
8 PRILOGA : SPLOŠNA RAZKRITJA 

 
POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2013 

 

 

 
Pri sestavitvi izkaza poslovnega izida so bile uporabljene sledeče metode za vrednotenje 

posameznih postavk (zneski so izraženi v EUR.): 

 

 

 

1. Čisti prihodki od prodaje so izkazani po zaračunani prodaji ter jih sestavljajo: 

 prihodki od prodaje storitev                                                                         400.024                                                      

  

2. Najpomembnejši stroški materiala so sestavljeni iz: 

 stroški pisarniškega materiala                                                                          2.188 

 stroški elektrike                                                                                                4.131                                                                      

 drugi stroški materiala                                                                                    12.118     

 

3. Najpomembnejši stroški storitev so: 

 stroški najemnin                                                                                              44.126                                       

 stroški v zvezi z vzdrževanjem OS                                                                   5.236  

 stroški intelektualnih in osebnih storitev                                                        11.480    

 

4. Družba je plače za  10 redno zaposlenih delavcev in druge stroške dela obračunavala      

    in izplačevala po kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti. 

 

5. Družba obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi enakomernega  

    časovnega amortiziranja. Uporablja predpisane amortizacijske stopnje, ki so določene na  

    osnovi predvidene dobe uporabnosti osnovnega sredstva.  

    Družba upravlja z osnovnimi sredstvi, ki jih ima v najemu od Mestne občine Nova Gorica. 

 

6. Družba je v letu 2013 ni oblikovala popravkov vrednosti za obratna sredstva. 

 

7. Družba ni odpisala poslovnih in finančnih terjatev. 

 

8. Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah (pri družbah, ki izkazujejo stroške po 

    stroškovnih vrstah): 

  2013                     2012 

 Vrednost prodanih poslovnih učinkov                                     384.447                 365.417                                          

   

9. Družba v poslovnem letu 2013 ni pridobivala in odtujevala lastnih poslovnih deležev. 

 

10. Družba nima terjatev in obveznosti izkazani v tuji valuti. 

 

11. Družba nima dolgoročnih finančnih naložb. 

 

 

 



12. Bilančni dobiček leta 2013 je bil ugotovljen takole: 

 

Čisti dobiček poslovnega leta                                                                               18.086          

Preneseni čisti dobiček preteklih let                                                                    88.155           

Bilančni dobiček leta 2013                                                                                    106.241                

 

13. Za poslovno leto 2013 je družba v izkazu poslovnega izida  

      ugotovila čisti dobiček v višini                                                                            18.086                       

 

Če bi prevrednotovali kapital s stopnjo rasti življenjskih potrebščin  

za leto 2013 (0,7 %), bi izkazali čisti dobiček (brez upoštevanja vpliva 

na obračun davka od dobička pravnih oseb)                                                              17.127                                

 

14. Bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen. 

 

 

 

Nova Gorica, marec.2014 

 

 

 

 

                                                                                                  Andrej Zucchiati  

                                                                                                        direktor 

 

 

 

 

  

 


