredstvene stroške izposojanja. 
Stroški prav tako lahko zajemajo prenose iz kapitala, in 
sicer dobiček ali izgubo, ki so nastali pri varovanju denar-
nega toka pred valutnim tveganjem za nakup opredmete-
nih osnovnih sredstev. Nabavljeni računalniški programi, 
ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev, so 
usredstveni kot del te opreme.

Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne 
dobe koristnosti, so obračunani kot posamezne (večje) 
skupine opredmetenih osnovnih sredstev. 

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmete-
nega osnovnega sredstva, je določen/a na podlagi pri-
merjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega 
osnovnega sredstva ter pripoznane čiste vrednosti v okvi-
ru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida.
 
(ii) Prerazporeditve k naložbenim nepremičninam 
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v 
naložbeno nepremičnino, je nepremičnina izmerjena po 
njeni pošteni vrednosti in prerazporejena k naložbenim 
nepremičninam. Dobiček, ki se pojavi pri ponovnem 
merjenju poštene vrednosti, se pripozna v poslovnem 
izidu. 

(iii) Kasnejši stroški
Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega 
sredstva so pripoznani v knjigovodski vrednosti tega sred-
stva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, 
povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo, ter če 
je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Pripozna-
nje knjigovodske vrednosti izmerjenega dela se odpravi. 
Vsi ostali stroški (npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v 
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

(iv) Amortizacija
Amortizacija temelji na strošku sredstva, ki je zmanjšan 
za preostalo vrednost. Dele posameznih sredstev Istra-
benz, d.d., oceni in če obstaja del sredstva z drugačno 
življenjsko dobo od preostalih delov sredstva, se ta del 
amortizira posebej.

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega ča-
sovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 
vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega 
osnovnega sredstva. Ta metoda najbolj natančno odraža 
pričakovan vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva so 
amortizirana ob upoštevanju trajanja najema in dobe ko-
ristnosti. Zemljišča niso amortizirana.

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdo-
bje so naslednje:
• zgradbe 20–33 let,
• transportna sredstva 8 let,
• računalniška oprema 3 leta,
• pohištvo 8 let, 
• ostala oprema 3–5 let.

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vre-
dnosti so ponovno pregledane na dan poročanja in so 
po potrebi prilagojene. V letu 2010 niso bile opravljene 
ocene opredmetenih osnovnih sredstev. 
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(f) Neopredmetena sredstva

(i) Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani Is-
trabenza, d.d., katerih dobe koristnosti so omejene, so iz-
kazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

(ii) Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so 
usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče gospo-
darske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katerega se izdat-
ki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem 
izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

(iii) Amortizacija
Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti sred-
stva, ki je zmanjšana za preostalo vrednost. 
Amortizacija je pripoznana v poslovnem izidu po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti neopredmetenih sredstev in se začne, ko 
so sredstva na razpolago za uporabo. Ocenjene dobe ko-
ristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje: 
• pravice industrijske lastnine 5 let,
• druga neopredmetena sredstva 5 let.

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vre-
dnosti so ponovno pregledane ob koncu vsakega poslov-
nega leta in so po potrebi prilagojene. 

(g) Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so posedo-
vane, da bi prinašale najemnino ali povečevale vrednost 
dolgoročne naložbe ali pa oboje. Naložbene nepremič-
nine niso posedovane za namene prodaje pri običajnem 
poslovanju, za namene proizvodnje, dobavo blaga in sto-
ritev ali administrativne namene. Naložbene nepremič-
nine so izkazane po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani 
za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi oslabitve. 

Če se uporaba nepremičnine spremeni v tej meri, da zah-
teva prerazvrstitev med opredmetena osnovna sredstva, 
je prenesena po sedanji vrednosti. 

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristno-
sti naložbene nepremičnine. Zemljišča niso amortizirana. 
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so 
naslednje:  
• zgradbe 20–33 let.

(h) Oslabitev sredstev

(i) Finančna sredstva (vključno terjatve)
Istrabenz, d.d., na datum poročanja oceni vrednost fi-
nančnega sredstva, da presodi, ali obstaja objektivno zna-
menje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo je oslabljeno, 
če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je 
zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja priča-
kovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, 
ki so zanesljivo izmerljiva.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom 
izkazanim po pošteni vrednosti preko kapitala je izraču-

nana kot razlika med knjigovodsko vrednostjo in pošteno 
vrednostjo.
Objektivni dokazi o slabitvi naložbe za družbo, s kate-
re vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, 
so dolgotrajnejše ali pomembno zmanjšanje poštene 
vredno sti finančne naložbe pod njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. Kot dolgotrajnejše zmanjšanje štejemo nepre-
kinjeno zmanjšanje več kot 9 mesecev in kot pomembno 
zmanjšanje upoštevamo 40odstotno zmanjšanje poštene 
vredno sti pod knjigovodsko vrednost. Nepristranski do-
kazi o oslabljenosti finančnega sredstva ali skupine sred-
stev so pomembne informacije, ki vzbujajo pozornost 
imetnika sredstva o: 
• pomembnih finančnih težavah izdajatelja ali zavezanca;
• kršenju pogodbe, kot je neizpolnitev obveznosti ali kr-

šitev pri plačevanju obresti ali  glavnice;
• posojilodajalčevi koncesiji posojilojemalcu iz gospo-

darskih ali pravnih razlogov v povezavi s posojilodajal-
čevimi finančnimi težavami, ki je posojilodajalec sicer 
ne bi obravnaval;

• verjetnosti stečaja ali finančne reorganizacije pri poso-
jilojemalcu;

• izginotju delujočega trga za takšno finančno sredstvo 
zaradi finančnih težav ali

• pomembnih podatkov, ki kažejo, da obstaja izmerljivo 
zmanjšanje ocenjenih prihodnjih denarnih tokov iz 
skupine finančnih sredstev vse od začetnega pripozna-
nja sredstev, čeprav se zmanjšanja ne da prepoznati pri 
posameznih finančnih sredstvih v skupini, tudi:
– neugodnih spremembah v plačilnem statusu posoji-

lojemalcev v skupini (na primer povečanem številu 
zamujenih plačil ali povečanem številu posojilojemal-
cev s kreditnimi karticami, ki so dosegli svojo zgornjo 
mejo in plačujejo le majhne mesečne zneske) ali 

– gospodarskih razmerah v državi ali krajevnem okolju, 
povezanih z neplačili po sredstvih v skupini (na primer 
povečanju stopnje brezposelnosti na zemljepisnem 
območju posojilojemalcev, zmanjšanju cen nepremič-
nin pri hipotekah na zadevnem območju, zmanjšanju 
cen nafte v povezavi s sredstvi za posojila proizvajal-
cem nafte ali neugodnih spremembah razmer v dejav-
nosti, ki vplivajo na posojilojemalce v skupini).

Poleg informacij o naštetih vrstah dogodkov vsebujejo 
nepristranski dokazi o oslabitvi finančne naložbe v ka-
pitalski instrument tudi informacije o pomembnih spre-
membah z neugodnim učinkom, do katerih je prišlo v 
tehnološkem, tržnem, gospodarskem ali pravnem okolju, 
v katerem posluje izdajatelj in nakazujejo, da vrednosti 
finančne naložbe v kapitalski instrument morda ne bo 
mogoče nadomestiti. 

Objektivni dokazi o slabitvi naložbe za družbo, s katere 
vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, 
so javno razpoložljivi podatki o pomembnih finančnih 
težavah družbe, verjetnosti stečaja ali finančne reorgani-
zacije, pomembne zadeve z neugodnim učinkom, do ka-
terih je prišlo v tehnološkem, tržnem, gospodarskem ali 
pravnem okolju, v katerem družba posluje,….

Poštena vrednost je borzna cena oz. ocenjena vrednost z 
uporabo modela vrednotenja. Za naložbe v vrednostne 
papirje, ki kotirajo na borzi, se model vrednotenja kot 
merilo poštene vrednosti uporablja le v izjemnih prime-
rih, kot so zanemarljiv obseg prometa z določenim vre-
dnostnim papirjem oz. nelikvidnost delnice, vsesplošna 
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finančna kriza, nedelujoči trg, nestabilnost bančnega trga 
in druge nepredvidene razmere.

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, 
izkazanim po odplačni vrednosti, je izračunana kot razli-
ka med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi 
bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni 
veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s 
finančnim sredstvom razpoložljivim za prodajo je izraču-
nana glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.

Pri pomembnih finančnih sredstvih je ocena oslabitve iz-
vedena posamično. Ocena oslabitve preostalih finančnih 
sredstev je izvedena skupinsko glede na njihove skupne 
značilnosti pri izpostavljenosti tveganjem.

Istrabenz, d.d., je vse izgube zaradi oslabitve izkazal v po-
slovnem izidu obdobja. Morebitna nabrana izguba v zvezi 
s finančnim sredstvom razpoložljivim za prodajo, ki je bila 
izkazana v rezervi za pošteno vrednost, je prenesena na 
poslovni izid.

Izguba zaradi oslabitve je odpravljena, če je odpravo iz-
gube zaradi oslabitve mogoče nepristransko povezati z 
dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri fi-
nančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in fi-
nančnih sredstvih razpoložljivih za prodajo, ki so dolgovni 
instrumenti, je odprava izgube zaradi oslabitve izkazana v 
poslovnem izidu. Odprava slabitve finančnih sredstev, na-
menjenih za prodajo, ki so lastniški vrednostni papirji, je 
pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu obdobja.

(ii) Nefinančna sredstva
Istrabenz, d.d., ob vsakem datumu poročanja preveri pre-
ostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev, razen 
odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi, ali 
so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se 
oceni nadomestljivo vrednost sredstva. Oslabitev denar 
ustvarjajoče enote je pripoznana v primeru, ko knjigo-
vodska vrednost presega nadomestljivo vrednost.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče 
enote je njena vrednost pri uporabi in poštena vrednost, 
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri 
določanju vrednosti sredstva pri uporabi so pričakovani 
prihodnji denarni tokovi diskontirani na njihovo sedanjo 
vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, 
ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja 
in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preiz-
kusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti 
posamično, uvrsti v najmanjšo možno skupino sredstev, 
ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe. 

Slabitev je izkazana v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki 
je pri denar ustvarjajoči enoti pripoznana zaradi oslabitve, 
je razporejena tako, da je najprej zmanjšana knjigovodska 
vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvar-
jajočo enoto (ali skupine denar ustvarjajočih enot), nato 
pa na druga sredstva denar ustvarjajoče enote (ali skupi-
ne denar ustvarjajočih enot) sorazmerno s knjigovodsko 
vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

Izgube zaradi oslabitve dobrega imena niso odpravlje-
ne. Istrabenz, d.d., je ovrednotil izgube zaradi oslabitve 
v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja 

in tako ugotovil, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta 
celo ne obstaja več. Izguba zaradi oslabitve je odpravlje-
na, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih 
družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba 
zaradi oslabitve sredstva je odpravljena do višine, do ka-
tere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže 
knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju 
amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih 
ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

(i) Zaslužki zaposlenih

Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze kratkoročnih zaslužkov zaposlenih so merjene 
brez diskontiranja in so izkazane med odhodki, ko je delo 
zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zasluž-
kom opravljeno. Obveznosti so izkazane v višini, za ka-
tero se pričakuje plačilo v obliki kratkoročne premije ali 
programa delitve dobička, če ima Istrabenz, d.d., sedanjo 
pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi pre-
teklega opravljanja dela zaposlene osebe in je obveznost 
mogoče zanesljivo izmeriti.

(j) Rezervacije

Rezervacije so pripoznane, če ima Istrabenz, d.d., zaradi 
preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je 
mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri po-
ravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 
gospodarske koristi. Istrabenz, d.d., določi rezervacije z 
diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov 
po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene ča-
sovne vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so 
značilna za obveznost. Razreševanje diskonta je izkazano 
med finančnimi odhodki.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Istrabenz, d.d., je v skladu z zakonskimi predpisi, s ko-
lektivno pogodbo in z notranjim pravilnikom zavezan k 
plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob nji-
hovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezer-
vacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih 
izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane 
na konec poročevalskega obdobja. Izračun za poslovno 
leto 2009 je bil narejen za vsakega zaposlenega tako, da 
je upošteval stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške 
vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izra-
čun je z uporabo projicirane enote pripravil pooblašče-
ni aktuar. Izračun sestavi pooblaščeni aktuar vsaki dve 
leti, razen v primerih velike fluktuacije zaposlenih, velike 
strukturne spremembe zaposlenih, ob vstopu nove druž-
be v Skupino ali ob spremembi osnovnih predpostavk 
izračuna (npr. sprememba kolektivne pogodbe). Zadnji 
izračun je bil opravljen za poslovno leto 2009, naslednji 
bo opravljen za poslovno leto 2011. 

(k) Prihodki

(i) Prihodki iz prodaje izdelkov
Prihodki iz prodaje izdelkov so pripoznani po pošteni 
vrednosti prejetega poplačila ali terjatev iz tega naslova, 
in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadalj-
njo prodajo in količinske popuste. Prihodki so izkazani, 
ko kupec prevzame vse pomembne oblike tveganja in 
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koristi, ki so povezani z lastništvom sredstva, ko obstaja 
gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim pove-
zanih stroškov ali možnosti vračila izdelkov in ko družba 
preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih izdelkih. 
Če je verjetno, da bodo dani popusti in se znesek lahko 
izmeri, je omenjeni popust pripoznan kot zmanjšanje pri-
hodkov ob pripoznanju prodaje. 
Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih dolo-
čil kupoprodajne pogodbe. 

(ii) Prihodki iz opravljenih storitev 
Prihodki iz opravljenih storitev so pripoznani v izkazu 
poslovnega izida glede na stopnjo dokončanosti posla ob 
koncu poročevalskega obdobja. Stopnjo dokončanosti se 
oceni s pregledom opravljenega dela. 

(iii) Provizije
Ko Istrabenz, d.d., v določenem poslu nastopa kot po-
srednik in ne kot matična družba, so izkazani prihodki v 
višini neto zneska provizije. 

(iv) Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin so pripo-
znani med prihodki, kateri so enakomerni v času trajanja 
najema. Podeljene spodbude v zvezi z najemom so pripo-
znane kot sestavni del skupnih prihodkov od najemnin. 

(l) Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od na-
ložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za 
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prihodke od 
povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev po po-
šteni vrednosti skozi poslovni izid in dobičke od instru-
mentov za varovanje pred tveganjem, ki so pripoznani 
v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti so pripo-
znani ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne 
obrestne mere. Prihodki od dividend so v izkazu poslov-
nega izida pripoznani na dan, ko je uveljavljena delničar-
jeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na 
borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende 
preneha biti povezana z delnico.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, izgu-
be ob prodaji finančnih sredstev razpoložljivih za pro-
dajo, dividende od prednostnih delnic, izkazanih med 
obveznostmi, negativne spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid, in izgube instrumentov za varovanje pred 
tveganjem, ki so pripoznana v izkazu poslovnega izida. 

Stroški izposojanja, ki se ne nanašajo neposredno na pri-
dobitev, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pripravi, so v 
izkazu poslovnega izida pripoznani po metodi efektivnih 
obresti.

V primeru pomembnejših sredstev v pripravi, katerih iz-
gradnja oz. priprava za uporabo traja več kot 9 mesecev, 
pripiše družba stroške izposojanja neposredno nakupu, 
gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi kot del nabavne 
vrednosti takega sredstva.

Dobički in izgube pri preračunu med valutami so izkaza-
ne po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki ozi-
roma odhodki.

(m) Davek od dobička

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta ob-
sega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička je 
izkazan v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v 
katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki 
so izkazane neposredno v kapitalu, zato je izkazan med 
kapitalom ali v drugem vseobsegajočem donosu.
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da 
bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob 
uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uvelja-
vljenih ob koncu poročevalskega obdobja, in morebitne 
prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi 
poslovnimi leti. 

Odloženi davek je izkazan ob upoštevanju začasnih razlik 
med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi 
za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe 
davčnega poročanja. Odloženi davek je izkazan v višini, v 
kateri se pričakuje, da ga bo treba plačati ob odpravi zača-
snih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu 
uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja.

Istrabenz, d.d., pobota odložene terjatve za davek in odlo-
žene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo 
pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene 
obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nanaša-
joč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo enoto 
ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo poplačati 
obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v 
pobotanem znesku ali pa nameravajo hkrati poplačati ob-
veznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek.

Odložene terjatve za davek za neuveljavljene davčne izgu-
be, davčne dobropise in davčno priznane začasne razlike 
so pripoznane v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, 
da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v bre-
me katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo 
terjatev. Odložene terjatve za davek so zmanjšane za zne-
sek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti 
davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

(n) Čisti dobiček na delnico

Istrabenz, d.d., izkazuje pri navadnih delnicah osnovno 
dobičkonosnost delnice in popravljeno dobičkonosnost 
delnice. Osnovna dobičkonosnost delnice je izračuna-
na tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki pripada 
navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom 
navadnih delnic v poslovnem letu. Popravljeni dobiček 
delnice pa se izračunava s prilagoditvijo dobička oziroma 
izgube, ki pripada navadnim delničarjem, in tehtanega 
povprečnega števila navadnih delnic v poslovnem letu za 
učinek vseh popravljalnih možnosti navadnih delnic. Ker 
ima Istrabenz, d.d., izdane le navadne delnice, je popra-
vljena dobičkonosnost delnice enaka osnovni.

(o) Poročanje po odsekih

Istrabenz, d.d., nima opredeljenih področnih in območnih 
odsekov, saj se tveganja in donosi med področji, na katerih 
posluje, ne razlikujejo bistveno. Poročanje po odsekih je 
prikazano v konsolidiranih računovodskih izkazih. 
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(p) Novi standardi, ki še niso stopili v veljavo

Novi standardi, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni 
in med pripravo računovodskih izkazov na dan 31. 12. 
2010 niso bili upoštevani.

• Spremenjen MRS 24 – Razkrivanje povezanih 
strank (v veljavi od 1. 1. 2011)

V skladu s spremembo so državne ustanove oproščene 
razkrivanja poslov s povezano stranko ter z odprtimi sta-
nji, vključno obvez do (a) vlade, ki usmerja, skupno ob-
vladuje ali ima pomemben vpliv na poročajočo družbo; 
in do (b) druge družbe, ki je obravnavana kot povezana 
družba, ker ista vlada usmerja, skupno obvladuje ali ima 
pomemben vpliv na poročajočo in drugo družbo. Spre-
menjen standard zahteva posebna razkritja, če poročajo-
ča družba uveljavi to izvzetje oz. izjemo.

Standard na novo opredeljuje pojem povezane stranke. 
Leta nastane kot posledica novih povezav (npr. pridru-
žena podjetja obvladujočega družbenika in obvladovanih 
družb ali skupaj obvladovanih družb s strani vodilnih).    

Spremenjen MRS 24 za Istrabenz, d.d., ni pomemben, 
saj družba ni vladna ustanova, spremenjena opredelitev 
povezane družbe pa se ne bo odrazila v novih povezavah, 
ki bi jih bilo treba razkriti v računovodskih izkazih.  

• Dopolnilo OPMSRP 14 MRS 19 – Omejitev sred-
stva določenega zaslužka, minimalne zahteve fi-
nanciranja in njihove medsebojne povezanosti (v 
veljavi od 1. 1. 2011) 

Dopolnilo OPMSRP 14 določa računovodsko obrav-
navanje predplačil, ki so potrebna v primeru minimalne 
zahteve financiranja. V skladu z dopolnili mora družba 
pripoznati določena predplačila kot sredstva na podlagi 
dejstva, da ima družba iz tega naslova bodoče gospodar-
ske koristi, in sicer v obliki zmanjšanja čistih izdatkov v 
prihodnjih letih, ko bi plačila iz naslova minimalne zahte-
ve financiranja bila obvezna.  

Dopolnilo OPMSRP 14 za Istrabenz, d.d., ni pomemb-
no, saj družba nima pokojninskih načrtov z opredeljeno 
višino pokojnine. 

• Dopolnilo OPMSRP 19 – Poravnava finančnih  
obveznosti s kapitalskimi instrumenti (v veljavi od 
1. 7. 2010)

Pojasnilo določa, da se kapitalski instrumenti, ki jih druž-
ba izda upniku za poravnavo finančne obveznosti v celoti 
ali delno, obravnavajo kot plačano nadomestilo v skladu 
z 41. členom MRS 39.

Kapitalski instrumenti, izdani upniku za poravnavo fi-
nančne obveznosti v celoti ali delno, se na začetku izmerijo 
po njihovi pošteni vrednosti, razen če te poštene vredno-
sti ni mogoče zanesljivo izmeriti; v tem primeru je treba 
kapitalske instrumente izmeriti tako, da izražajo pošteno 
vrednost poravnane finančne obveznosti. Razliko med 
knjigovodsko vrednostjo poravnane finančne obveznosti 
(ali delom poravnane finančne obveznosti) in plačanim 
nadomestilom je treba pripoznati v poslovnem izidu.

Istrabenz, d.d., med letom ni izdal kapitalskih instrumen-
tov za poravnanje finančnih obveznosti. Pojasnilo tako 
ne vpliva na primerjalne zneske v računovodskih izkazih 
Istrabenza, d.d., na dan 31. 12. 2010. Ker se pojasnilo 
navezuje zgolj na posle, ki se bodo zgodili v prihodnosti, 
ni mogoče vnaprej določiti učinkov pojasnila.

• Dopolnilo MRS 32 – Finančni instrumenti: Pred-
stavljanje – Razvrščanje izdanih pravic (v veljavi 
od 1. 2. 2010)

V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakupni 
boni za pridobitev določenega števila lastnih kapitalskih 
instrumentov podjetja v zameno za določen znesek v 
katerikoli valuti kapitalski instrumenti, če podjetje vsem 
svojim obstoječim lastnikom istega razreda ponudi soraz-
merno pravice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpelja-
nih kapitalskih instrumentov.

Dopolnilo MRS 32 za Istrabenz, d.d., ni pomembno, saj 
leta ni nikoli izdal tovrstnih finančnih instrumentov.

2.4 Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Istrabenza, d.d., in 
razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev 
poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih 
sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih 
skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja 
je Istrabenz, d.d., določil po metodah, ki so opisane v 
nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi 
s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta 
navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sred-
stev oziroma obveznosti družbe.

(i) Naložbene nepremičnine
Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka oce-
njeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnino na dan 
cenitve in po ustreznem trženju izmenjalo v premišljenem 
poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri če-
mer so stranke dobro obveščene. Istrabenz, d.d., preverja 
vsakih 5 let pošteno vrednost naložbenih nepremičnin. 
Cenitve opravi zunanji neodvisni cenilec nepremičnin. 

Če ni mogoče določiti trenutnih cen na aktivnem trgu, se 
vrednost naložbene nepremičnine oceni s pomočjo oce-
njene vrednosti oddajanja nepremičnine v najem. Donos iz 
najema je vključen v izračun celotne vrednosti nepremični-
ne na osnovi ocenjene vrednosti najema. Ko dejanski na-
jem odstopa od ocenjene vrednosti najema, je treba izvesti 
ustrezne prilagoditve dejanske cene najema.

(ii) Naložbe v odvisne družbe
Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka 
ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko naložba na dan 
cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišlje-
nem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, 
pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razu-
mno, neprisiljeno in neodvisno. Uprava Istrabenza, d.d., 
preverja vsako leto na dan poročanja pošteno vrednost 
naložb v odvisne družbe. Pošteno vrednost oceni poo-
blaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij ob upoštevanju 
vseh relevantnih informacij.
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(iii) Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne   
 papirje
Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti 
skozi poslovni izid in za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev je določena glede na ponujeno nakupno ceno ob 
koncu poročevalskega obdobja. 

(iv) Poslovne in druge terjatve
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev je izraču-
nana kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, 
razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poroče-
valskega obdobja. 

(v) Izpeljani instrumenti
Poštena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi po-
nujeni ceni ob koncu poročevalskega obdobja, če je ta na 
voljo. Če ta ni na voljo, se pošteno vrednost določi kot 
razliko med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla in 
trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob upo-
števanju preostale dospelosti posla z obrestno mero brez 
tveganja (na podlagi državnih obveznic).

Poštena vrednost obrestne zamenjave temelji na ponud-
bah borznih posrednikov. Primernost teh ponudb je do-
ločena z metodo diskontiranih bodočih čistih denarnih 
tokov ob upoštevanju dospelosti posameznega posla in 
z uporabo tržnih obrestnih mer za podobne instrumente 
na datum vrednotenja. 

(vi) Neizpeljane finančne obveznosti
Poštena vrednost je za potrebe poročanja izračunana na 
podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in 
obresti, ki so diskontirani po tržni obrestni meri ob kon-
cu poročevalskega obdobja. 

2.5 Obvladovanje finančnih tveganj

Pregled
Istrabenz, d.d., je izpostavljen naslednjim tveganjem, ki 
izhajajo iz uporabe finančnih instrumentov:

• kreditnemu tveganju,
• likvidnostnemu tveganju,
• tržnemu tveganju.

Ta točka obravnava Istrabenz, d.d., in njegovo izposta-
vljenost posameznim tveganjem ter cilje, usmeritve in po-
stopke za merjenje in obvladovanje tveganj ter ravnanje s 
kapitalom. Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nada-
ljevanju pojasnil k računovodskim izkazom.

Usmeritve pri upravljanju s tveganji
Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev in 
nadzor usmeritev glede upravljanja s tveganji. 

Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane zato, 
da z njimi opredelimo in analiziramo tveganja, s katerimi 
se družba sooča, na podlagi česar se nato določi ustrezne 
omejitve in kontrole ter spremlja tveganja in omejitve. 
Usmeritve in sisteme upravljanja s tveganji se redno pre-
verja, da sproti posredujejo informacije o spremenjenih 
tržnih razmerah ter dejavnostih družbe.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela fi-
nančno izgubo, če stranka ali pogodbenica, vključena v 

pogodbo o finančnem instrumentu, ne izpolni pogodbe-
nih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz 
naslova odobrenih jamstev.

Poslovne in druge terjatve
Izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju je odvisna 
zlasti od značilnosti posameznih strank. Večina strank po-
sluje z družbo pretežno kot najemnik poslovnih prostorov 
že več let in pri teh niso bile izkazane izgube zaradi slabitev. 
Istrabenz, d.d., ne zahteva varščine za poslovne terjatve. 

Istrabenz, d.d., oblikuje popravek za vrednost oslabitve, 
ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslova poslovnih 
in drugih terjatev ter naložb. Popravek za skupni znesek 
izgube je določen ob upoštevanju podatkov o finančnem 
položaju stranke (npr. pričet stečajni postopek) in na 
podlagi podatkov, ki se nanašajo na statistiko plačil.

Naložbe
Poslovodstvo aktivno spremlja bonitetne ocene družb, v 
katerih ima naložbo. V skladu z NFP je družba za po-
plačilo upnikov v rokih in višinah, kot jih je predvidela v 
NFP, namenila celotno premoženje, vendar prednostno 
tisto premoženje, ki ga bo mogoče v rokih, ki so pred-
videni za poplačilo upnikov, najbolj optimalno unovčiti. 
Družba zato aktivno spremlja trg in poskuša posamezne 
naložbe najbolj optimalno unovčiti.

Garancije
V skladu s svojo usmeritvijo nudi družba finančne garan-
cije zgolj odvisnim podjetjem. Odobritev presoja preko 
planskih usmeritev odvisnih družb in z aktivnim spre-
mljanjem rezultatov poslovanja. 

Družba v letu 2010 ni odobravala novih jamstev. Tovr-
stna izpostavljenost se je do konca leta 2010 v primerjavi 
z letom 2009 znižala za 8.666.219 evrov (pojasnilo 20).

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba pri izpol-
njevanju naletela na težave pri poravnavi svojih finančnih 
obveznosti, ki jih poravnava z denarnimi ali drugimi fi-
nančnimi sredstvi. Istrabenz, d.d., zagotavlja likvidnost 
tako, da skrbi, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za 
poravnavanje svojih obveznosti v roku. 

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe tržnih 
cen, kot npr. spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer 
in lastniških instrumentov, vplivale na prihodke družbe 
ali na vrednost finančnih instrumentov. Cilj obvladovanja 
tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izposta-
vljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah ob hkra-
tni optimizaciji dobička.

Valutno tveganje
Družba ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker celotno 
poslovanje izvaja v valuti družbe.

Tveganje spremembe obrestne mere
V NFP je Istrabenz, d.d., določil fiksne obrestne mere po 
letih za obveznosti družbe iz naslova prejetih posojil, na 
katere učinkuje prisilna poravnava, zato družba ni izpo-
stavljena tveganju spremembe obrestnih mer.

Istrabenz, d.d., ni najemal novih posojil v letu 2010.



Le
tn

o 
po

ro
či

lo
 2

01
0

Ra
ču

no
vo

ds
ko

 p
or

oč
ilo

dr
už

be
148

2.6 Pojasnila postavk v računovodskih izkazih

Pojasnilo 1: Nepremičnine, naprave in oprema

Zneski v €

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zgradbe 1.326.597 1.403.132

Druge naprave in oprema 272.741 302.650

Skupaj nepremičnine, naprave in oprema 1.599.338 1.705.782

Nepremičnine, naprave in oprema v višini 1.599.338 
evrov predstavljajo 0,60 odstotka vseh sredstev Istraben-
za, d.d. Naložbe v zgradbe so naložbe v upravno stavbo. 

Druga pojasnila nepremičnin, naprav in opreme

Istrabenz, d.d., ima na zgradbe vpisano skupno hipoteko 
vseh bank upnic (pojasnilo 14).

Gibanje v letu 2010
Zneski v €

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA ZGRADBE
DRUGE NAPRAVE IN 

OPREMA SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2010 2.525.657 1.548.507 4.074.164

Ostale nabave 0 2.579 2.579

Odpisi 0 -5.949 -5.949

Stanje 31. 12. 2010 2.525.657 1.545.137 4.070.794

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 1.122.525 1.245.857 2.368.382

Odpisi 0 -5.949 -5.949

Amortizacija v obdobju 76.535 32.488 109.023

Stanje 31. 12. 2010 1.199.060 1.272.396 2.471.456

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2010 1.403.132 302.650 1.705.782

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010 1.326.597 272.741 1.599.338

Gibanje v letu 2009

Zneski v €

NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA ZGRADBE
DRUGE NAPRAVE IN 

OPREMA SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2009 2.525.657 1.584.706 4.110.363

Ostale nabave 0 624 624

Odpisi 0 -36.199 -36.199

Odtujitve 0 -624 -624

Stanje 31. 12. 2009 2.525.657 1.548.507 4.074.164

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2009 1.045.990 1.241.466 2.287.456

Odpisi 0 -36.199 -36.199

Amortizacija v obdobju 76.535 40.590 117.125

Stanje 31. 12. 2009 1.122.525 1.245.857 2.368.382

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2009 1.479.667 343.240 1.822.907

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009 1.403.132 302.650 1.705.782
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Naložbene nepremičnine v višini 8.979.677 evrov pred-
stavljajo 3,36 odstotka vseh sredstev Istrabenza, d.d.

Naložbene nepremičnine sestavljajo naložbe v zemljišča 
v Kopru in Portorožu v vrednosti 3.643.604 evrov ter 

naložbe v poslovne prostore na Ferrarski ulici in Ogr-
lici v Kopru, na Dunajski cesti v Ljubljani, Vilo Bled in 
počitniške kapacitete v Kranjski Gori, kar skupaj znaša 
5.336.073 evrov. 

Pojasnilo 2: Naložbene nepremičnine

Gibanje v letu  2010

Zneski v €

NALOŽBENE NEPREMIČNINE 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Naložbene nepremičnine – zgradbe 5.336.073 5.613.197

Naložbene nepremičnine – zemljišča 3.643.604 4.088.424

Skupaj naložbene nepremičnine 8.979.677 9.701.621

Zneski v €

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

ZEMLJIŠČA  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE

ZGRADBE  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE

ZGRADBE KOT  
NALOŽBENE  

NEPREMIČNINE –  
POVEZANA PODJETJA

SKUPAJ  
NALOŽBENE  

NEPREMIČNINE

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2010 4.088.424 7.494.597 971.185 12.554.206

Stanje 31. 12. 2010 4.088.424 7.494.597 971.185 12.554.206

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 0 2.537.494 315.091 2.852.585

Izgube zaradi oslabitev 444.820 0 0 444.820

Amortizacija v obdobju 0 247.694 29.430 277.124

Stanje 31. 12. 2010 444.820 2.785.188 344.521 3.574.529

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2010 4.088.424 4.957.103 656.094 9.701.621

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010 3.643.604 4.709.409 626.664 8.979.677

Uprava družbe na datum vsakega poročanja oceni, ali 
obstaja znamenje, da bo sredstvo morda oslabljeno. Is-
trabenz, d.d., je 23. 4. 2010 v časniku Delu objavil poziv 
za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin. Na podlagi 

prejetih ponudb za dve parceli v Portorožu in cenitve 
pooblaščenega cenilca nepremičnin je opravil slabitev ze-
mljišča v višini 444.820 evrov.

Druga pojasnila naložbenih nepremičnin

Uprava Istrabenza, d.d., ocenjuje, da znaša poštena vre-
dnost naložbenih nepremičnin 11.631.228 evrov. Uprava 

je pri tem upoštevala pridobljene cenitve pooblaščenih 
cenilcev premoženja iz leta 2009. V teh cenitvah je oce-
njena tržna vrednost nepremičnin ob upoštevanju pred-
postavke takojšnje prodaje (v roku 24 mesecev). 

Gibanje v letu  2009 

Zneski v €

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

ZEMLJIŠČA  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE

ZGRADBE  
KOT NALOŽBENE 

NEPREMIČNINE

ZGRADBE KOT  
NALOŽBENE  

NEPREMIČNINE –  
POVEZANA PODJETJA

SKUPAJ  
NALOŽBENE  

NEPREMIČNINE

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2009 4.088.424 7.494.597 971.185 12.554.206

Stanje 31. 12. 2009 4.088.424 7.494.597 971.185 12.554.206

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2009 0 2.289.800 285.661 2.575.461

Amortizacija v obdobju 0 247.694 29.430 277.124

Stanje 31. 12. 2009 0 2.537.494 315.091 2.852.585

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2009 4.088.424 5.204.797 685.524 9.978.745

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009 4.088.424 4.957.103 656.094 9.701.621
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Naložbe v poslovne prostore daje Istrabenz, d.d., v najem. Prihodki od najemnin presegajo stroške, ki jih ima z nepre-
mičninami.

Naložbene nepremičnine so v celoti dane kot jamstvo bankam upnicam, ki imajo vpisano skupno hipoteko (pojasnilo 14).

Neopredmetena sredstva v višini 18.139 evrov predsta-
vljajo programski paketi v skupnem znesku 12.800 evrov 

Zneski v €

VREDNOSTI, PRIPOZNANE V POSLOVNEM IZIDU 2010 2009

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine 593.961 630.783

Stroški vzdrževanja -43.308 -23.289

Amortizacija -277.124 -277.124

Zneski v €

NALOŽBENE NEPREMIČNINE, DANE KOT POROŠTVO ZA OBVEZNOSTI KNJIGOVODSKA VREDNOST SREDSTVA  
31. 12. 2010

Zemljišča 3.643.604

Zgradbe 4.709.409

Zgradbe, dane v najem odvisnim družbam 626.664

Pojasnilo 3: Neopredmetena sredstva

Zneski v €

NEOPREDMETENA  SREDSTVA  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Pravice industrijske lastnine 5.339 8.007

Druga neopredmetena sredstva 12.800 17.765

Skupaj neopredmetena sredstva 18.139 25.772

ter pravico do uporabe blagovnega imena družb v Skupi-
ni Istrabenz v znesku 5.339 evrov.

Gibanje neopredmetenih sredstev 2010

Zneski v €

NEOPREDMETENA  SREDSTVA
PRAVICE INDUSTRIJSKE 

LASTNINE

DRUGA  
NEOPREDMETENA  

SREDSTVA SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2010 22.232 2.867.959 2.890.191

Stanje 31. 12. 2010 22.232 2.867.959 2.890.191

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2010 14.225 2.850.194 2.864.419

Amortizacija v obdobju 2.668 4.965 7.633

Stanje 31. 12. 2010 16.893 2.855.159 2.872.052

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2010 8.007 17.765 25.772

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2010 5.339 12.800 18.139
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Gibanje neopredmetenih sredstev 2009

Pojasnilo 4: Deleži v odvisnih družbah

Pojasnilo 4: Deleži v odvisnih družbah

Naložbe v odvisne družbe na dan 31. 12. 2010 v skupnem znesku 186.990.702 evrov predstavljajo 69,89 odstotka vseh 
sredstev Istrabenza, d.d. 

Zneski v €

NEOPREDMETENA  SREDSTVA
PRAVICE INDUSTRIJSKE 

LASTNINE

DRUGA  
NEOPREDMETENA  

SREDSTVA SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

Stanje 1. 1. 2009 23.349 2.867.959 2.891.308

Odpisi -1.117 0 -1.117

Stanje 31. 12. 2009 22.232 2.867.959 2.890.191

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 1. 1. 2009 12.197 2.845.111 2.857.308

Odpisi -774 0 -774

Amortizacija v obdobju 2.802 5.083 7.885

Stanje 31. 12. 2009 14.225 2.850.194 2.864.419

Knjigovodska vrednost 1. 1. 2009 11.152 22.848 34.000

Knjigovodska vrednost 31. 12. 2009 8.007 17.765 25.772

DRUŽBE V SKUPINI

% LASTNIŠTVA KNJIGOVODSKA VREDNOST NALOŽBE
PREVREDNOTENJE 

OZ. SLABITEV

31. 12. 2010 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2009 31. 12. 2010

Istrabenz Gorenje, d.o.o. 48,686 % 49,34 % 8.339.000 7.088.000 366.915

Instalacija, d.o.o. 51,00 % 51,00 % 57.695.000 57.648.000 47.000

Actual I.T., d.d. 70,20 % 78,00 % 5.229.358 14.839.000 -9.609.642

Istrabenz plini, d.o.o. 51,00 % 51,00 % 30.958.000 25.385.000 5.573.000

Istrabenz Turizem, d.d. 100,00 % 100,00 % 82.870.000 107.053.000 -24.183.000

Istrabenz Marina Invest, d.o.o., 
v stečaju 99,98 % 99,98 % 0 0 0

Droga Kolinska, d.d. 0,00 % 95,00 % 0 218.765.953 0

Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. 95,20 % 95,20 % 1.570.000 1.544.000 26.000

Golf Istra, d.o.o. 60,00 % 60,00 % 329.344 305.648 23.696

Istrabenz Inženiring, d.o.o. 51,00 % 51,00 % 0 0 0

Skupaj 186.990.702 432.628.601 -27.756.031

Zneski v €

DELEŽI ODVISNIH PODJETIJ 2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 432.628.601 296.369.291

Nakupi in dokapitalizacije 884.084 17.494.792

Prodaje in likvidacije -201.767.998 0

Odprave prevrednotenja zaradi prodaje -16.997.954 0

Sprememba poštene vrednosti -27.756.031 118.973.164

Drugi prenosi 0 -208.646

Končno stanje 31. 12. 186.990.702 432.628.601
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Dokapitalizacija

Istrabenz, d.d., je v poslovnem letu 2010 dokapitaliziral 
družbo Istrabenz Gorenje, d.o.o., v višini 884.084 evrov. 
Dokapitalizacija je bila izvedena iz prejete dividende.

Prodaja Droge Kolinske, d.d.

Istrabenz, d.d., je na podlagi pogodb o prodaji in prenosu 
delnic Droge Kolinska, d.d., z dne 30. 6. 2010, dne 23. 
11. 2010: 
• poravnal obveznosti po reodkupnih pogodbah za del-

nice Droge Kolinska, d.d.:
– do Factor banke, d.d., za 338.734 navadnih imenskih 

delnic izdajatelja Droga Kolinska, d.d., z oznako 
DRKR, kar predstavlja 2,30odstotni delež glasoval-
nih pravic v izdajatelju; 

– do Probanke, d.d., za 551.266 delnic izdajatelja Dro-
ga Kolinska, d.d., z oznako DRKR, kar predstavlja 
3,75odstotni delež glasovalnih pravic v izdajatelju. 
Z izpolnitvijo obveznosti se je zadolženost družbe 
zmanjšala (pojasnilo 17);

• in pridobil od NCA Investment Group, d.o.o., 735.447 
delnic izdajatelja Droga Kolinska, d.d., z oznako 
DRKR, kar predstavlja 5,00odstotni delež glasovalnih 
pravic v Drogi Kolinska, d.d.

Istrabenz, d.d., je tako prodal 14.708.939 delnic izdajate-
lja Droga Kolinska, d.d., kar predstavlja 100odstotni de-
lež v izdajatelju. Kupnina za vse delnice Droge Kolinska, 
d.d., je znašala 243.109.000 evrov. Pri prodaji je bil rea-
liziran dobiček v višini 27.928.717 evrov (pojasnilo 27), 
naložbe v odvisne družbe so se zmanjšale za 201.767.998 
evrov in odpravljeno je bilo prevrednotenje na pošteno 
vrednost v višini 16.997.954 evrov.

Istrabenz, d.d., ima v skladu s pogodbo o prodaji in pre-
nosu delnic Droge Kolinska, d.d., pravico do presežka iz 
naslova prodaje nepremičnin v lasti Droge Kolinska, d.d., 
v Ljubljani, če pride do prodaje v 12 mesecih od izvršitve 
prodaje delnic Droge Kolinska, d.d., (do 23. 11. 2011). 
Presežek je 50odstotna razlika med celotno kupnino za 

nepremičnine v lasti Droge Kolinska, d.d., v Ljubljani, in 
temeljno ceno nepremičnin, t.j. 8.000.000 evrov.

Družba Atlantic Naložbe, d.o.o., Ljubljana, je dolžna Is-
trabenzu, d.d., zagotoviti nakupno opcijo za nakup nepre-
mičnin v lasti Droge Kolinska, d.d., v Ljubljani po temeljni 
ceni, če nepremičnine ne bodo prodane do 23. 11. 2011, in 
sicer v obdobju med 23. 11. 2011 in 23. 12. 2011. 

Sprememba poštene vrednosti

Sprememba poštene vrednosti v skupni višini 27.756.031 
evrov je posledica uskladitve knjigovodske vrednosti na 
novo pošteno vrednost na podlagi izvedenih cenitev. Is-
trabenz, d.d., je izvedel slabitve v breme izkaza poslovnega 
izida v višini 6.185.624 evrov (pojasnilo 27) in zmanjšanje 
prevrednotenja preko kapitala v višini 21.570.407 evrov. 

Slabitev se nanaša na naložbo v družbo Actual I.T., d.d., ki je 
znašala skupaj 9.609.642 evrov; od tega je v izkazu poslovne-
ga izida pripoznano 6.185.624 evrov, prevrednotenje preko 
kapitala pa je bilo odpravljeno v višini 3.424.018 evrov. Nižja 
poštena vrednost je posledica uvedbe stečajnega postopka 
v družbi Simt, d.o.o., ki je bila najpomembnejša Actualova 
naložba. Slabitev je bila izvedena na podlagi cenitve, opra-
vljene s strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij 
z uporabo metod diskontiranih neto denarnih tokov. 

Decembra 2010 sta Istrabenz, d.d., in Boštjan Primec 
sklenila dogovor o prekinitvi pogodbe o nakupni in pro-
dajni opciji za 22odstotni poslovni delež družbe Actual 
I.T., d.d. Istrabenz, d.d., ima z družbo Publikum holding, 
d.o.o., sklenjeno pogodbo o ustanovitvi nakupne in pro-
dajne opcije za 220.000 navadnih delnic družbe Actual 
I.T., d.d. Istrabenz, d.d., ima nakupno opcijo, katero lah-
ko uresniči do vključno 31. 12. 2014, Publikum holding, 
d.o.o., pa ima prodajno opcijo, ki jo lahko uresniči med 
30. 11. 2013 in 31. 12. 2014.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe Actual I.T., 
d.d., z izdajo 111.111 novih prednostnih delnic, se je zni-
žal kapitalski delež Istrabenza, d.d., na 70,2 odstotka.

Pojasnilo 5: Deleži v pridruženih družbah

DRUŽBA DRŽAVA

LASTNIŠTVO v % KNJIGOVODSKA VREDNOST NALOŽBE v €

2010 2009 2010 2009

Adriafin, d.o.o. Slovenija 50,00 50,00 6.183.730 6.183.730

IP Obala, d.o.o. Slovenija 50,00 50,00 4.101.410 4.101.410

Logina, d.o.o. Slovenija 0,00 43,78 0 250.000

Gibanje naložb v pridružene družbe

Zneski v €

GIBANJE NALOŽB V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH 2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 10.535.140 12.636.553

Odtujitve -250.000 0

Slabitve pridruženih družb 0 -2.101.413

Končno stanje 31. 12. 10.285.140 10.535.140
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V primerjavi z letom 2009 so naložbe v pridružene družbe 
nižje za 250.000 evrov, in sicer zaradi prodaje 43,78od-
stotnega deleža v pridruženi družbi Logina, d.o.o.

Delež v družbi Adriafin, d.o.o., Koper, je zastavljen kot 
jamstvo za dolgove.

Istrabenz, d.d., ima sklenjeno pogodbo o ustanovitvi pro-
dajne opcije za poslovni delež v družbi IP Obala, d.o.o. 
Zaradi spremenjenih okoliščin je EP Invest, d.o.o., vložil 
tožbo za razvezo te opcije, družba Istrabenz, d.d., pa je 
vložila nasprotno tožbo, v kateri predlaga sodišču naj  izda 
sodbo, da je EP Invest, d.o.o., dolžan skleniti pogodbo o 
odplačnem prenosu poslovnih deležev.

Pomembni podatki v letu 2010

Pomembni podatki v letu 2009

Pojasnilo 6: Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo

Gibanje

Zneski v €

POMEMBNI 
PODATKI

KRATKO-
ROČNA 

SREDSTVA

NEKRATKO-
ROČNA 

SREDSTVA

KRATKO-
ROČNE  

OBVEZNOSTI

NEKRATKO-
ROČNE  

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
DOBIČEK / 

IZGUBA

PRIPADA JOČI 
DOBIČEK / 

IZGUBA

Adriafin, d.o.o. 3.822.984 8.170.902 326.575 926.835 10.740.476 502.527 374.256 128.271 64.136

IP Obala, d.o.o. 19.946.700 2.044.081 13.221.625 0 8.769.156 2.745.479 2.774.400 -28.921 -14.461

SKUPAJ 23.769.684 10.214.983 13.548.200 926.835 19.509.632 3.248.006 3.148.656 99.350 49.675

Zneski v €

POMEMBNI 
PODATKI

KRATKO-
ROČNA 

SREDSTVA

NEKRATKO-
ROČNA 

SREDSTVA

KRATKO-
ROČNE  

OBVEZNOSTI

NEKRATKO-
ROČNE  

OBVEZNOSTI KAPITAL PRIHODKI ODHODKI
DOBIČEK / 

IZGUBA

PRIPADAJOČI 
DOBIČEK / 

IZGUBA

Adriafin, d.o.o. 4.041.597 8.064.103 256.116 926.835 10.922.749 159.206 144.234 14.972 7.486

IP Obala, d.o.o. 20.434.745 2.174.567 13.844.260 0 8.765.052 1.579.010 1.566.863 12.147 6.074

Logina, d.o.o. 807.127 474.557 131.960 78.058 1.071.666 780.849 1.207.159 -426.310 -186.639

SKUPAJ 25.283.469 10.713.227 14.232.336 1.004.893 20.759.467 2.519.065 2.918.256 -399.191 -173.079

Zneski v €

GIBANJE

FINANČNA SREDSTVA  
RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO

2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 43.115.662 191.644.074

Nakupi 95.477 21.955

Prodaje -5.681.116 -153.921.662

Sprememba poštene vrednosti -4.196.548 4.889.910

Drugi prenosi 4.042.570 480.884

Tečajne razlike -1.392 501

Končno stanje 31. 12. 37.374.654 43.115.662

V poslovnem letu 2010 je Istrabenz, d.d., izvedel redno 
prodajo drugih naložb, pretežno naložb v sklade, v višini 
4.044.753 evrov ter unovčil zapadle kupone po kupon-
skih obveznicah v višini 1.636.363 evrov. 

Sprememba poštenih vrednosti v skupni višini 4.196.548 
evrov je posledica gibanja tečajev vrednostnih papirjev na 
Ljubljanski borzi. V skladu z usmeritvami Istrabenza, d.d., 
so bile izvedene slabitve naložb v breme poslovnega izida 
v višini 194.078 evrov.

Med drugimi prenosi v višini 4.042.570 evrov je zajeta 
menjava delnic, ki je posledica realizacije opcijskih po-
godb z družbo Aktiva Naložbe, d.d. Istrabenz, d.d., je v 
skladu z opcijskimi pogodbami realiziral menjavo delnic:

– odsvojil je 93.796 lot delnic družbe Factor banka, d.d., 
Ljubljana, v vrednosti 3.859.375 evrov;

– pridobil je 268.536 lot delnic družbe Elektro Celje, 
476.147 lot delnic družbe Elektro Primorska in 203.746 
lot delnic družbe Elektro Ljubljana v skupni vrednosti 
6.538.265 evrov;

– pridobil je 4.500 lot delnic družbe Petrol, d.d., Ljublja-
na, v skupni vrednosti 1.363.680 evrov.

Za navedene opcijske pogodbe je imel Istrabenz, d.d., že pri
poznane izvedene finančne instrumente in druge terjatve, po-
vezane s finančnimi prihodki, zato je realizacija vplivala na:
– zmanjšanje terjatev iz izvedenih finančnih instrumen-

tov v višini 2.018.622 evrov (pojasnilo 10),
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Pojasnilo 8: Poslovne terjatve

Slabitev terjatev

Zneski v €

POSLOVNE TERJATVE 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Terjatve do kupcev – odvisne družbe 14.726 47.284

Terjatve do kupcev – druge 47.233 50.987

Terjatve do kupcev 61.959 98.271

Druge terjatve, povezane s finančnimi prihodki 0 9.187.392

Druge poslovne terjatve 178.713 9.279

Skupaj poslovne terjatve 240.672 9.294.942

31. 12. 2010 je imel Istrabenz, d.d., 61.959 evrov terjatev 
do kupcev, od tega 17.293 evrov zapadlih. 

Kratkoročne terjatve do odvisnih družb v skupnem zne-
sku 14.726 evrov se nanašajo na naslednje družbe: 
• Istrabenz Investicijski Inženiring, d.o.o.  5.989 evrov
• Actual I.T., d.d.  3.541 evrov
• Istrabenz Turizem, d.d. 2.600 evrov
• Istrabenz plini, d.o.o. 1.282 evrov
• ostale odvisne družbe 1.314 evrov

Kratkoročna terjatev do družbe Istrabenz Marina Invest, 
d.o.o. – v stečaju, v višini 6.540 evrov je 100odstotno 
slabljena. Istrabenz, d.d., je vse svoje terjatve prijavil v 
stečajno maso.

Zmanjšanje drugih terjatev, ki so povezane s finančnimi 
prihodki, so v pretežni meri posledica realizacije opcijskih 
pogodb z družbo Aktiva Naložbe, d.d. (pojasnilo 6).

Zneski v €

POSLOVNE TERJATVE

 31. 12. 2010 31. 12. 2009

BRUTO  
VREDNOST

POPRAVEK 
VREDNOSTI

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST
BRUTO  

VREDNOST POPRAVEK

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST

Terjatve do kupcev 68.499 -6.540 61.959 98.271 0 98.271

Ostale kratkoročne terjatve 813.541 -634.828 178.713 9.831.499 -634.828 9.196.671

Tožene in dvomljive terjatve 76.240 -76.240 0 76.240 -76.240 0

Skupaj 958.280 -717.608 240.672 10.006.010 -711.068 9.294.942

Zneski v €

STAROST TERJATEV

BRUTO VREDNOST POPRAVEK VREDNOSTI BRUTO VREDNOST POPRAVEK VREDNOSTI

 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Nezapadlo 232.366 0 85.909 0

Že zapadlo do 90 dni 2.006 0 195.312 0

Že zapadlo od 91 do 180 dni 2.600 0 9.006.614 0

Že zapadlo od 181 do 360 dni 900 900 2.760 0

Že zapadlo več kot 360 dni 720.408 716.708 715.415 711.068

Skupaj 958.280 717.608 10.006.010 711.068

– zmanjšanje obveznosti iz izvedenih finančnih instru-
mentov v višini 7.247.665 evrov (pojasnilo 17), 

– zmanjšanje drugih terjatev, povezanih s finančnimi pri-
hodki, v višini 9.000.000 evrov (pojasnilo 8).

Istrabenz, d.d., ima sklenjeno pogodbo z družbo Aktiva 
Holdings B.V. o vzajemni podelitvi nakupne in prodajne 
opcije za 6.085 delnic družbe Tufin, d.d. Istrabenz, d.d., je 
marca 2010 na podlagi sklenjene pogodbe uveljavil prodaj-

no opcijo. Ker se družba Aktiva Holdings B.V. na pozive za 
izpolnitev obveznosti po sklenjeni pogodbi ni odzvala, je 
Istrabenz, d.d., zoper Aktivo Holdings B.V. vložil tožbo.

Pojasnilo 7: Nekratkoročne terjatve in posojila

Nekratkoročne poslovne terjatve v znesku 48.239 evrov 
predstavljajo vplačana sredstva v rezervni sklad po stano-
vanjskem zakonu.
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Zneski v € 

GIBANJE POPRAVKA TERJATEV

SLABITEV

2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 711.068 740.763

Oblikovanje popravkov 6.540 3.496

Odpis terjatev v breme popravka 0 -33.191

Končno stanje 31. 12. 717.608 711.068

Pojasnilo 9: Predujmi in druga sredstva

Pojasnilo 10: Finančne naložbe, posojila in izvedeni finančni instrumenti

Zneski v €

PREDUJMI IN DRUGA SREDSTVA  31. 12. 2010  31. 12. 2009 

Dani predujmi 46.189 110.857

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 27.163 7.556

Kratkoročno nezaračunani prihodki za obresti 29.763 37.358

Skupaj 103.115 155.771

Kratkoročno odloženi stroški v višini 27.163 evrov za-
jemajo stroške, ki jih bo Istrabenz, d.d., vključil v izkaz 
poslovnega izida v prihodnjih obdobjih. Kratkoročno 

Zmanjšanje izvedenih finančnih instrumentov je posledi-
ca uresničitve opcijskih pogodb z družbo Aktiva Nalož-
be, d.d. (pojasnilo 6).

Kratkoročni depozit v višini 6.745.650 evrov z ročnostjo 
enega leta je rezerviran za plačilo obresti bankam upni-

nezaračunani prihodki v višini 29.763 evrov zajemajo 
vračunane prihodke iz naslova obresti v skladu s sklenje-
nimi posojilnimi pogodbami. 

cam, ki po načrtu finančnega prestrukturiranja zapadejo 
31. 12. 2011.

Kratkoročno dano posojilo odvisnim družbam v skupni 
višini 3.230.000 evrov se v celoti nanaša na dano posojilo 
družbi Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. 

Zneski v €

FINANČNE NALOŽBE, POSOJILA IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Izvedeni finančni instrumenti 728 2.019.350

Kratkoročni depoziti 6.745.650 0

Posojila odvisnim družbam 3.230.000 3.230.000

Posojila ostalim 3.062.294 4.280.000

Kratkoročne terjatve za obresti 284.934 547.158

Skupaj 13.323.606 10.076.508

Pojasnilo 11: Denar in denarni ustrezniki 

Zneski v € 

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sredstva na računih 6.922.210 7.826.568

Depoziti do 3 mesecev 8.754 9.500.000

Denarna sredstva v blagajni 421 421

Denar in denarni ustrezniki 6.931.385 17.326.989

Prekoračitve na računu 0 -85

Skupaj 6.931.385 17.326.904
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Pojasnilo 12: Kapital in rezerve

Delnice
Istrabenz, d.d., je izdajatelj 5.180.000 navadnih, imenskih, 
prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Istrabenz, d.d., je dne 31. 12. 2010 imel 978 lastnih delnic 
družbe v skupni vrednosti 49.629,71 evra, kar predstavlja 
0,0189 odstotka vseh delnic družbe. Pridobil jih je med 1. 
10. 2008 in 30. 11. 2008.

Lastne delnice so bile pridobljene v skladu s sklepom 11. 
seje skupščine Istrabenz, d.d., 30. 5. 2007, po katerem ima 
uprava družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic za na-

men izplačila nagrad članom uprave, vodilnim delavcem 
družbe in z njo povezanih družb ali za umik delnic. Na 
seji nadzornega sveta 19. 12. 2007 je bil potrjen program 
odkupa lastnih delnic za namene izpolnjevanja obvezno-
sti družbe v skladu z delniškim in opcijskim načrtom ter z 
namenom umika lastnih delnic. Istrabenz, d.d., je v skla-
du z obstoječim pooblastilom skupščine pridobival lastne 
delnice do 30. 11. 2008. Do 31. 12. 2010 ni bilo podeljeno 
nobeno opcijsko upravičenje.

Dividende
Istrabenz, d.d., v poslovnem letu 2010 ni izplačeval di-
vidend.

Rezerve

Zneski v €

REZERVE      31. 12. 2010  31. 12. 2009

Rezerve za pošteno vrednost 73.957.511 111.864.647

Rezerve za lastne deleže 49.630 49.630

Skupaj 74.007.141 111.914.277

Rezerve za lastne deleže v višini 49.630 evrov je Istra-
benz, d.d., oblikoval iz drugih rezerv, in sicer iz dobička 
ob vsakokratnem nakupu lastnih delnic.

Rezerve za pošteno vrednost so oblikovane kot neto 
sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev razpo-
ložljivih za prodajo in naložb v odvisne družbe, dokler je 
naložba pripoznana.

Zadržani dobiček
Zneski v €

ZADRŽANI DOBIČEK           31. 12. 2010  31. 12. 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.896.040 -61.286.788

Preneseni čisti poslovni izid -74.651.269 -13.364.481

Skupaj -67.755.229 -74.651.269

Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2010 znaša 6.896.040 evrov in je bil v celoti porabljen za pokrivanje prenesenih izgub.

Pojasnilo 13: Dobiček/izguba na delnico

Zneski v  €

DOBIČEK NA DELNICO  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.896.040 -61.286.788

Tehtano povprečno število navadnih delnic 5.179.022 5.179.022

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico 1,33 -11,83

Pojasnilo 14: Posojila

Zneski v €

POSOJILA  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Zavarovana nekratkoročna bančna posojila 230.050.533 354.293.513

Skupaj nekratkoročna posojila 230.050.533 354.293.513

Zavarovana kratkoročna bančna posojila 0 80.956.503

Kratkoročne obveznosti za obresti 0 6.027.879

Skupaj kratkoročna posojila in obresti 0 86.984.382
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Gibanje

Pojasnilo 15: Rezervacije

Vsa posojila Istrabenza, d.d., v skupni višini 230.050.533 
evrov zapadejo do 31. 12. 2013, in sicer:
– 31. 12. 2012 v višini 25.482.608 evrov,
– 31. 12. 2013 v višini 204.567.925 evrov.

V poslovnem letu 2010 je Istrabenz, d.d., poplačal skupaj 
205.199.483 evrov posojil, in sicer nekratkoročnih v viši-
ni 124.242.980 evrov in kratkoročnih v višini 80.956.503 
evrov. Bankam upnicam je v poslovnem letu 2010 porav-
nal obresti v višini 17.699.243 evrov.

Istrabenz, d.d., je v mesecu aprilu 2010 z bankami upni-
cami podpisal pogodbe o zastavi poslovnih deležev, fi-
nančnem zavarovanju in zastavi nepremičnin. 

Posojila so v skladu z načrtom finančnega prestrukturi-
ranja (NFP) obrestovana po fiksni obrestni meri, ki je za 
poslovno leto 2010 znašala 3 odstotke. Leta se do zapa-
dlosti zadnjega obroka povečuje za 0,25 odstotka letno, 
tako da v letu 2013 znašajo 3,75 odstotka. 

Na podlagi teh pogodb so banke upnice:
• vpisale skupno hipoteko na vse nepremičnine, in sicer 

na zgradbe v okviru »Nepremičnin, naprav in opreme« 
in na celotne »Naložbene nepremičnine«;

• pridobile zastavno pravico nad lastniškimi deleži, ki jih 
ima Istrabenz, d.d., v vseh odvisnih družbah, v pridru-
ženi družbi Adriafin, d.o.o., ter v družbah Marina Ko-
per, d.o.o., in Petrol, d.d., Ljubljana (evidentirane kot 
»Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo«).

Zneski v €

GIBANJE NEKRATKOROČNIH POSOJIL

POSOJILA BANK

2010 2009

Začetno stanje 1. 1. 354.293.513 256.846.409

Prenos iz kratkoročnih obveznosti 0 150.650.066

Odplačila – zmanjšanja -124.242.980 -12.733.644

Prenos na kratkoročne obveznosti 0 -80.956.503

Drugi prenosi 0 40.487.185

Končno stanje 31. 12. 230.050.533 354.293.513

Zneski v €

REZERVACIJE

REZERVACIJE  
ZA ODPRAVNINE IN 

JUBILEJNE NAGRADE
DRUGE  

REZERVACIJE
SKUPAJ   

REZERVACIJE

Stanje 1. 1. 2010 86.163 0 86.163

Oblikovanje rezervacij 0 37.792 37.792

Črpane rezervacije -1.149 0 -1.149

Stanje 31. 12. 2010 85.014 37.792 122.806

Od tega nekratkoročni del 85.014 37.792 122.806

31. 12. 2010 je imel Istrabenz, d.d., rezervacije za odpravni-
ne ob upokojitvi in jubilejne nagrade v višini 85.014 evrov. 
Rezervacije temeljijo na aktuarskem izračunu po metodi 
projicirane enote. Izračun pripravi pooblaščeni aktuar vsa-
ki dve leti, razen v primerih velike fluktuacije zaposlenih, 
velike strukturne spremembe zaposlenih ali ob spremem-
bi osnovnih predpostavk izračuna (sprememba kolektivne 
pogodbe). Zadnji izračun je bil opravljen za poslovno leto 
2009, ko je bila upoštevana diskontna stopnja 5,45 odstotka, 

kolikor je konec oktobra 2009 znašala donosnost 10letnih 
podjetniških obveznic z visoko boniteto v evro območju. 
Naslednji izračun bo opravljen za poslovno leto 2011. 

V poslovnem letu 2010 je Istrabenz, d.d., oblikoval druge 
rezervacije v višini 37.792 evrov. Rezervacije so obliko-
vane na podlagi upravičenj, ki jih imajo člani uprave, da 
Istrabenz, d.d., ob poteku naložbenega zavarovanja pre-
nese vse pravice nanje.

Zneski v €

REZERVACIJE

REZERVACIJE  
ZA ODPRAVNINE IN 

JUBILEJNE NAGRADE

Stanje 1. 1. 2009 156.591

Črpane rezervacije -3.217

Odpravljene rezervacije -67.211

Stanje 31. 12. 2009 86.163

Od tega nekratkoročni del 86.163
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Pojasnilo 16: Odloženi davki

Gibanje začasnih razlik

Zneski v €

OBLIKOVANI ODLOŽENI DAVKI,  
KI SE NANAŠAJO NA NASLEDNJE POSTAVKE

TERJATVE OBVEZNOSTI NETO UČINEK

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 1.629.591 1.651.345 -87.005 -905.363 1.542.586 745.982

Naložbe v odvisne družbe 0 0 -8.178.833 -12.035.668 -8.178.833 -12.035.668

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 15.019 15.249 0 0 15.019 15.249

Odložene terjatve (obveznosti) za davek 1.644.610 1.666.594 -8.265.838 -12.941.031 -6.621.228 -11.274.438

Zneski v €

GIBANJE ZAČASNIH RAZLIK V OBDOBJU 31. 12. 2008

IZKAZANE V 
POSLOVNEM 

IZIDU

IZKAZANE 
V DRUGEM 

VSEOBSE-
GAJOČEM 
DONOSU 31. 12. 2009

IZKAZANE V 
POSLOVNEM 

IZIDU

IZKAZANE 
V DRUGEM 

VSEOBSE-
GAJOČEM 
DONOSU 31. 12. 2010

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 2.801.145 -556.313 -1.498.850 745.982 -10.257 806.861 1.542.586

Naložbe v odvisne družbe 0 0 -12.035.668 -12.035.668 0 3.856.836 -8.178.832

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 30.801 -15.553 0 15.248 -230 0 15.018

Skupaj 2.831.946 -571.866 -13.534.518 -11.274.438 -10.487 4.663.697 -6.621.228

Odprava terjatev za odložene davke preko izkaza poslov-
nega izida v višini 10.487 evrov je nastala zaradi odpro-
daje naložb, razpoložljivih za prodajo, ki so bile 31. 12. 
2008 slabljene. Povečanje terjatev za odložene davke v 
višini 806.861 evrov se nanaša na spremembo tržne cene 

vrednostnih papirjev. Zmanjšanje obveznosti za odlo-
žene davke v drugem vseobsegajočem donosu v višini 
3.856.836 evrov je posledica vrednotenja naložb v odvi-
sne družbe po poštenih vrednostih.

Pojasnilo 17: Druge kratkoročne finančne obveznosti in izvedeni finančni instrumenti
Zneski v €

DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Druge finančne obveznosti 521.515 13.806.800

Izvedeni finančni instrumenti 0 7.247.665

Skupaj 521.515 21.054.465

Zmanjšanje drugih finančnih obveznosti je v pretežni meri 
posledica prodaje Droge Kolinska, d.d., s čimer so bile v 
celoti poravnane obveznosti po pogodbi o prodaji in reod-
kupu delnic, sklenjene s Probanko, d.d., in Factor banko, 
d.d., v skupni višini 13.234.854 evrov (pojasnilo 4).

Zmanjšanje obveznosti iz naslova izvedenih finančnih in-
strumentov je v celoti posledica realizacije opcij z družbo 
Aktiva Naložbe, d.d. (pojasnilo 6).

Pojasnilo 18: Poslovne obveznosti
Zneski v €

POSLOVNE OBVEZNOSTI  31. 12. 2010  31. 12. 2009
Obveznosti do dobaviteljev 140.746 384.417
Obveznosti do odvisnih družb – dobavitelji 24.631 79.523
Obveznosti do pridruženih družb – dobavitelji 7.511 3.756
Obveznosti do dobaviteljev 172.888 467.696
Kratkoročne obveznosti za dokapitalizacijo odvisnih družb 0 610.000
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 192.114 197.050
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih ustanov 122.149 138.214
Kratkoročne obveznosti do drugih 38.789 12.411
Druge poslovne obveznosti 353.052 957.675
Kratkoročne obveznosti za obresti do odvisnih družb 0 691
Kratkoročne obveznosti za obresti do pridruženih družb 0 22
Kratkoročne obveznosti za obresti do drugih 0 6.012
Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti 0 6.725
Skupaj 525.940 1.432.096
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Obveznosti do odvisnih družb v višini 24.631 evrov se 
nanašajo na naslednje družbe:
• Actual I.T., d.d., v višini 19.437 evrov,
• GenI, d.o.o., v višini 2.147 evrov,

• Istrabenz Turizem, d.d., v višini 2.100 evrov in
• Istrabenz plini, d.o.o., v višini 947 evrov.

Obveznosti do pridruženih družb v višini 7.511 evrov se v 
celoti nanašajo na družbo IP Obala, d.o.o.

Pojasnilo 19: Predujmi in ostale kratkoročne poslovne obveznosti

Pojasnilo 20: Pogojne obveznosti in sredstva

Zneski v €

PREDUJMI IN OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov 29 0

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 27.149 440.407

Kratkoročno odloženi prihodki 207.428 207.428

Skupaj 234.606 647.835

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški predstavljajo vna-
prej vračunane stroške poslovanja.

Kratkoročno odloženi prihodki predstavljajo obresti na de-
pozite od družb KBT, d.d. – v stečaju, in Inženiring KBT 
Ljubljana, d.o.o. – v stečaju, ki si jih Istrabenz, d.d., pripo-
znava sorazmerno s prejetimi plačili iz stečajne mase.

Zneski v €

POGOJNE OBVEZNOSTI  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Dane garancije in poroštva – drugi 900.000 1.000.000

Dane garancije in poroštva – odvisne družbe doma 11.512.699 15.212.251

Dane garancije in poroštva – odvisne družbe tujina 0 4.866.667

Prejete tožbe proti družbi 19.950.000 19.950.000

Skupaj 32.362.699 41.028.918

Istrabenz, d.d., ima dane garancije v višini 900.000 evrov, 
pri Novi KBM, d.d., Maribor.

Istrabenz, d.d., jamči v korist odvisnih družb za bančna 
posojila v skupnem znesku 11.512.699 evrov, in sicer za 
družbe:
• Istrabenz Investicijski  

Inženiring, d.o.o.  v višini 5.859.052 evrov,
• Actual I.T., d.d.  v višini 2.832.912 evrov,
• Instalacija, d.o.o.  v višini 2.720.805 evrov, 
• Istrabenz Turizem, d.d.  v višini 99.930 evrov.

Prejete tožbe

Istrabenz, d.d., je v sporu z Zavarovalnico Triglav, d.d., v 
katerem tožeča stranka Zavarovalnica Triglav, d.d., zahteva 
plačilo kupnine za 19.950 navadnih delnic izdajatelja Petrol, 
d.d., Ljubljana, z oznako PETG in po ceni 1.000 evrov 
na delnico, kar znaša 19.950.000 evrov. Okrožno sodišče 
v Kopru je s sodbo z dne 9. 2. 2010 tožbo zavrnilo. Zava-
rovalnica Triglav, d.d., se je na izrek sodbe pritožila. Višje 
sodišče v Kopru je dne 10. 2. 2011 pritožbo zavrnilo.

Pogojna sredstva
  
Na podlagi dogovora z bankami upnicami glede repo 
delnic se vsi nastali presežki iz naslova prodaje repo del-
nic uporabijo za prednostno poplačilo terjatev določenih 
bančnih upnikov in določenih terjatev bančnih upnikov, 
pri čemer taka razdelitev presežkov ustrezno zmanjšuje 
terjatve bančnih upnikov v razmerju do Istrabenza, d.d. 

Pri prodaji delnic odvisne družbe Droge Kolinska, d.d., 
ki so bile predmet pogodbe o prodaji in reodkupu delnic, 
sklenjene s Probanko, d.d., in s Factor banko, d.d., so na-
stali presežki v skupni višini 549.358 evrov.
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Pojasnilo 21: Poštene vrednosti
Zneski v €

POŠTENE VREDNOSTI POJASNILO

 31. 12. 2010 31. 12. 2009

KNJIGOVODSKA 
VREDNOST

POŠTENA  
VREDNOST

KNJIGOVODSKA 
VREDNOST

POŠTENA  
VREDNOST

Sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti

Deleži v odvisnih družbah 4 186.990.702 186.990.702 432.628.601 432.628.601

Finančna sredstva razpoložljiva za 
prodajo 6 37.374.654 37.374.654 43.115.662 43.115.662

Izvedeni finančni instrumenti 10 728 728 2.019.350 2.019.350

Skupaj 224.366.084 224.366.084 477.763.613 477.763.613

Sredstva, vrednotena po odplačni vrednosti

Dolgoročne poslovne terjatve 7 48.239 48.239 35.325 35.325

Kratkoročni depoziti 10 6.745.650 6.745.650 0 0

Kratkoročno dana posojila 10 6.577.228 6.577.228 8.057.158 8.057.158

Poslovne terjatve 8 240.672 240.672 9.294.942 9.294.942

Denar in denarni ustrezniki 11 6.931.385 6.931.385 17.326.989 17.326.989

Skupaj 20.543.174 20.543.174 34.714.414 34.714.414

Obveznosti, vrednotene po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 17 0 0 -7.247.665 -7.247.665

Skupaj 0 0 -7.247.665 -7.247.665

Obveznosti, vrednotene po odplačni vrednosti

Zavarovana bančna posojila 14 -230.050.531 -225.328.590 -435.250.016 -426.656.105

Druge finančne obveznosti 17 -521.515 -521.515 -19.834.679 -19.834.679

Poslovne obveznosti 18 -525.940 -525.940 -1.432.096 -1.432.096

Prekoračitve na računu 11 0 0 -85 -85

Skupaj -231.097.986 -226.376.045 -456.516.876 -447.922.965

Nivoji poštenih vrednosti

Poštena vrednost kot model vrednotenja je določena na 
naslednjih nivojih:
– nivo 1: tržne cene na aktivnih trgih za enaka sredstva in 

obveznosti,

– nivo 2: drugi razpoložljivi podatki, razen tržnih cen, 
navedenih v nivoju 1, tako neposredni (npr. cene) kot 
posredni (npr. izpeljani iz cen) in

– nivo 3: podatki o sredstvih in obveznostih, ki ne izha-
jajo iz tržnih podatkov.

Zneski v €

NIVOJI POŠTENIH VREDNOSTI

31. 12. 2010

NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 SKUPAJ

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 24.215.935 0 13.158.719 37.374.654

Deleži v odvisnih družbah 0 0 186.990.702 186.990.702

Izvedeni finančni instrumenti 0 728 0 728

Skupaj 24.215.935 728 200.149.421 224.366.084

Zneski v €

NIVOJI POŠTENIH VREDNOSTI

31. 12. 2009

NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 SKUPAJ

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 31.233.271 0 11.882.391 43.115.662

Deleži v odvisnih družbah 0 0 432.628.601 432.628.601

Izvedeni finančni instrumenti 0 2.019.350 0 2.019.350

Skupaj 31.233.271 2.019.350 444.510.992 477.763.613

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 0 -7.247.665 0 -7.247.665

Skupaj 0 -7.247.665 0 -7.247.665
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Pojasnilo 22: Prihodki

Celotni prihodki iz poslovanja v višini 630.256 evrov so realizirani na domačem trgu.

Drugi prihodki

Zneski v € 

PRIHODKI OD PRODAJE
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Prihodki od najemnin 622.447 656.457

Prihodki od prodaje storitev 7.809 52.800

Skupaj 630.256 709.257

Zneski v €

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 0 67.211

Drugi poslovni prihodki 176.671 3.754

Skupaj 176.671 70.965

Večji del drugih prihodkov v višini 175.901 evrov se na-
naša na prihodke, ki so posledica popravka vstopnega 

DDV iz naslova izračuna višjega dokončnega odbitnega 
deleža za poslovno leto 2010. 

Najemi
Zneski v € 

PRIČAKOVANI PRIHODKI OD NAJEMNIN
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Pričakovana najemnina do 1 leta 61.801 73.185

Pričakovane najemnine od 2 do 5 let 154.557 154.557

Skupaj 216.358 227.742

Pričakovani prihodki od najemnin predstavljajo najmanjšo vsoto bodočih najemnin, ki jih bo Istrabenz, d.d., prejel za čas 
trajanja odpovednega roka.

Pojasnilo 23: Stroški materiala in storitev

Zneski v €

STROŠKI MATERIALA                                                                                                            
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Stroški energije 25.018 38.393

Material in nadomestni deli 1.385 1.226

Pisarniški material 13.139 17.307

Ostali materialni stroški 2.203 467

Skupaj 41.745 57.393

Zneski v €

STROŠKI STORITEV                                                                                                       
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Vzdrževanje 76.612 50.264

Najemnine 28.219 118.301

Bančni stroški in druge provizije 97.214 107.620

Intelektualne storitve 6.105.414 1.483.048

Oglaševanje, sponzorstva, promocija in stiki z javnostmi 185.101 266.820

Zavarovanja 31.784 26.499

Reprezentanca 14.317 5.796

Stroški računalniških storitev (IT) 280.642 265.171

Ostale storitve 116.449 284.811

Skupaj 6.935.752 2.608.330
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Stroški intelektualnih storitev so višji v primerjavi s prete-
klim letom, predvsem zaradi nastalih pravnih stroškov in 
stroškov finančnih svetovalcev v zvezi z izvajanjem po-

stopkov prodaj naložb v odvisne družbe ter zaradi prav-
nih storitev, nastalih v postopku prisilne poravnave, ki so 
jih zaračunale banke upnice.

Stroški revizorjev

Zneski v €

STORITVE REVIZORJEV
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Revidiranje letnega poročila 15.200 23.000

Druge nerevizijske storitve 81.966 0

Skupaj 97.166 23.000

Pogodbeni znesek revizije poslovnega leta 2010 znaša 
15.200 evrov. Revizorska družba KPMG Slovenija, d.o.o., 
podjetje za revidiranje, je v poslovnem letu 2010 opravi-
la še druge storitve v višini 81.966 evrov. Druge storitve 

se nanašajo na revizijo mesečnega izračuna neto dolga 
odvisne družbe Droga Kolinska, d.d., od dneva podpisa 
prodajne pogodbe pa do dneva njene realizacije, ter na 
storitve prevajanja.

Pojasnilo 24: Stroški dela

Zneski v € 

STROŠKI DELA 
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Stroški plač 1.162.607 1.421.987

Stroški socialnih zavarovanj 208.895 241.726

Drugi stroški dela  225.014 161.370

Skupaj 1.596.516 1.825.083

Pojasnilo 25: Amortizacija
Zneski v €

AMORTIZACIJA
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Amortizacija neopredmetenih sredstev 7.633 7.885

Amortizacija naložbenih nepremičnin 277.124 277.124

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 109.023 117.125

Skupaj 393.780 402.134

Pojasnilo 26: Drugi poslovni odhodki

Zneski v €

DRUGI POSLOVNI ODHODKI
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Razne dajatve 154.631 54.102

Donacije 0 5.000

Odpisi in slabitve osnovnih sredstev 444.819 343

Oblikovanje rezervacij 37.792 0

Drugi poslovni odhodki 15.471 2

Skupaj 652.713 59.447
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Pojasnilo 27: Finančni izid

Zneski v €

IZID IZ FINANCIRANJA
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2010
REALIZACIJA OD 1. 1. 

DO 31. 12. 2009

Prihodki dividend 507.735 981.698

Prihodki dividend iz deležev v odvisnih družbah 5.500.925 8.265.245

Prihodki dividend iz deležev v pridruženih družbah 162.486 638.664

Prihodki za obresti 745.112 1.718.324

Neto dobički pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo 287.373 0

Dobički pri prodaji deležev v odvisnih družbah 27.928.717 0

Neto zneski tečajnih prihodkov 0 501

Drugi finančni prihodki 52.370 351.125

Plačane odpisane terjatve in odprave odpisov 4.451 10.958

Finančni prihodki 35.189.169 11.966.515

Odhodki za obresti -12.784.904 -22.318.241

Neto izgube pri prodaji sredstev razpoložljivih za prodajo -17.500 -19.177.048

Slabitve naložb v odvisne družbe -6.185.624 -2.006.238

Slabitve naložb v pridružene družbe 0 -2.101.414

Slabitve sredstev razpoložljivih za prodajo -354.078 -2.428.461

Slabitve terjatev -8.302 -136.472

Spremeba poštenih vrednosti izvedenih finančnih instrumentov -17.263 -16.058.716

Neto znesek tečajnih odhodkov -1.392 0

Drugi finančni odhodki -100.000 -4.282.682

Finančni odhodki -19.469.063 -68.509.272

Izid financiranja 15.720.106 -56.542.757

Prihodki dividend odvisnih družb v višini 5.500.925 evrov 
se nanašajo na dividende družbe Instalacija, d.o.o., v višini 
4.006.840 evrov in družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o., v vi-
šini 1.494.085 evrov. Celotna dividenda družbe Istrabenz 
Gorenje, d.o.o., je bila namenjena za dokapitalizacijo.

Prihodek iz dividend pridruženih družb se v celoti nanaša 
na izplačano dividendo družbe Adriafin, d.o.o.

Dobiček pri prodaji odvisnih družb je v celoti nastal s 
prodajo delnic odvisne družbe Droga Kolinska, d.d.

Slabitev naložb v odvisne družbe v višini 6.185.624 evrov 
se nanaša na slabitev naložbe v družbo Actual I.T., d.d. 
(pojasnili 4 in 9).

Slabitev sredstev razpoložljivih za prodajo v višini 354.078 
evrov se nanaša na slabitev kratkoročnega posojila družbi 
Poteza Naložbe, d.o.o. – v stečaju, v višini 160.000 evrov 
(pojasnilo 10) in na slabitev naložb razpoložljivih za pro-
dajo, katerih delnice oziroma deleži kotirajo na trgu v 
višini 132.399 evrov in ostalih naložb razpoložljivih za 
prodajo v višini 61.679 evrov (pojasnilo 6).

Pojasnilo 28: Davki

Zneski v €

DAVKI 2010 2009

Odloženi davek 10.487 571.866

Skupaj 10.487 571.866

Efektivna davčna stopnja
Zneski v € 

2010 2009

Bruto dobiček pred obdavčitvijo 6.906.527 -60.714.922

Veljavna davčna stopnja 20 % 21 %

Davek po veljavni davčni stopnji, pred spremembami davčne osnove 1.381.305 -12.750.134

Neobdavčeni prihodki -3.861.350 -2.086.432

Davčno nepriznani stroški -29.670 13.991.586

Nepripoznane terjatve za davčne izgube 2.520.202 1.416.846

Efektivna davčna stopnja 0,15 % 0,00 %

Odmerjeni in odloženi davek 10.487 571.866
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Pojasnilo 29: Podatki o skupinah oseb

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2010

IME IN PRIIMEK

OBDOBJE  
OPRAVLJANJA 

FUNKCIJE

PLAČILO ZA 
OPRAVLJANJE 

FUNKCIJE

PLAČILO 
ZA DELO V 

KOMISIJAH

PLAČILO ZA 
UDELEŽBO 

NA SEJI
POVRAČILO 
STROŠKOV

ZAVARO-
VALNE 

PREMIJE SKUPAJ

Predstavniki delničarjev

mag. Janez Grošelj
od  1. 1. 2010   

do  31. 12. 2010 22.641 763 8.400 1.215 2.574 35.593

Zoran Bošković
od  1. 1. 2010   

do    31. 12. 2010 11.321 0 3.446 810 2.574 18.151

mag. Alenka Vrhovnik Težak
od  1. 1. 2010   

do   31. 12. 2010 11.321 9.097 5.169 1.215 2.574 29.376

mag. Tamara Jerman
od  1. 1. 2010   

do   31. 12. 2010 11.321 11.321 4.738 1.328 2.574 31.282

mag. Franci Strajnar
od  1. 1. 2010   

do   31. 12. 2010 11.321 10.590 5.169 1.873 2.574 31.528

mag. Mirko Kaluža
od  1. 1. 2010   

do   31. 12. 2010 11.321 381 5.169 706 2.574 20.151

Predstavniki zaposlenih

Klavdija Ule
od  1. 1. 2010   

do  31. 12. 2010 11.321 6.042 6.031 0 2.574 25.968

Klavdija Primožič
od  1. 1. 2010   

do  31. 12. 2010 11.321 0 5.169 0 2.574 19.064

mag. Maja Prodan Jurič
od  1. 1. 2010   

do   31. 12. 2010 11.321 4.549 6.031 200 2.574 24.674

Skupaj 113.208 42.743 49.321 7.346 23.170 235.788

Podatki o vseh prejemkih so v bruto zneskih in izplačani v ob-
dobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 s strani Istrabenza, d.d.  

Prejemki članov nadzornega sveta za opravljanje 
nadzora v odvisnih družbah v letu 2010:

Klavdija Primožič je v letu 2010 za opravljanje nadzora v 
odvisnih družbah prejela skupaj 11.334 evrov, in sicer:
– za opravljanje funkcije v višini 8.570 evrov, 
– za udeležbo na seji v višini 2.571 evrov ter
– povračilo stroškov v višini 193 evrov. 

Prejemki članov uprave v letu 2010

Zneski v €

PREJEMKI ČLANOV UPRAVE

BRUTO

FIKSNI DEL  
PREJEMKOV

GIBLJIVI DEL 
PREJEMKOV

ZAVAROVALNE 
PREMIJE DRUGI PREJEMKI SKUPAJ

dr. BOGDAN TOPIČ,  
predsednik uprave do 14. 1. 2010 20.000 20.000 0 40.000 80.000

mag. TOMAŽ BERLOČNIK,  
predsednik uprave od 15. 1. 2010 121.606 0 1.995 4.361 127.962

mag. RUDI GRBEC, član uprave 113.876 12.000 1.995 1.488 129.359

Skupaj 255.482 32.000 3.990 45.849 337.321

Podatki o vseh prejemkih so v bruto zneskih in izplačani v ob-
dobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 s strani Istrabenza, d.d.

Med drugimi prejemki so vključena izplačila regresa za 
letni dopust, odpravnine in druge bonitete. 

Istrabenz, d.d., upravi, delavcem s posebnimi pooblastili 
in članom nadzornega sveta ni odobraval predujmov, po-
sojil ali poroštev. Prav tako Istrabenz, d.d., nima terjatev 
iz tega naslova iz preteklih let.
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Prejemki članov uprave za opravljanje nadzora v odvisnih družbah v letu 2010

ČLANI UPRAVE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

PLAČILO  
ZA OPRAVLJANJE 

FUNKCIJE
GIBLJIVI DEL 
PREJEMKOV

PLAČILO  
ZA UDELEŽBO 

NA SEJI
POVRAČILO 
STROŠKOV SKUPAJ

dr. Bogdan Topič,  
predsednik uprave do 14. 1. 2010 9.840 0 210 0 10.050

mag. Tomaž Berločnik,  
predsednik uprave od 15. 1. 2010 23.288 0 7.676 400 31.364

mag. Rudi Grbec, član uprave 24.000 3.000 1.530 0 28.530

Skupaj 57.128 3.000 9.416 400 69.944

Razmerja z upravo in s člani nadzornega sveta

Člani uprave
31. 12. 2010 ni imel nihče izmed članov uprave v lasti 
delnic Istrabenza, d.d.

Člani nadzornega sveta
31. 12. 2010 je imela članica nadzornega sveta Maja Pro-
dan Jurič v lasti 16 delnic Istrabenza, d.d., kar predstavlja 
0,0003 odstotka vseh delnic Istrabenza, d.d.

2.7 Finančni instrumenti in izpostavljenost tveganjem

Pojasnilo 30: Kreditno tveganje

Zneski v €

POSTAVKE POJASNILO  31. 12. 2010  31. 12. 2009

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 6 37.374.654 43.115.662

Nekratkoročne terjatve 7 48.239 35.325

Kratkoročne terjatve do kupcev 8 61.959 98.271

Druge kratkoročne terjatve 8 178.713 9.196.671

Kratkoročni depoziti 10 6.745.650 0

Kratkoročno dana posojila 10 6.577.228 8.057.158

Denar in denarni ustrezniki 11 6.931.385 17.326.989

Skupaj 57.966.067 77.865.401

Zneski v €

  
TERJATVE DO KUPCEV

Knjigovodska vrednost

2010 2009

Domače 61.959 88.238

Države evroobmočja 0 413

Države bivše Jugoslavije 0 9.620

Skupaj 61.959 98.271

Členitev terjatev po zapadlosti in njihova slabitev je po-
dana v pojasnilu 8.

Glede na strukturo finančnih sredstev Istrabenz, d.d., ni 
izpostavljen večjemu kreditnemu tveganju.

Pojasnilo 31: Likvidnostno tveganje

Zneski v €

FINANČNE OBVEZNOSTI

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST

POGODBENI 
DENARNI 

TOKOVI
do 6  

mesecev
6–12  

mesecev 1–2 leti 2–5 let

2010

Neizvedene finančne obveznosti

Zavarovana bančna posojila 230.050.533 -253.250.238 0 -7.476.642 -33.534.374 -212.239.222

Druge obveznosti 521.515 -526.846 -468.661 -1.718 -7.705 -48.762

Poslovne obveznosti 525.940 -525.940 -525.940 0 0 0

Skupaj 231.097.988 -254.303.024 -994.601 -7.478.360 -33.542.079 -212.287.984
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Glede na izvedeno uspešno poplačilo terjatev v letu 2010 
je Istrabenz, d.d., po načrtu finančnega prestrukturiranja 
(NFP) dolžan izvesti naslednje plačilo glavnic konec leta 
2012. Za plačilo obresti za leto 2011 ima družba rezervi-
rana sredstva (pojasnilo 10). 

Kot je navedeno v NFP, družba za poplačilo upnikov na-
menja celotno premoženje, vendar prednostno tisto pre-

moženje, ki ga bo do roka za plačilo določenega obroka 
možno unovčiti z dosego optimalnih učinkov, tako glede 
vrste premoženja kot časa prodaje.

Poleg izvajanja letnega poslovnega načrta bo uprava Is-
trabenza, d.d., izvajala tudi aktivno upravljanje naložb z 
namenom, da se povečuje vrednost premoženja družbe 
in da se zagotovi uspešno izvajanje NFP.

Zneski v €

FINANČNE OBVEZNOSTI

KNJIGO-
VODSKA 

VREDNOST

POGODBENI 
DENARNI 

TOKOVI
do 6  

mesecev
6–12  

mesecev 1–2 leti 2–5 let

2009

Neizvedene finančne obveznosti

Zavarovana bančna posojila 435.250.016 -478.720.611 0 -94.014.003 -45.028.790 -339.677.818

Druge obveznosti 19.834.679 -20.579.677 -5.282.764 -15.296.913 0 0

Poslovne obveznosti 1.432.096 -1.432.096 -1.432.096 0 0 0

Prekoračitve na bančnih računih 85 -85 -85 0 0 0

Skupaj 456.516.876 -500.732.469 -6.714.945 -109.310.916 -45.028.790 -339.677.818

Pojasnilo 32: Valutno tveganje

Istrabenz, d.d., ima terjatve in obveznosti v evrih in tudi celotno poslovanje izvaja v evrih, zato ni izpostavljen valutnemu 
tveganju.

Zneski v €

TERJATVE, OBVEZNOSTI 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Terjatve do kupcev 61.959 98.271

Zavarovana bančna posojila -230.050.531 -435.250.016

Obveznosti do dobaviteljev -172.888 -467.696

Bruto izpostavljenost bilance stanja -230.161.460 -435.250.016

Terminske valutne pogodbe 0 0

Neto izpostavljenost -230.161.460 -435.619.441

Pojasnilo 33: Obrestno tveganje

Istrabenz, d.d., ima v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja določene fiksne obrestne mere, zato ni izpostavljen 
tveganju spremembe obrestnih mer.

Zneski v €

FINANČI INSTRUMENTI

KNJIGOVODSKA VREDNOST

2010 2009

Instrumenti s stalno obrestno mero

Finančna sredstva 13.037.944 7.230.000

Finančne obveznosti -230.104.558 -435.250.016

Instrumenti s spremenljivo obrestno mero

Finančna sredstva 0 280.000

Finančne obveznosti 0 -13.806.800
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3. DOGODKI PO POROČEVALSKEM OBDOBJU

Istrabenz, d.d., je 4. 1. 2011 sklenil sporazum z družbo 
KB 1909, S.p.a., v skladu s katerim ima opcijo, da po 
pridobitvi ponudbe tretje osebe za odkup delnic družbe  
Actual I.T., d.d., ki vsebuje dogovorjene minimalne po-
goje, kupi od KB 1909, S.p.a., prednostne delnice po ceni, 
ki je ponujena v ponudbi, zmanjšani za določen odstotek 
dividend, ki jih je KB 1909, S.p.a., prejel ali do katerih je 
upravičen na podlagi prednostnega upravičenja iz delnic.

Nadzorni svet Istrabenza, d.d., je na svoji seji 14. 1. 2011 
sprejel odstopno izjavo predsednika uprave mag. Tomaža 
Berločnika in za novega predsednika uprave imenoval dote-
danjega člana uprave mag. Rudija Grbca, ki je šestletni man-
dat nastopil 15. 1. 2011. Nadzorni svet je novemu predse-
dniku uprave podelil mandat za sestavo nove uprave.    

Skupščina družbe Actual I.T., d.d., je na seji 4. 2. 2011 
sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe poveča z izda-
jo 244.444 novih prednostnih delnic. Emisijska vrednost 

vseh novoizdanih prednostnih delnic znaša 1.650.000 
evrov. Po povečanju bo osnovni kapital družbe razdeljen 
na 1.000.000 navadnih delnic in na 355.555 prednostnih 
delnic. Po vpisu sprememb v sodni register se bo delež 
Istrabenza, d.d., v osnovnem kapitalu družbe Actual I.T., 
d.d., zmanjšal s sedanjih 70,2 odstotka na 57,54 odstotka. 

Na 23. redni seji 18. 2. 2011 je nadzorni svet Istrabenza, 
d.d., na predlog predsednika uprave mag. Rudija Grbca za 
članico uprave Istrabenza, d.d., imenoval Suzano Bolčič 
Agostini.

Istrabenz, d.d., je dne 5. 4. 2011 prejel sodbo Višjega 
sodišča v Kopru v zadevi tožbe Zavarovalnice Triglav, 
d.d., zoper Istrabenz, holdinška družba, d.d., na plačilo 
19.950.000 evrov s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, s katero je višje sodišče zavrnilo pritožbo Za-
varovalnice Triglav, d.d., in potrdilo sodbo sodišča prve 
stopnje z dne 9. 2. 2010, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek 
Zavarovalnice Triglav, d.d.
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Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., potrjuje, da je 
letno poročilo z vsemi sestavnimi deli sestavljeno in ob-
javljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 
(ZGD1) in Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP).

Uprava potrjuje računovodske izkaze Istrabenza, d.d., za 
poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2010. Prav tako 
potrjuje pojasnila k računovodskim izkazom na straneh 
od 140 do 166 računovodskega poročila.
 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih 
izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske 
usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po nače-
lu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava potrjuje, 
da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja Istrabenza, d.d., in izidov njego-
vega poslovanja za leto 2010.

Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani na 
podlagi predpostavk o nadaljnjem poslovanju družbe ter 
v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi stan-
dardi računovodskega poročanja.

4. IZJAVA POSLOVODSTVA

Koper, 8. 4. 2011

Suzana Bolčič Agostini, 
članica uprave

mag. Rudi Grbec,
predsednik uprave
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5. MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
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