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NAGOVOR DIREKTORJA
Preteklo leto je bilo, tako kot za marsikoga, tudi za nas drugačno in posebno, a lahko
rečem, da je bilo poslovno uspešno. Strast do dela, pogum in vztrajnost so nas pripeljali
do uspešnih rezultatov. Preteklo leto nas je vse postavilo pred veliko preizkušnjo, ki smo
jo uspešno prestali in iz nje prišli močnejši, bolj izkušeni. Znova smo dokazali, da znamo
stopiti skupaj tudi v takšnih razmerah. Izzivi, v kateri smo se znašli, so iz nas iztisnili
najboljše in nas naredili še močnejše. Ponosni smo, da smo dosegli cilj, pomagati
poslovnim partnerjem na poti do uspeha, s čimer smo dosegli obojestransko
zadovoljstvo.
Podjetje gradijo ljudje, njihova srčna volja do dela, predanost in pripadnost timu, ki
ustvarjajo zadovoljne kupce. V podjetju Ahac skušamo ves čas slediti spremembam na
trgu in biti v koraku s časom ter tako našim kupcem s strokovnim znanjem odpirati
poslovne poti. S sodobnimi postopki in načini distribucije skušamo obvladovati
zahteven in spreminjajoč trg, s čimer pomagamo partnerjem doseči njihove cilje. Skupaj
s poslovnimi partnerji pišemo uspešne zgodbe in gradimo dobre odnose, ki so ključni za
njihovo in našo rast.
Širok asortiman izdelkov, ki ga ponujamo našim kupcem, vsako leto dopolnjujemo z
novimi, skrbno izbranimi izdelki slovenskih in tujih blagovnih znamk. Z blagovnimi
znamkami, ki jih distribuiramo in zastopamo, si prizadevamo doseči vsak dom v naši
državi. Z našo lastno blagovno znamko Droga, pod katero proizvajamo vložnine in
priloge jedem, želimo našim kupcem ponuditi z ljubeznijo pripravljene kakovostne
izdelke. Pod blagovnima znamkama Iskra in Iskra ERO razvijamo tehnične izdelke široke
potrošnje za dom, vrt in delavnico, v asortiman pa vsako leto dodajamo nove izdelke.
Tehnične izdelke lastnih blagovnih znamk uspešno širimo na tuje trge in s tem krepimo
naše poslovanje. Med drugim smo v preteklem letu naš asortiman razširili na področje
ekoloških čistil z izdelki blagovne znamke Nana ter razkužil in čistil podjetja TKI
Hrastnik. Nove razmere, ki so nam prinesle veliko sprememb v poslovanju in nam
otežile delo na področju gostinstva, smo izkoristili na drugih področjih. Hitro smo se
prilagodili razmeram na trgu in kot eno izmed prvih podjetij na slovenski trg pripeljali
zaščitne maske in ostala zaščitna sredstva ter jih tako zagotovili v času, ko smo jih v
državi najbolj potrebovali.
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Zavedamo se, da lahko le s prilagajanjem potrebam trga in grajenjem trdnih poslovnih
odnosov dosežemo dodano vrednost. V letu 2021 obeležujemo 30. obletnico
podjetja, zato smo se odločili tudi za prenovo celostne grafične podobe in spletne
strani. S tem verjamemo, da bomo našim sedanjim in bodočim poslovnim partnerjem še
bolje predstavili slovenske ter tuje blagovne znamke, ki jih zastopamo in distribuiramo,
kakor tudi naše poslovanje na področju trgovine in gostinstva.
Skoraj tri desetletja so torej minila odkar smo se prvič predstavili trgu kot majhno
distribucijsko podjetje in prodali prvi kombi pijače, do danes, ko nas je v ekipi že več kot
sto. S ponosom lahko rečem, da smo z borbenostjo in pripadnostjo zaposlenih, kljub
neobičajnim razmeram, uspešno zaključili poslovno leto in dokazali, da skupaj zmoremo
več.

Šentjur, avgust 2021
Direktor Roman Moškotevc
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OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA
Podjetje

AHAC trgovinsko podjetje d.o.o.
Stopče 31, 3231 GROBELNO

Skrajšano ime

AHAC d.o.o.

Telefon

+386 (03) 746 66 46

Fax

+386 (03) 746 66 53

Elektronska pošta

informacije@ahac.si

Spletna stran

www.ahac.si

Registracija družbe

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Celju, pod zap. št. 1/02522/00, dne 21. 2. 1991

Osnovni kapital

2.912.728,64 EUR

Lastništvo

Roman Moškotevc, 100%

Matična številka

5473080

Davčna številka

69092958

Dejavnost
Šifra dejavnosti podjetja

Osnovna dejavnost je nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki.
46.390
05100-8014700536 ABANKA d.d.
02234-0255433931 Nova Ljubljanska banka d.d.

Transakcijski računi

33000-0006209931 Addiko bank d.d.
10100-0052014806 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
03118-1001085293 SKB d.d.

Revizijska hiša
Velikost

DELOITTE REVIZIJA D.O.O., Dunajska cesta 165,
1000 Ljubljana
Veliko podjetje, po kriterijih ZGD-1.
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PREDSTAVITEV PODJETJA
Podjetje Ahac d.o.o. se je od ustanovitve leta 1991 močno spremenilo. Direktor in
lastnik podjetja Roman Moškotevc je takrat skupaj z ženo Andrejo ustanovil majhno
distribucijsko podjetje, ki je sprva reševalo probleme malih gostincev in jim dobavljal
pijačo po Sloveniji. Od ustanovitve pa do danes je Ahac iz majhnega zrasel v veliko
podjetje z več kot 100 zaposlenimi, postal eden izmed največjih slovenskih uvoznikov in
distributerjev, ne le pijač, temveč tudi živilskih in tehničnih izdelkov. Sprva je podjetje
zastopalo le slovenske blagovne znamke, ki so se jim kasneje pridružile ugledne
mednarodne blagovne znamke. Vsako leto dopolnjujemo svoj portfelj z novimi izdelki
različnih blagovnih znamk, tako danes zastopamo že več kot 300 uglednih slovenskih in
svetovnih blagovnih znamk. Z lastno potniško mrežo, ki šteje 25 komercialistov,
oskrbujemo gostince in trgovce po vsej Sloveniji, jim odpiramo nove poslovne poti in jim
pomagamo graditi uspešne poslovne odnose.
Z željo po ohranitvi tradicionalnega, lokalnega in domačega smo leta 2011 kupili
blagovno znamko Droga, s čimer smo razširili svoj asortima na področje prehrane.
Blagovna znamka Droga s proizvodnjo v Središču ob Dravi je blagovna znamka z več
kot 40-letno tradicijo, ki je dobro zapisana v srcih mnogih potrošnikov in jo radi uživajo
tako najmlajši kot tudi starejše generacije. S skrbnostjo in ljubeznijo naši zaposleni v
proizvodnem obratu ustvarjajo kakovostne izdelke blagovne znamke Droga, poleg tega
pa smo proizvajalec vložene zelenjave in omak številnih trgovskih blagovnih znamk.
Ker smo mnenja, da je za uspeh potrebna nenehna širitev poslovanja in prilagajanje
potrebam trga, smo leta 2015 z nakupom blagovne znamke Iskra (7. razred po Nicejski
klasifikaciji) razširili svoje delovanje na področje tehničnih izdelkov široke potrošnje. Pod
blagovnima znamkama Iskra in Iskra ERO (9, 11 in 37. razred Nicejske klasifikacije
blagovne znamke Iskra) razvijamo in distribuiramo izdelke za dom, vrt in
delavnico. Iskra je ugledna blagovna znamka, ki je na slovenskem trgu prisotna že vrsto
let, z željo da postane še prepoznavnejša, jo izvažamo na številne tuje trge, in sicer na 8
tujih trgov. V podjetju imamo lastno ekipo oblikovalcev, ki skrbijo da so izdelki ne le
praktični, temveč tudi oblikovno dovršeni in privlačni.
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Svoje kupce iz štirih poslovnih enot oskrbujemo s širokim naborom blagovnih znamk
pijač, živil, neživil in tehničnih izdelkov. Naše enote se nahajajo v Šentjurju, kjer se
nahaja sedež uprave podjetja, centralno skladišče, od koder oskrbujemo ostale
poslovne enote, maloprodaja in veleprodaja ter enota tehnike. Iz poslovne enote v
Slovenski Bistrici, kjer se nahajata maloprodajna in veleprodajna trgovina, oskrbujemo
kupce iz vzhodne Slovenije, iz poslovne enote v Ljubljani pa kupce z Gorenjske,
Primorske in Dolenjske. Tam imamo veleprodajno in maloprodajno trgovino. V Središču
ob Dravi imamo proizvodnji obrat prehrambenih izdelkov lastne blagovne znamke
Droga. V majhni vasici Stopče pri Grobelnem, kjer je bilo ustanovljeno podjetje Ahac,
imamo servis tehničnih izdelkov znamk Iskra in Iskra ERO.
Z željo po vašem in našem uspehu ter uresničitvi ciljev se vsak dan trudimo zadovoljiti
potrebe kupcev z najsodobnejšimi postopki, se prilagajati spreminjajočim se trgom in
biti korak pred konkurenco. Z izkušnjami, ki smo jih pridobili skozi leta, prilagodljivostjo
in zanesljivostjo skušamo biti vaš najboljši partner, ki vam pomaga doseči zastavljene
cilje. Našo ekipo gradijo strokovno usposobljeni in izkušeni zaposleni. Ti se vsak dan
soočajo z novimi izzivi, ki jih delajo še boljše, stremijo k uresničevanju zastavljenih ciljev
in vrednot podjetja. Naše zaposlene skušamo motivirati za delo z izobraževanji in team
buildingi, kjer skušamo združiti prijetno s koristnim, vse z namenom ustvarjanja dobrih
poslovnih rezultatov.
V letu 2020 smo imeli v podjetju 101 zaposleno osebo, največ tistih s stalno
zaposlitvijo. Zaradi sezonske narave dela v proizvodnem obratu Gosad v Središču ob
Dravi v podjetju zaposlujemo sezonske delavce. Poleg tega mladim, željnim dela,
omogočamo pridobivanje izkušenj prek študentskega dela.
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PODJETJE SKOZI ČAS
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PODROČJA DELOVANJA
Usmerjeni smo k strankam, osredotočeni na uspeh: smiselne rešitve in odlični rezultati.
Ženejo nas inovativnost, talent in timsko delo.
Naša poslovna obljuba sega mnogo dlje od besed. Ahac je pri zagotavljanju skupnih
rešitev v dobavni verigi na samem vrhu. Obseg naših zmogljivosti in strokovno znanje
rastejo vse od leta 1991; od takrat neprestano pridobivamo vse več vodilnih blagovnih
znamk, ki še naprej širijo in krepijo našo ponudbo hrane in pijače. Temu smo dodali še
lastno proizvodnjo in svoj asortiment dopolnili s tehniko, ki jo potrebuje vsak dom.

DISTRIBUCIJA IN ZASTOPNIŠTVO
Dostavljamo najboljše iz Slovenije in iz sveta, do praga vsakega lokala oz. prodajnega
mesta, v vsakem kotičku Slovenije.
Za svoje dobavitelje in kupce smo vrhunski partner. Zagotavljamo nizke stroške in
visoko kakovostne storitve - gostincem in trgovinam ponujamo vrhunski izbor, hkrati pa
dobaviteljem zagotavljamo kupce kjerkoli v Sloveniji. Ahac je celovito opremljen
dobavitelj in distributer, ki deluje po vsej Sloveniji s strateško razporejeno mrežo
logističnih središč. Številne lokale, klube in restavracije oskrbujemo z osnovnimi
potrebščinami, kot so pivo, vino, žgane in brezalkoholne pijače, vse do gostinske
opreme, kot so točilni aparati, kozarci in drugi pripomočki za strežbo. Naš cilj je
zagotoviti vse na enem mestu za vse stranke, ki so lahko prepričane, da so v podjetju
Ahac našle najboljšo rešitev in da so za svoje poslovanje sprejele pravo odločitev.
Zaradi odličnega dela ekipe, profesionalnega odnosa, dolgoletnih izkušenj in
strokovnosti nam svoje izdelke zaupajo priznane slovenske in tuje blagovne znamke, ki
jim utiramo pot v skoraj vsak slovenski lokal oz. v trgovino, pri čemer skrbimo, da
ohranijo in utrdijo svojo pozicijo na trgu. Vsako leto v lokale in na police pripeljemo nove
izdelke, ki skupaj z nami rastejo in se razvijajo. Svoje, skoraj tridesetletno znanje in
izkušnje nadgrajujemo s svežimi idejami. Tak pristop je spodbudil širitev Ahaca v
podjetje, kakršno vidite danes, ko sodelujemo z velikimi blagovnimi znamkami, kot so
Staropramen, Paulaner, Sunquick, Bonduelle, Hoegaarden, Del Monte, Marodi,
Löwenbräu, El Sabor, Pago, Stella Artois, Beck’s, Corona, Leffe, Bavaria itd.
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Naš portfelj odlikujejo najbolj znane slovenske in globalne blagovne znamke, ki imajo
bogato poreklo, dediščino in zgodovino. Smo zastopnik in distributer mnogih priznanih
domačih in tujih blagovnih znamk, ki jih skupaj s principali gradimo in razvijamo ter
skrbimo za večjo prepoznavnost in atraktivnost posameznega izdelka.
Dostavljamo naročeno blago, ustvarjamo rešitve.
Zaradi izjemne kupne moči in več strateško razporejenih distribucijskih centrov so naše
cene vselej nizke, zaloge pa zadoščajo za izpolnitev največjih naročil ter zagotovitev
najboljše kakovosti in izbire. Smo prva partnerska izbira za največje trgovske verige v
Sloveniji in v tujini. Odlikujejo nas hitra izvedba, točnost naročil, obseg zalog in
obvladovanje vseh delovnih izzivov, ki so ključ do uspeha v naši stroki. Po drugi strani z
dobavitelji gradimo in krepimo partnerski odnos, vse od strokovnega svetovanja do
skrbnega nadzora blaga na polici, promocij in različnih prodajnih akcij. Naši dobavitelji,
prodajalci in proizvajalci iščejo učinkovite nove načine za izboljšanje prodajne in
operativne učinkovitosti.
Že pred desetletjem smo se odločili, da bomo tudi v lastni maloprodaji ponudili naše
najbolj prodajane izdelke, da pomagamo v ponudbi doseči najboljšo ceno za najboljšo
kakovost. Želeli smo ustvariti prostor za vse, s katerimi si delimo isto strast: dostavljamo
najboljše, da naše stranke pridobijo najboljše. Leta 2014 smo odprli prvo trgovino na
drobno v Šentjurju, da se približamo sosedom. Po tistem smo odprli še dve, v Slovenski
Bistrici in v Ljubljani, ter v njih ponudili odlične izdelke iz naše ponudbe.
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V ponudbo trgovin smo vključili tudi izdelke za dom in delo, ki podpirajo veselo življenje
- nekatere od teh izdelkov smo začeli celo razvijati sami. Maloprodajne trgovine Ahac si
predstavljamo kot kraj, kjer si lahko ogledate in kupite na stotine izdelkov in nujnih
potrebščin za vaš dom in kuhinjo. Na isto lokacijo se lahko odpravite, ko potrebujete
bogato izbiro pijač, rojstnodnevno darilo za prijatelja ali prvovrstne sestavine za
resničnega gurmana.
Leto 2020 smo začeli optimistično. Že takoj na začetku smo v gostinskih lokalih
pospešeno izvajali aktivacije pospeševanja prodaje. Žal so morali naši pomembni
poslovni partnerji s področja gostinstva v spomladanskem času in kasneje tudi v
jesensko-zimskem času prekiniti poslovanje zaradi epidemije Covid-19. Vmes je bilo
sicer dovoljeno poslovanje z določenimi omejitvami, vendar promet je precej padel, saj
so stranke s precejšnim zadržkom obiskovale terase gostinskih lokalov, nekateri lokali
pa se sploh niso več odprli.
Nastala situacija nas je v gostinskem sektorju precej prizadela, vendar smo podjetje, ki
se ažurno odziva na nenehno spreminjajoči se trg. Zaradi razmer na trgu smo se
usmerili v zadovoljevanje novo nastalih potreb potrošnikov zaradi pojava virusa Covid19. Pospešeno smo pričeli distribuirati čistila in razkužila za roke, površine in prostore
ter ostala zaščitna sredstva. Za tovrstne izdelke je bilo veliko povpraševanja v trenutni
situaciji in mi smo znali ponuditi potrošniku tisto, kar je v danem trenutku potreboval.
V letu 2020, leto pred praznovanjem 30. obletnice podjetja Ahac, smo se odločili
spremeniti našo celostno grafično podobo, ki bo dokončno zaživela v letu 2021, ko
bomo tudi praznovali ta visoki jubilej. Celostna grafična podoba je sestavljena iz več
elementov, ki tvorijo enotno vizualno celoto in predstavljajo podjetje Ahac. Zaradi
pomembnosti usklajenosti delovanja naših vidnih sporočil smo v duhu nove celotne
podobe začeli tudi s prenovo spletne strani www.ahac.si. Verjamemo, da bo naša nova
spletna stran tudi odlična osnova za predstavitev tako domačih kot tujih blagovnih
znamk, ki jih distribuiramo in/ali zastopamo ter tudi nas, kot podjetja, ki uspešno deluje
na področjih gostinstva, trgovine, proizvodnje in tehnike. Vseskozi smo bili aktivno
prisotni tudi na družabnih omrežjih. Poleg rednih objav smo skozi kar nekaj nagradnih
iger (za Sunquick sadne sirupe, Sunquick vodne lizike, Johan Freitag Gin&Tonic, Drogo,
Staropramen, ipd.) aktivno vključili v sodelovanje tudi uporabnike družabnih omrežij.
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Dragocena pridobitev za naše podjetje v letu 2020 je bila pridobitev IFS Global Markets
Food potrdila o skladnosti, saj odseva našo uspešnost in trajno usmeritev k
profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja naših dejavnosti.

PROIZVODNJA
Hrana
Že od leta 2011 v proizvodnem obratu Gosad (PE Središče ob Dravi) proizvajamo
izdelke lastnih blagovnih znamk Droga in Argo ter trgovinskih blagovnih znamk.
Vložnine, priloge jedem in začimbe nastajajo iz večinoma slovenskih sestavin, s čimer
želimo spodbuditi lokalne pridelovalce k pridelovanju zelenjave za naše izdelke. Po
tradicionalnih receptih proizvajamo številne prehrambne izdelke in vsako leto
ustvarjamo nove, tako smo tudi v letu 2020 k obstoječemu naboru izdelkov dodali kar
nekaj novih. Leta 2018 smo zaradi povečanja obsega poslovanja zgradili novo skladišče
s skoraj 2600 paletnimi mesti. Leta 2018 smo tudi ponovno posodobili proizvodnjo
linijo, ki nam omogoča razvoj in širjenje portfelja izdelkov lastne blagovne znamke.
Proizvodnja poteka na treh proizvodnih linijah, kjer predelujemo zelenjavo in gobe za
proizvodnjo vložnin, imamo tudi linijo za omake, kamor sodijo tudi različni dodatki k
jedem (ajvar, hren, paradižnikova omaka...) in suho linijo za pakiranje citronske kisline.
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RAZVOJ
Tehnika
V letu 2020 smo v poslovni enoti Tehnika razvili vrsto novih izdelkov. Blagovna znamka
Iskra je pridobila povsem nov segment, imenovan Oprema za delavnico, ki med drugim
zajema bencinske agregate, električna dvigala in kompresorje. Pri blagovni znamki Iskra
se je razširil tudi segment orodja, pri polprofesionalni blagovni znamki Iskra ERO pa
smo razširili segment vrtalnih kladiv. Hkrati smo v letu 2019 posodobili dokumentacijo
in grafični izgled že obstoječih produktov ter promocijske opreme.
Izboljšave, novosti in obstoječ asortiman smo uspešno lansirali tudi na tuje trge ter tako
pridobili več novih kupcev v Srbiji, Makedoniji, Črni Gori, Nemčiji in drugod. S tem smo
vzpostavili veliko optimizacij v servisni mreži in tako zagotovili izboljšano poprodajno
izkušnjo, tako za naše partnerje kot tudi končne potrošnike.
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POSLOVNE ENOTE
Štiri strateško pomembne lokacije, na katerih se nahajajo naše poslovne enote, so
podpora proizvodni dejavnosti, zastopstvu in distribuciji blagovnih znamk po celotni
Sloveniji.

ŠENTJUR
Sedež podjetja Ahac se nahaja v Šentjurju. Tukaj delujejo uprava, centralno skladišče,
logistično središče za distribucijo, veleprodajna enota, maloprodajna enota in enota
tehnike. Le nekaj kilometrov iz Šentjurja, na Stopčah, kjer je bilo ustanovljeno podjetje
Ahac, se nahaja servis tehničnih izdelkov Iskra in Iskra ERO. Sodobno zasnovani objekti
omogočajo učinkovito delo, kupcem pa olajšajo nakupe.
SLOVENSKA BISTRICA
Poslovna enota v Slovenski Bistrici obsega veleprodajni oddelek in maloprodajno
trgovino, kjer kupcem ponujamo celoten asortiman izdelkov iz ponudbe. Enota s
skladiščnimi kapacitetami zagotavlja vmesno točko za oskrbo končnih kupcev,
predvsem iz gostinstva.
LJUBLJANA
Poslovna enota v Ljubljani je naša nova poslovna enota, ki smo jo po selitvi iz Domžal
leta 2020 odprli na dostopnejši lokaciji v BTC-ju. Tukaj skrbimo za gostinsko in
trgovinsko oskrbo skoraj polovice Slovenije. Veleprodajna enota in maloprodajna
trgovina zagotavljata poslovnim in končnim kupcem celoten asortiman izdelkov, ki jih
ponuja podjetje na trgu.
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SREDIŠČE OB DRAVI
Proizvodna enota v Središču ob Dravi skrbi za proizvodnjo hrane za lastni blagovni
znamki Droga in Argo ter izdelkov lastnih blagovnih znamk zunanjih kupcev. Prav tako
skrbi za nadzor kakovosti in ustreznosti drugih izdelkov lastne blagovne znamke
podjetja Ahac. Skladiščne kapacitete so namenjene skladiščenju zalog in zagotavljanju
celoletne konstantne oskrbe kupcev.

VREDNOTE, POSLANSTVO IN VIZIJA
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ZAPOSLENI
V podjetju AHAC smo se v preteklem letu srečevali z izjemnimi izzivi na kadrovskem
področju, saj je v Covid razmerah, ki so zaznamovale skoraj celo leto 2020, že ohranitev
obstoječih delovnih mest, predstavljala pravi izziv. Z zadovoljstvom in ponosom se
lahko ozremo v leto 2020, saj nismo sprejeli ukrepa odpuščanja zaposlenih, kljub temu
da smo samo v prvem valu prejeli državno pomoč za ohranitev delovnih mest. Ko smo
se konec leta srečevali z drugim valom okužb, smo napeli vse sile, da smo prerazporejali
zaposlene iz gostinske dejavnosti, ki je bila domala v celoti zaprta, v dejavnosti trgovine
in tehnike. Z vso odgovornostjo se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni ključni
dejavnik delovanja uspešnega podjetja. Premišljeno smo (že skoraj) tri desetletja
našega delovanja razvijali učinkovito zaposlitveno strukturo in model zaposlovanja, ki
ga nenehno nadgrajujemo in razvijamo. Od zaposlenih pričakujemo polno mero
angažiranosti in odgovornosti pri delu, motiviranost, samoiniciativnost in pripadnost,
usmerjeno k skupnim ciljem in razvojni naravnanosti.
Naš motiv je združevati in zaposlovati posameznike, ki sledijo ciljem in potrebam
izpolnjevanja pričakovanj in preseganja le teh pri naših poslovnih partnerjih, kot tudi
odličnost pri oskrbi končnih kupcev.
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Naše delovanje je vrsto let usmerjeno v podporo lokalnega na vseh področjih, zato tudi
pri zaposlovanju strmimo k angažiranju ljudi iz lokalnega okolja, če le ti ustrezajo našim
zahtevam in pričakovanjem. Zavedamo se, da prinaša sinergija mlajših sodelavcev in
nekoliko izkušenejših zaposlenih, uspešno zaposlitveno strukturo, ki jo potrebuje zdravo
poslovno okolje. Mlade vzpodbujamo k delu z omogočanjem izvajanja opravljanja
srednješolske,

višje

in

visokošolske

ter

univerzitetne

prakse,

ki

zagotavljajo

implementacijo teoretično pridobljenega znanja v prakso.
Zavedamo se pomembnosti medgeneracijskega povezovanja. Vsekakor nam izkušeni
zaposleni z veliko prakse predstavljajo pomemben steber zaposlenih, zato jih
vzpodbujamo pri nenehnemu učenju in jim omogočamo pridobivanje novih kompetenc
v okviru programov, ki so namenjeni prav njim, programov ASI.
Podjetje Ahac je v letu 2020 zaposlovalo med 100 in 120 ljudi. Vsekakor je zaposlitvena
struktura zelo pestra, saj je vezana na 4 poslovne dejavnosti, od trgovine na debelo, oskrbe
za gostinstvo, proizvodnje živil do zastopanja tehničnih izdelkov blagovnih znamk Iskra in
Iskra ERO, s katerim je povezan tudi servis tehničnih izdelkov na Stopčah. Zaposlujemo
ekonomiste, specialiste s področja logistike, informatike, trgovce, skladiščne delavce,
voznike, tehnično usposobljeno osebje, grafike, živilske delavce vseh vrst in izobrazbene
strukture, električarje in strojnike, mehatronike, komercialiste, serviserje in menedžerje, ki
povezujejo znanje in kompetence vseh zaposlenih.
Ne zmanjka nam novih izzivov, zato so pri nas vedno dobrodošli zaposleni s svežimi
idejami, znanjem, zagnanostjo in inovativnostjo.
Stopnja izobrazbe
I.
II.
III.
IV.
V.
VI/1.
VI/2.
VII.
VIII/1.
VIII/2.
SKUPAJ

31. 12. 2020
1
9
3
25
33
6
17
6
1
0
101
20

Delež v %
1%
9%
3%
25 %
32 %
6%
17 %
6%
1%
0%
100 %

TRAJNOSTNI RAZVOJ
Družbena odgovornost
V podjetju se zavedamo pomena družbene odgovornosti, zato
svojo

kratkoročno

in

dolgoročno

strategijo

prilagajamo

pričakovanjem širše družbe. Tako izpolnjujemo enega od
pomembnih pogojev za sprejemljivost in sobivanje z lokalnimi
skupnostmi, povečujemo konkurenčno prednost in zagotavljamo
pregledno in trajnostno delovanje. Družbeno odgovornost
vidimo kot zavezo do okolja, kjer smo se razvili, kjer živimo in
ustvarjamo. Želimo mu pomagati k razvoju, ohranjanju za
prihodnje rodove. Tako načrtno podpiramo uspešne športne,
kulturne in druge lokalne akterje ter skrbimo za čistočo okolja in
varovanje narave.
Skrb za okolje
Skrb za zdravo in kakovostno življenje se odraža v našem
odnosu do okolja, saj to pomeni skrb za prihodnost. Želimo
ohraniti čisto in zdravo okolje za prihodnje rodove. S svojim
delovanjem aktivno sodelujemo pri varovanju okolja, z večanjem
učinkovitosti upravljanja z odpadki in porabe energije pa
prispevamo tudi k boljšim poslovnim rezultatom. Odgovornost
do okolja je ena izmed pomembnih vrednot, ki nas vodijo pri
vsakdanjem delu. Okolje je pomemben kapital, ki vpliva tudi na
naše poslovanje, zato se v podjetju zavedamo, da je skrb zanj
zelo pomembna. V podjetju si prizadevamo za čim bolj
učinkovito izrabo sredstev.
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Energetska učinkovitost
Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim
spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.
Zmanjševanje porabe energije, dolgoročno pozitivno vpliva na
zmanjševanje in obvladovanje stroškov podjetja. Skrbimo, da je
vozni park sestavljen iz okolju prijaznih vozil. Z optimizacijo poti
skrbimo

za

zmanjšanje

porabe

energentov.

Nekatera

transportna vozila v skladiščih v celoti poganja električna
energija. Naši objekti so energetsko učinkoviti, skrbimo za
primerno porabo energije za hlajenje in ogrevanje. Naša država
je enakomerno osončena in ima velik potencial za izkoriščanje
sončne energije. Zato smo na strehi upravne stavbe, v Šentjurju,
spomladi 2020 postavili sončno elektrarno za samooskrbo in s
tem po svojih močeh pripomogli h kvalitetnejšemu bivanju v
domačem okolju.
Odpadki
Ločeno zbiranje odpadkov ni samo zakonodajna zahteva, pač
pa tudi naša skupna odgovornost. S pravilnim ločevanjem
pripomoremo k učinkovitejši nadaljnji predelavi odpadkov ter
ohranjanju naravnih virov in varčevanju z energijo, saj so lahko
odpadki vir sekundarnih surovin in energije. Za odpadno
embalažo skrbimo v skladu z vsemi predpisi. Vse odpadke, ki
nastajajo pri našem delu, odlagamo na primerno odlagališče ali
jih predajamo pooblaščenim družbam za recikliranje in odvoz.
Produkte, ki jim je potekel rok uporabe in niso več primerni za
prodajo, predamo pooblaščenim družbam, ki
nadaljnjo obdelavo.
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skrbijo za

UPRAVLJANJE TVEGANJ
Tveganja so sestavni del vsakega poslovanja, pomembno je, da se jih zavedamo, jih
prepoznamo in se nanje pravočasno odzovemo. Pomembno je, da se v podjetju
vzpostavi zavedanje o tveganjih, ki poveča nadzor nad njimi in izboljša kakovost
informacij za nadaljnje odločanje.
V podjetju smo največ pozornosti namenili naslednjim tveganjem:


finančna tveganja



poslovna tveganja

FINANČNA TVEGANJA
Kreditna tveganja
Kreditno tveganje zajema tveganja, ki vplivajo na zmanjšanje gospodarske koristi
družbe zaradi plačilne nesposobnosti naših poslovnih partnerjev in neizpolnjevanja
njihovih pogodbenih obveznosti. Z namenom preprečevanja teh tveganj redno
spremljamo finančne terjatve do naših kupcev, dolžnike izterjujemo s pisnim
opominjanjem, telefonsko izterjavo ali po sodni poti. Da bi bilo takšnih izterjav čim manj,
pred poslovanjem zavarujemo svoje terjatve z menicami, izvršnicami, ob večjih izdajah
pa z bančnimi garancijami. Pred začetkom poslovanja preverimo bonitetno oceno
kupcev in jim določimo limit.
Obrestna tveganja
Govorimo o tveganju, da bo sprememba tržnih obrestnih mer vplivala na vrednost
obrestno občutljivih sredstev, in tveganje, da finančno občutljiva sredstva ter finančno
občutljive obveznosti zapadejo v različnih terminih in v različno visokih zneskih. V
našem podjetju ne predstavljajo pomembnega tveganja za družbo, saj je omogočeno
zadolževanje po ugodnih pogojih.
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Likvidnostna tveganja
Družba poravnava vse svoje finančne obveznosti do države in poslovnih partnerjev
in zaposlenih v dogovorjenih rokih. V upravi podjetja sproti spremljamo likvidnost
podjetja in jo uravnavamo s primerno strukturo virov.
Valutna tveganja
Pri valutnem tveganju govorimo o nihanju deviznega tečaja, ki lahko pozitivno ali
negativno vpliva na v domači valuti izraženo vrednost, ki so denominirane v tujih
valutah. Valutna tveganja so tudi del našega podjetja, saj poslujemo s številnimi tujimi
državami, ki imajo različne valute. Ta tveganja skušamo obvladovati s pravočasnim
nakupom ustreznih valut.
POSLOVNA TVEGANJA
Poslovna tveganja se nanašajo neposredno na dejavnost podjetja in njegovo
poslovanje, zato smo izpostavljeni tako nabavnim kot tudi prodajnim tveganjem. Ko
govorimo o nabavnem tveganju, največje tveganje predstavlja visoka rast cen
prodajnega blaga. Izpostavljenost nabavnim tveganjem se omejuje s pravočasnim
naročanjem in iskanjem novih ustreznih nabavnih virov. Prodajna tveganja v podjetju
skušamo obvladovati z ustrezno prodajno strategijo, širitvijo na nove trge in
pridobivanjem novih kupcev.
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NAČRTI ZA LETO 2021
V letu 2020 smo se v Ahacu soočili s krizo, ki jo do sedaj nismo poznali. Ko pogledamo
nazaj in analiziramo poslovno leto, lahko rečemo, da smo se razmeram uspešno
prilagodili. Razpršenost dejavnosti v podjetju nas je rešila pred odpuščanjem zaposlenih
in ostalimi hudimi posledicami. Čeprav kriza še ni končana in je zaradi epidemije težko
napovedati, kako hitro bo okrevalo gospodarstvo in dejavnosti, v katerih poslujemo,
nam optimistične napovedi glede cepljenja vlivajo optimizem.
Poslovni načrt za leto 2021 temelji na napovedih ključnih mednarodnih institucij in
Evropske unije ter ostalih analitskih platformah. Omenjeni napovedujejo okrevanje
svetovnega gospodarstva in ponovno rast BDP-ja, čeprav naj bi le-ta bila nižja kot pred
pojavom epidemije. V podjetju smo pripravljeni na nove izzive, ker verjamemo, da
zmoremo in znamo, zato si bomo še naprej prizadevali krepiti naše poslovanje ter
poslovno odličnost ob upoštevanju ciljnih vrednot. V letu 2021 bodo prizadevanja
podjetja Ahac usmerjena predvsem v krepitev portfelja kakovostnih blagovnih znamk,
iskanje novih priložnosti in krepitev položaja na trgu ter učinkovitem razvoju kadrov.
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IZJAVA O UPRAVLJANJU UPORABA KODEKSA
UPORABA KODEKSA
Družba Ahac d.o.o. v poslovnem letu 2020 ni sprejela nobenega kodeksa o upravljanju.
Zaradi navedenega, predmetno letno poročilo ne vsebuje izjave o skladnosti s
kodeksom, poslovanje družbe je urejeno z internimi akti družbe.
Okvir korporativnega upravljanja
Organ upravljanja družbe Ahac d.o.o. je: uprava – direktor kot organ vodenja.
Pristojnosti organov upravljanja so določene v Aktu o ustanovitvi družbe.
Sestava organa nadzora
Družba nima nadzornega sveta.
Delovanje in prejemki nadzornega organa
Edini družbenik je opravičen do izplačila bilančnega dobička, ki ga družba izplača po
ugotovitvi dobička za posamezno poslovno leto, na podlagi sprejetega sklepa.
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Organi vodenja
Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja
nasproti tretjim brez omejitev. Direktor podpisuje samostojno.
Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v
povezavi s postopkom računovodskega poročanja
Sistem notranjih kontrol je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavi in
sprejme uprava z namenom, da bi kar najbolje upravljala s tveganji, povezanimi z
računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in
uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi
zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Proces računovodenja je
informacijsko podprt, zato so vse notranje kontrole povezane tudi s kontrolami,
vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki obsegajo tako kontrole omejitev dostopa
do omrežja, podatkov, aplikacij kot tudi kontrole točnosti in popolnosti zajemanja in
obdelovanja podatkov.
Javno poročanje
Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila, ki je javno objavljen na spletnih
straneh AJPES.
Šentjur, avgust 2021
Direktor Roman Moškotevc
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RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA
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RAZKRITJA

TEMELJNIH

RAČUNOVODSKIH

PREDPOSTAVK

IN

USMERITEV
TEMELJNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE IN RAČUNOVODSKI IZKAZI
Pri zagotavljanju podlag za izdelavo računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni
računovodski predpostavki, to je upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne
neomejenosti

delovanja.

Prav

tako

so

upoštevane

kakovostne

značilnosti

računovodskih izkazov, to je razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Računovodski izkazi družbe AHAC, d.o.o. za poslovno leto 2020 oz. na dan 31. 12.
2020 so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter so v Letnem poročilu 2020 sledeči:
a) Bilanca stanja
b) Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa
c) Izkaz denarnih tokov
d) Izkaz gibanja kapitala.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.
Postavke v računovodskih izkazih, ki so navedene v tujih valutah, so v bilanci stanja in
izkazu poslovnega izida preračunane v evre po referenčnem tečaju ECB. Pozitivne ali
negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.
Resnično in pošteno sliko poslovanja se zagotavlja s spoštovanjem in doslednim
izvajanjem notranjega kontrolnega sistema ter z računovodskimi usmeritvami, skladno z
zahtevami SRS.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2020
v EUR

Pojasnila

S R E D S T V A
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
A1

I. Neopredmetena sredstva in dolg. AČR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

25.226.496

27.154.929

8.991.963

5.926.339

9.971.451
9.676.085
808.562
808.562
808.562
808.562
5.679.568
5.679.568
4.737.187
4.737.187
692.186

746.846

692.186
4.045.001

5.179.493

942.381
4.045.001

806.909

550.000

2.202.905
942.381
1.200.000
2.202.905
1.200.000
1.200.000
80.416
1.200.000
17.025.856

91.451

80.416
8.527.045

16.103.464

17.025.856
144.875

9.516.127

413.279

140.440
8.527.045
7.921.038
144.875
320.692
140.440
255.000
7.921.038
255.000
320.692
255.000

77.650

255.000
8.141.487

77.650

7.927.779
255.000

77.650

588.041
588.041

1. Dolgoročne premoženjske pravice
A2

II . Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
3. Druge naprave in oprema

6.733.248

III. Naložbene nepremičnine

A3

1.029.223

IV. Dolgoročne finančne naložbe

A4

550.000

2. Dolgoročna posojila drugim
A5

VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA

A6

II. Zaloge

311.272

1. Material

32.762

2. Nedokončana proizvodnja

8.758.813

3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
A7

III. Kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila

A9

39.160

213.708
255.000
102.324
8.141.487
157.62127.154.929
7.927.779
9.971.451
213.708
808.562
102.324
808.562

A10

131.070

157.621
5.679.568

b) Kratkoročna posojila drugim
A8

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

6.470.527

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

6.087.603

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

382.924

V . Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4.737.187
692.186
4.045.001
942.381
2.202.905
1.200.000
1.200.000
80.416
17.025.856
8.527.045
144.875
140.440
7.921.038
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320.692
255.000
255.000

v EUR

Pojasnila

31. 12. 2020

31. 12. 2019

25.226.496

27.154.929

10.224.195

9.147.540

I. Vpoklicani kapital

2.912.729

2.912.729

1. Osnovni kapital

2.912.729

2.912.729

II. Kapitalske rezerve

881.500

881.500

III. Rezerve iz dobička

291.273

291.273

1. Zakonske rezerve

291.273

291.273

-62.286

-54.286

V. Prenesen čisti poslovni izid

5.116.324

3.967.521

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.084.655

1.148.803

893.320

779.184

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

159.960

155.802

2. Druge rezervacije

733.360

623.382

3.210.663

3.714.621

3.193.082

3.685.568

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

1.482.646

1.883.804

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti

1.710.436

1.801.764

17.581

29.053

17.581

29.053

10.699.813

13.326.768

3.483.604

4.793.083

3.101.158

4.434.837

382.446

358.246

7.216.209

8.533.685

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

5.623.758

6.467.004

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

1.592.451

2.066.681

198.505

186.815

O B V E Z N O S T I DO VIROV SREDSTEV
A11

A. KAPITAL

IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

A12

B. REZERVACIJE IN DOGOROČNE PČR

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
A13

I. Dolgoročne finančne obveznosti

II. dolgoročne poslovne obveznosti
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
A14

II. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti

A15

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

A16

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z
njimi.
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IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE 1. 1. DO 31. 12.
2020
v EUR

Pojasnila

2020

2019

1. Čisti prihodki od prodaje

B1

40.853.161

50.021.785

2 . Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokon. proizv.

B2

-290.935

-410.669

4. Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovnimi prihodki)

B3

550.938

1.224.604

5. Stroški blaga, materiala in storitev

B6

35.733.579

44.210.416

31.791.516

39.574.541

3.942.063

4.635.875

2.489.574

2.569.070

1.819.751

1.902.971

b) Stroški socialnih zavarovanj

307.264

315.195

c) Drugi stroški dela

362.559

350.904

1.289.187

2.315.295

1.017.658

998.914

38.697

420.601

232.832

895.780

a) Nabavna vr. prodanega blaga in mater. ter str. materiala
b) Stroški storitev
B7

6. Stroški dela
a) Stroški plač

B8

7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednot.posl. odh. pri neopred. sred. in opr. osn.sr.
c) Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki

B9

202.777

90.752

10. Finančni prihodki iz danih posojil

B4

11.693

9.573

11.693

9.573

84.305

37.888

84.305

37.888

103.387

149.553

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

61.242

103.651

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

42.145

45.902

40.019

44.093

40.019

44.093

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
B4

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

B10

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

B10

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki

B5

26.891

60.508

16. Drugi odhodki

B11

57.122

88.277

17. Davek iz dobička

B12

246.787

245.203

18. Odloženi davki

B13

-11.035

82.226

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1do18)

B14

1.084.655

1.148.803

-8.000

-23.359

1.076.655

1.125.444

V EUR
22. Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta
24. Celotni vseobsegajoči donos

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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IZKAZ DENARNIH TOKOV
v EUR
A.

Denarni tokovi pri poslovanju

a)

Postavke izkaza poslovnega izida

2020

2019

2.163.694

2.203.290

41.418.889

51.285.713

-39.008.408

-48.754.994

-246.787

-327.429

-494.693

-128.692

1.670.960

-430.943

26.551

-149.106

-989.082

2.526.201

-1.328.948

-1.404.994

125.826

-669.850

1.669.001

2.074.598

829.752

521.975

0

0

2.402

89.475

0

230.000

827.350

202.500

-725.384

-296.313

0

0

-709.340

-296.313

-16.044

0

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

0

0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

0

0

104.368

225.662

1.311.693

1.515.362

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

800.000

695.919

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

500.000

809.870

11.693

9.573

Poslovni prihodki (razen za prevredn.) in finančni prih. iz posl. terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije(razen za prevredn.) in finančni odh.iz posl.obv.
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
b)

odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

c)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b)

B.

Denarni tokovi pri investiranju

a)

Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obr. in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na nalož. n
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve finančnih naložb

b)

Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

c)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b)

C.

Denarni tokovi pri financiranju

a)

Prejemki pri financiranju

Prejemki od obresti
b)

Izdatki pri financiranju

-3.148.225

-3.794.031

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-103.387

-149.553

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

0

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-3.044.838

-3.644.478

c)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b)

-1.836.532

-2.278.669

Č.

Končno stanje denarnih sredstev

39.160

102.323

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov A, B in C)

-63.163

21.591

Začetno stanje denarnih sredstev

102.323

80.732
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2020

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

kapital

rezerve

rezerve

I/1

II

III/1

Rezerve, nastale
zaradi vrednot.
po pošt. vred.
IV

Pren. čisti

Čisti dob.

Skupaj

dobiček

posl. leta

Kapital

V/1

VI/1

A.1 Stanje 31. decembra 2019

2.912.729

881.500

291.273

-54.286

3.967.521

1.148.803

9.147.540

A.2 Stanje 1. januar 2020

2.912.729

881.500

291.273

-54.286

3.967.521

1.148.803

9.147.540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8.000

0

1.084.695

1.076.655

0

0

0

0

0

1.084.695

1.084.695

0

0

0

-8.000

0

0

-8.000

0

0

0

0

1.148.803

-1.148.803

0

0

0

0

0

1.148.803

-1.148.803

0

2.912.729

881.500

291.273

-62.286

5.116.324

1.084.655

10.224.195

5.116.324

1.084.655

6.200.979

Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z
B.1 lastniki
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega
B.2 obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
a) obdobja
b) Druge spremembe lastniškega kapitala
B.3 Spremembe v kapitalu
Razporeditev preost. Dela čistega dobička primer.
a) Poroč. Obdobja na druge sestavine kapitala
C.

Stanje 31. December 2020
Bilančni dobiček 2020
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA 2019

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

kapital

rezerve

rezerve

I/1

II

III/1

Rezerve, nastale
zaradi vrednot. po
pošt. vred.
IV

Pren. čisti

Čisti dob.

Skupaj

dobiček

posl. leta

Kapital

V/1

VI/1

A.1 Stanje 31. decembra 2018

2.912.729

881.500

291.273

-30.927

2.795.991

1.171.530

8.022.096

A.2 Stanje 1. januar 2019

2.912.729

881.500

291.273

-30.927

2.795.991

1.171.530

8.022.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23.359

0

1.148.803

1.125.444

0

0

0

0

0

1.148.803

1.148.803

0

0

0

-23.359

0

0

-23.359

0

0

0

0

1.171.530

-1.171.530

0

0

0

0

0

1.171.530

-1.171.530

0

2.912.729

881.500

291.273

-54.286

3.967.521

1.148.803

9.147.540

3.967.521

1.148.803

5.116.324

B.1

Spremembe

lastniki
B.2 Celotni
a)

lastniškega

vseobsegajoči

obdobja
Vnos čistega

kapitala-transakcije
donos

poslovnega izida

z

poročevalskega
poročevalskega

obdobja

b) Druge spremembe lastniškega kapitala
B.3 Spremembe v kapitalu
a)
C.

Razporeditev preost. dela čistega dobička primer.
poroč. obd. na druge sestavine kapitala
Stanje 31. december 2019
Bilančni dobiček 2019
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RAČUNOVODSKE

USMERITVE

IN

RAZKRITJA

POSTAVK

K

RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Podjetje AHAC d.o.o. uporablja enake računovodske usmeritve za vsa obdobja v
priloženih računovodskih izkazih.
Uporabljene računovodske usmeritve in metode izračunavanja so enake kot pri zadnjem
letnem poročanju, izjema so na novo sprejeti standardi in pojasnila. Oboji so navedeni v
nadaljevanju in so bili upoštevani pri pripravi računovodskih izkazov

BILANCA STANJA
A1)

NEOPREDMETENA

SREDSTVA

IN

DOLGOROČNE

AKTIVNE

ČASOVNE

RAZMEJITVE
V skladu s SRS 2 so med neopredmetena dolgoročna sredstva v družbi razporejene
naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine (računalniški
programi, blagovne znamke).
Za merjenje in vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne
vrednosti, po katerem se neopredmetena sredstva vrednotijo po njihovih nabavnih
vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti in nabranih izgub zaradi
oslabitev. Amortizacija neopredmetenih sredstev se obračunava posamično, uporabljajo
se linearne amortizacijske stopnje in enakomerno časovno amortiziranje. Amortiziranje
se začne prvi dan naslednjega meseca potem, ko je neopredmeteno sredstvo s končno
dobo koristnosti na razpolago za uporabo.
Neopredmetena sredstva

Amortizacijske stopnje (v%)

Programska oprema

od 10 do 20

Blagovne znamke

od 10 do 15

Prikaz stanja NDS

31. 12. 2020

Programska oprema

31.12.2019
51.086

87.617

Blagovne znamke in licence

536.955

720.945

Skupaj

588.041

808.562
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Prikaz gibanja NDS 2020

Programska
oprema

Blagovne znamke
in licence

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019

681.183

1.813.350

2.494.533

0

0

0

Povečanja 2020
Zmanjšanja (izločitve 2020)

-28.856

0

-28.856

Stanje 31. 12. 2020

652.327

1.813.350

2.465.677

593.566

1.092.405

1.685.971

36.531

183.990

220.521

Zmanjšanja (izločitve) 2020

-28.856

0

-28.856

Stanje 31. 12. 2020

601.241

1.276.395

1.877.636

Stanje 31. 12. 2019

87.617

720.945

808.562

Stanje 31. 12. 2020

51.086

536.955

588.041

Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2019
Amortizacija 2020

Knjigovodska vrednost

Prikaz gibanja NDS 2019

Programska
oprema

Blagovne znamke
in licence

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018

681.183

1.813.350

2.494.533

Stanje 31. 12. 2019

681.183

1.813.350

2.494.533

544.697

908.415

1.453.112

48.869

183.990

232.859

593.566

1.092.405

1.685.971

Stanje 31. 12. 2018

136.486

904.935

1.041.421

Stanje 31. 12. 2019

87.617

720.945

808.562

Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018
Amortizacija 2019
Stanje 31. 12. 2019
Knjigovodska vrednost

Neopredmetena dolgoročna sredstva so se v letu 2020 zmanjšala za obračunano
amortizacijo in za izločitev programov, ki se jih je prenehalo uporabljati v višini 28.856
evrov. Novih povečanj v letu 2020 ni bilo. V skupini blagovne znamke in licence
izkazujemo blagovno znamko Droga in licenco Iskra. Neopredmetena sredstva niso
zastavljena kot jamstvo za obveznosti. Družba ne izkazuje obveznosti za nakup
neopredmetenih sredstev.
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A2) OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Za merjenje in vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev se uporablja

model

nabavne vrednosti, po katerem se opredmetena osnovna sredstva vrednotijo po
njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke vrednosti in
nabranih izgub zaradi oslabitev.
Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo nakupne cene,
uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno
njihovi usposobitvi za nameravano uporabo, zmanjšujejo pa jo vsi trgovinski in drugi
popusti. Kasnejša vlaganja, ki povečujejo prihodnje koristi sredstva, v primerjavi s
prvotno ocenjenimi, povečujejo nabavno vrednost tega sredstva. Kasnejša vlaganja, s
katerimi se ohranja funkcionalna sposobnost sredstva v prvotno opredeljeni dobi
koristnosti, se izkazujejo kot stroški vzdrževanja.
Letna amortizacijska stopnja se določi na podlagi pričakovane dobe koristnosti
posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Amortizacija se obračunava
posamično, razen drobnega inventarja, ki se obračunava skupinsko. Uporabljajo se
linearne amortizacijske stopnje in enakomerno časovno amortiziranje. Opredmeteno
osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je
razpoložljivo za uporabo.
Opredmetena osnovna sredstva

Amortizacijske stopnje (v %)

Zgradbe

od 3 do 10

Proizvodna in ostala oprema

od 20 do25

Vozila

20

Računalniška oprema

50

Drobni inventar

Prikaz stanja osnovnih sredstev

100

31. 12. 2020

Zemljišča

31. 12. 2019
746.846

692.186

Zgradbe

3.503.328

2.384.547

Zgradbe PUS

1.593.969

1.660.454

82.196

0

737.626

875.349

69.283

67.032

6.733.248

5.679.568

Investicije v teku
Proizvajalne naprave in stroji
Oprema PUS
Skupaj
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Povečanje stanja osnovnih sredstev znaša skupaj 709.340 evrov, v opremo za
opravljanje dejavnosti je bilo namenjenih 202.309 evrov, največjo spremembo
predstavlja nov način prikazovanja pravice do uporabe sredstev. Nakupi so bili
financirani iz lastnih sredstev; iz tega naslova je na dan 31. 12. 2020 še 91.377 evrov
obveznosti, ki pa so do oddaje tega poročila v celoti poravnane.
Prikaz gibanja osnovnih
sredstev 2020

Zgradbe

Zgradbe
PUS

692.186

2.893.386

1.969.559

28.629

126.536

238.440

82.196

0

0

0

0

0

0
26.031

Zemljišča

Investicije Oprema in
v teku
DI

Oprema
PUS

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019
Povečanja (nove nabave)
2020
Prenos iz investicije v teku
(aktiviranje)
Oslabitev / odprava
oslabitve
Zmanjšanja (izločitev) 2020
Prenos iz zgradb na
zemljišče
Prenos na/iz PUS

0 2.726.009

94.160

8.375.300

202.309

31.230

709.340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-40.108

-8.152

0

-64.994

0

-113.254

1.198.385

0

0

0

0

1.224.416

0

9.589

-9.589

0

0

0

0

746.846

4.178.199

2.199.847

82.196 2.872.913

Stanje 31. 12. 2019

0

508.839

309.105

0 1.850.660

27.128

2.695.732

Amortizacija 2020

0

121.986

2.996.773

0

345.647

20.668

785.074

Povečanja (izločitve)

0

37.402

0

0

2.696

0

40.098

Zmanjšanja (izločitev)

0

-40.108

0

0

-64.994

0

-105.102

Prenos zgradbe/naložbene

0

46.752

0

0

0

0

46.752

Prenos na/iz PUS

0

0

0

0

1.278

-1.278

0

Stanje 31. 12. 2020

0

674.871

605.878

0 2.135.287

46.518

3.462.554

Stanje 31. 12. 2019

692.186

2.384.547

1.660.454

0

875.349

67.032

5.679.568

Stanje 31. 12. 2020

746.846

3.503.328

1.593.969

82.196

737.626

69.283

6.733.248

Stanje 31. 12. 2020

115.801 10.195.802

Popravek vrednosti

Knjigovodska vrednost
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Prikaz gibanja osnovnih
sredstev 2019

Zemljišča

Zgradbe
PUS

Zgradbe

Investicije
v teku

Oprema in
DI

Oprema
PUS

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018

695.514

3.346.401

0

20.991

2.558.641

0

6.621.547

Pripoznanje na 1. 1. 2019
(poenost.prehod na
spr.SRS)

0

0

1.969.559

0

-73.091

94.160

1.990.628

Povečanja (nove nabave)
2019

0

0

0

3.204

293.109

0

296.313

Prenos iz investicije v teku
(aktiviranje)

0

24.195

0

-24.195

0

0

0

18.894

-202.895

0

0

0

0

-184.001

-128.400

-168.137

0

0

-52.650

0

-349.187

Prenos iz zgradb na
zemljišče

106.178

106.178

0

0

0

0

0

Stanje 31. 12. 2019

692.186 2.893.386

1.969.559

0

2.726.009

94.160

8.375.300

Oslabitev / odprava
oslabitve
Zmanjšanja (izločitev) 2019

Popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018

0

435.268

0

0

1.604.640

0

2.039.908

Pripoznanje na 1.1.2019
(poenost.prehod na
spr.SRS)

0

0

0

0

-8.467

8.467

0

Amortizacija 2019

0

77.441

309.105

0

305.479

18.661

710.686

Zmanjšanja (izločitev)

0

-3.870

0

0

-50.992

0

-54.862

Stanje 31. 12. 2019

0

508.839

309.105

0

1.850.660

27.128

2.695.732

Stanje 31. 12. 2018

695.514

2.911.133

0

20.991

954.001

0

4.581.639

Stanje 31. 12.2019

692.186 2.384.547

1.660.454

0

875.349

67.032

5.679.568

Knjigovodska vrednost

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so evidentirana poslovno skladiščni objekt v
Šentjurju in Slovenski Bistrici, Ljubljani, proizvodni obrat s skladiščnimi in poslovnimi
prostori Središče ob Dravi, skladiščni objekt na Stopčah z osnovno potrebno opremo.
Oprema, ki jo podjetje potrebuje za opravljanje dejavnosti so predvsem tovorna in
kombinirana vozila, viličarji, računalniška oprema, material za promocijo prodaje
(reklamni senčniki, hladilniki, točilni aparati…) ter oprema proizvodnega obrata za
proizvodnjo vložnin Droga.
Dolgoročna posojila pri Nova KBM d.d. v višini 33.552 evrov so zavarovana s hipoteko
na nepremičnini Šentjur, dolgoročno posojilo pri NLB d.d. 1.156.821 evrov pa s
hipoteko na nepremičnini v Ljubljani, kar je razvidno pri točki dolgoročna posojila bank.
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PRAVICA DO UPORABE SREDSTVA
Prikaz gibanja osnovnih sredstev 2020

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2019

1.969.559

94.160

2.063.719

238.440

31.230

269.670

-8.152

-9.589

-17.741

2.199.847

115.801

2.315.648

Stanje 31. 12. 2019

309.105

27.128

336.233

Amortizacija 2020

296.773

20.668

317.441

0

-1.278

-1.278

605.878

46.518

652.396

Stanje 31. 12. 2019

1.660.454

67.032

1.727.486

Stanje 31. 12. 2020

1.593.969

69.283

1.663.252

Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2020
Popravek vrednosti

Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2020
Knjigovodska vrednost

Družba ima v najemu skladiščne prostore na lokaciji Šentjur in operativni leasing za eno
vozilo. Ob prehodu na nova pravila obravnave najemov kot pravica do uporabe sredstev
so le ta prikazana ločeno od ostalih sredstev zaradi preglednosti.
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A3) NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Naložbene nepremičnine so nepremičnine posedovane, da bi prinašale najemnino in/ali
povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Naložbena nepremičnina se pripozna kot
sredstvo, če je verjetno, da bodo v organizacijo pritekale prihodnje gospodarske koristi
povezane z njo in je njeno nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Ob
pripoznanju se ovrednoti po nabavni vrednosti. Naložbena nepremičnina se prične
amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljiva za uporabo.
Uporablja se enakomerno časovno amortiziranje, uporabljajo se linearne amortizacijske
stopnje.
Naložbene nepremičnine

Amortizacijske stopnje (v %)

Zgradbe

od 3 do 10

Zemljišča

0

Naložbene nepremičnine

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

Nabavna vrednost
622.079

1.634.420

2.256.499

Povečanja 2020 (nabave)

0

16.044

16.044

Zmanjšanja 2020 (izločitve)

0

0

0

Prenos zemljišča, zgradbe/naložbene

-26.031

-1.198.385

-1.224.416

Stanje 31. 12. 2020

596.048

452.079

1.048.127

Stanje 31.12.2019

0

53.593

53.593

Amortizacija 2020

0

12.063

12.063

Prenos zgradbe/naložbene

0

-46.752

-46.752

Stanje 31. 12. 2020

0

18.904

18.904

Stanje 31. 12. 2019

622.079

1.580.827

2.202.906

Stanje 31. 12. 2020

596.048

433.175

1.029.223

Stanje 31. 12. 2019

Popravek vrednosti

Knjigovodska vrednost

Med naložbene nepremičnine so uvrščena zgradbe in zemljišča namenjena oddajanju v
najem in tista, za katere se utemeljeno pričakuje, da se bo njihova vrednost povečevala.
V letu 2020 se je iz naložbenih nepremičnin prenesla nepremičnina v Ljubljani, katero
smo pričeli uporabljati za lastno dejavnost in smo preselili poslovanje poslovne enote iz
Jarš v Ljubljano, na Letališko cesto.
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A4) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Nanašajo se na finančne naložbe v dana posojila.

Začetno se priznajo na datum

poravnave, to je na datum prejema sredstev. Merijo se po odplačni vrednosti, po metodi
efektivnih obresti.
Dolgoročne finančne naložbe

31. 12. 2019

Povečanje

Zmanjšanje

31. 12. 2020

Dolgoročna posojila

1.200.000

0

650.000

550.000

Skupaj

1.200.000

0

650.000

550.000

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo dano dolgoročno posojilo podjetju v tem
znesku, zavarovano je s hipoteko na nepremičnini, obresti se obračunavajo po zakonsko
predpisani priznani obrestni meri. Rok vračila posojila je 5 let.
A5) ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
So zneski davka iz dobička, za katere se pričakuje, da bodo povrnjeni v prihodnjih
obdobjih glede na odbitne začasne razlike ter se pripoznajo le, če je verjetno, da bo v
prihodnje na razpolago obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti
odbitne začasne razlike.
Terjatve za odloženi davek

31.12.2019

Povečanje

Zmanjšanje

31.12.2020

41.205

0

0

41.205

8.066

11.400

0

19.466

Rezervacije za dana jamstva

15.200

0

0

15.200

Jubilejne nagrade

15.945

1.486

1.851

15.580

Skupaj

80.416

12.886

1.851

91.451

Oslabitev terjatev
Rezervacije za kočljive pogodbe

Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih
obdobjih glede na odbitne začasne razlike, vezano na oslabitev terjatev in rezervacije za
odpravnine, jubilejne nagrade, kočljive pogodbe ter rezervacije za jamstva iz naslova
garancij tehničnega blaga. V letu 2020 je bila oblikovana rezervacija za kočljive
pogodbe (morebitne neporavnane terjatve segmenta gostinstvo zaradi Covid-19 in
zakonodaje v vezi tem) v višini 11.400 evrov.
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A6) ZALOGE
Zaloge surovin in materiala ter trgovskega blaga
Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nabavnih vrednostih, ki jih
sestavljajo nakupne cene, zmanjšane za dobljene popuste in povečane za uvozne
dajatve, nevračljive nakupne dajatve (DDV, ki se ne povrne) in neposredni stroški
nabave.
Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi FIFO. Drobni inventar z življenjsko dobo
krajšo od enega leta in dan v uporabo, se prenese takoj in v celoti med stroške.
Družba konec leta opravi končni pregled kurantnosti zalog surovin in materiala ter
trgovskega blaga. Med letom pa strokovna komisija sproti oceni material, trgovsko
blago in oblikuje popravek v višini, ki ga oceni. Knjigovodska vrednost take zaloge se
zmanjša v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Družba konec leta opravi pregled ustreznosti vrednosti zalog surovin in materiala. V
kolikor je izkazana knjigovodska vrednost posameznih vrst zalog surovin in materiala
večja od čiste iztržljive vrednosti, se zaloge prevrednotijo zaradi oslabitve. Knjigovodska
vrednost take zaloge se zmanjša do čiste iztržljive vrednosti v breme prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov.
Zaloge nedokončanih proizvodov
Nanašajo se na zaloge v postopku proizvajanja. Količinska enota nedokončane
proizvodnje se ob začetnem pripoznavanju ovrednoti po proizvajalnih stroških (material,
neposredno delo, energenti – vse po normativu) in posrednih stroških (vzdrževanje,
financiranje, ostali stroški dela, amortizacija, transport) v odstotku, ki odpade na
nedokončano proizvodnjo.
Zaloge gotovih proizvodov
Nanašajo se na zaloge dokončanih proizvodov na skladišču, namenjenih prodaji.
Količinska enota dokončanih proizvodov se ob začetnem pripoznavanju ovrednoti po
proizvajalnih stroških (material, neposredno delo, energenti, pakiranje – vse po
normativu) ter posrednih stroških (vzdrževanje, financiranje, ostali stroški dela,
amortizacija, transport).
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Prikaz stanja zalog

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Zaloge surovin in materiala

311.272

144.875

Nedokončana proizvodnja

32.762

140.440

Proizvodi

63.566

123.338

Trgovsko blago

8.695.247

7.797.700

Predujmi za zaloge

413.279

320.692

Skupaj

9.516.126

8.527.045

Inventura zalog se je izvajala po posameznih poslovnih enotah v novembru in
decembru. Skupna vrednost viškov je bila 572.753 evrov, skupna vrednost manjkov
pa 580.674 evrov, nastali so predvsem zaradi zamenjav kod artiklov in ne toliko
posledica dejanske izgube blaga, proizvodov in materiala, dejanski manko je bil 7.921
evrov.
Zaloge

posameznih

vrst

blaga

se

primerjajo

s

tržnimi

cenami,

posledični

prevrednotovalni odhodki v letu 2020 iz naslova slabitev zalog dodatno znašajo
216.884 evrov.
A7) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Nanašajo se na finančne naložbe v dana posojila. Začetno se priznajo na datum
poravnave, to je na datum prejema sredstev. Merijo se po odplačni vrednosti, po metodi
efektivnih obresti.
Prikaz gibanja kratkoročnih finančnih naložb
Stanje 31. 12. 2019

255.000

Povečanja 2020

70.650

Zmanjšanje 2020

248.000

Stanje 31. 12. 2020

77.650

Sem spadajo kratkoročna posojila dana pravnim in fizičnim osebam, po sledečih pogojih
vračila: obrestna mera je priznana OM oz. tržna OM, zavarovanja ni.
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A8) KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Terjatve vseh vrst se na začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane.
Družba terjatve popravi, če ocenjuje, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od
knjigovodske. Terjatve do kupcev na domačem trgu, ki so opredeljene kot sporne
(tožene), terjatve do kupcev v prisilni poravnavi in v stečaju (dvomljive), se popravijo
posamično glede na izkušnje iz preteklih let in pričakovanja v prihodnjem obračunskem
obdobju. Za oblikovanje popravkov vrednosti ostalih terjatev do kupcev na domačem
trgu in kratkoročne terjatve za obresti se uporablja ocena zapadlosti vsaj 120 dni, na
podlagi izkušenj v preteklosti in pričakovanj v prihodnosti. Zneski oslabitev terjatev
povečujejo ustrezen popravek vrednosti terjatev in prevrednotovalne poslovne odhodke
v zvezi z obratnimi sredstvi.
Prikaz stanja KPT

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Terjatve do kupcev

6.382.619

8.237.344

- terjatve do kupcev v državi

5.038.699

6.538.382

- terjatve do kupcev v tujini

1.343.920

1.698.962

Popravek vrednosti terjatev

(295.016)

(309.565)

382.924

213.708

98.721

73.662

284.203

140.046

6.470.527

8.141.487

Druge kratkoročne terjatve
- dani predujmi
- ostale kratkoročne terjatve
Skupaj

Med druge kratkoročne terjatve za dane predujme spada dani avans za nakup stroja za
proizvodnjo v višini 43.500 evrov in avans za nakup lastnih zabojnikov za transport
kumaric v višini 50.038 evrov, dobava bo v letu 2021. Glavnino ostalih kratkoročnih
terjatev predstavljajo terjatve do države iz naslova subvencij po PKP za Covid-19 v
višini 175.867 evrov in terjatve iz naslova DDV 57.824 evrov, terjatve iz naslova
nadomestil za plače 13.066 evrov. V letu 2020 je bil opravljen odkup terjatev do
podjetja Extra lux d.o.o. in je še ostanek v višini 21.955 evrov.
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Prikaz gibanja vrednosti popravka terjatev

2020

Stanje 01.01.

2019
309.566

298.564

Povečanja

14.845

51.736

Zmanjšanje

29.395

40.735

295.016

309.566

Stanje 31.12.

Učinki zmanjšanja popravka vrednosti terjatev so delno vidni v drugih poslovnih
prihodkih - prejetih plačil je bilo 12.830 evrov, v višini 16.565 evrov je bilo spornih
terjatev odpisanih - izločenih iz seznama. Učinki povečanja vrednosti terjatev v znesku
14.845 evrov so prikazani v poslovnih odhodkih.
Na dan 31. 12. 2020 je imelo podjetje AHAC d.o.o. naslednjo strukturo poslovnih
terjatev do kupcev po zapadlosti:
Obdobje

Nezapadle

Terjatve do
kupcev

5.192.113

Zapadle
1-30

Zapadle
31-60

688.653

74.584

Terjatve do kupcev niso zavarovane, so

Zapadle
60-180

Zapadle
180-360

115.722

27.646

Zapadle
nad 360
283.901

Skupaj
6.382.619

zastavljene pri bankah kot zavarovanje

kreditov in sicer pri SKB d.d v višini 625.000 evrov in pri NLB d.d. v višini 3.200.000
evrov.
A9) DENARNA SREDSTVA
Zajemajo gotovino v blagajni, gotovino v treh pomožnih blagajnah in knjižni denar kot
dobroimetje na računih pri bankah.
Prikaz stanja denarnih sredstev

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Blagajna

2.028

1.992

Denar na poti

9.230

30.101

Transakcijski računi

27.902

70.231

Skupaj

39.160

102.324

Denarna sredstva blagajna na dan 31. 12. 2020 so sredstva na blagajnah po poslovnih
enotah Šentjur, Slovenska Bistrica, Ljubljana in tehnika. Denar na poti predstavlja
sredstva, ki so bila položena v dnevno nočni trezor pri banki in še niso na našem TRR
na dan 31. 12. 2020.
47

A10) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkoročne aktivne časovne razmejitve so zajeti kratkoročno odloženi stroški oz.
odhodki, ki se nanašajo na obdobje po datumu bilance in bodo bremenili stroške oz.
odhodke

prihodnjega

obračunskega

obdobja.

Sem

spadajo

tudi

kratkoročno

nezaračunani prihodki.
V kratkoročne časovne razmejitve so zajeti zneski zavarovalnih premij, katere so bile
zaračunane v letu 2020, veljajo pa za obdobje 2021 in bodo v stroških v 2021. Le teh je
bilo v znesku 7.965 evrov. Med kratkoročno nezaračunane prihodke so uvrščeni bodoči
prihodki iz naslova subvencij na razpisih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja v znesku 123.104 evrov.
A11) KAPITAL
Kapital je obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati, pri
čemer se takrat velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega
premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki ter z zneski, ki so se pojavili
pri poslovanju in pripadajo lastnikom.
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, rezerve
nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti in prehodno še ne razdeljeni čisti
dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta.
Osnovni kapital je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju in znaša na dan
31. 12. 2020 2.912.729 evrov.
Kapitalske rezerve znašajo 881.500 evrov ter so nastale v povezavi s stvarnim vložkom
blagovne znamke Droga.
Zakonske rezerve znašajo 291.273 evrov ter predstavljajo 10% osnovnega kapitala.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, predstavljajo aktuarsko
izgubo v znesku 62.286 evrov.
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31. 12. 2019
Aktuarski dobiček (izguba)

Povečanje

-54.286

Zmanjšanje

31. 12. 2020
0

8.000

62.286

Preneseni čisti poslovni izid je ostanek čistega dobička 5.116.324 evrov, ki ni bil v letu
2020 nič razdeljen, niti ne opredeljen za rezerve.
Čisti poslovni izid leta 2020 je 1.084.655 evrov.
Bilančni dobiček znaša na dan 31. 12. 2020 6.200.979 evrov. Poslovodstvo predlaga,
da bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Prikaz stanja kapitala

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Vpoklicani kapital

2.912.729

2.912.729

- osnovni kapital

2.912.729

2.912.729

Kapitalske rezerve

881.500

881.500

Rezerve iz dobička

291.273

291.273

- zakonske rezerve

291.273

291.273

Rezerve, nastale zaradi vrednot. po pošteni vred.

-62.286

-54.286

Preneseni čisti poslovni izid

5.116.324

3.967.521

Čisti izid poslovnega leta

1.084.655

1.148.803

10.224.195

9.147.540

Skupaj

A12) DOLGOROČNE REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih
dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo
določeno in katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. Med takšne rezervacije
spadajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvah zaposlencev, za
pričakovane izgube iz kočljivih pogodb idr. Oblikujejo se z enkratno ali večkratno
obremenitvijo ustreznih stroškov oziroma odhodkov. Pripoznane rezervacije se
odpravijo, kadar so že izrabljene nastale možnosti, zaradi katerih so bile oblikovane ali
pa ni več potreb po njih. Zmanjšujejo se neposredno za kasneje nastale stroške oziroma
odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane.
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Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo za odložene prihodke, ki bodo v
obdobju daljšem od enega leta pokrili predvidene odhodke. Mednje se uvrščajo državne
podpore (za invalidnost…), donacije prejete za pridobitev osnovnih sredstev oz. za
pokrivanje določenih stroškov. Zmanjšujejo oz. prenašajo se med poslovne prihodke
tistega leta, v katerem se pojavljajo stroški oz. odhodki za pokrivanje katerih so bile
oblikovane.
Prikaz stanja DR in DPČR

31. 12. 2019

Povečanje

Zmanjšanje

31. 12. 2020

125.783

9.210

6.183

128.810

Rezervacije za jubilejne nagrade

30.019

4.317

3.186

31.150

Rezervacije za kočljive pogodbe

151.230

120.000

0

271.230

Rezervacije za dana jamstva (garancije za teh. blago)

160.000

0

0

160.000

Prejete državne podpore

312.152

0

10.022

302.130

Skupaj

779.184

133.527

19.391

893.320

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so na dan 31. 12. 2020 izračunane s
pomočjo pooblaščenega aktuarja . Pri tem so bile uporabljene naslednje predpostavke:
rast plač v višini 2,5 % za 2021 (2,5 % 2020) in 2,5 % letno v nadaljnjih letih, kar
predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač. Izbrana diskontna obrestna mera znaša 0,44
% (0,97 % 2019) letno, kolikor je konec decembra 2020 znašala donosnost 10-letnih
podjetniških obveznic z visoko boniteto v Evro območju.
Rezervacije za kočljive pogodbe so bile 151.230 evrov namenjene za kočljive pogodbe
zaradi poslovanja s kupci izven Slovenije in na novo oblikovana rezervacija 2020 v višini
120.000 evrov za morebitna neplačila terjatev iz naslova ukrepov zaradi nedelovanja
gostinskih obratov.
Rezervacije za dana jamstva (garancije za tehnično blago) v višini 160.000 evrov za
tehnično blago ostajajo nespremenjena.
V zvezi z rezervacijami so oblikovane tudi terjatve za odložene davke.
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A13) DOLGOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti, ki jih je treba vrniti ali poravnati v
obdobju daljšem od leta dni. So finančni in poslovni. Na začetku se ovrednotijo z zneski,
ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru dolgoročnih finančnih
dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v
primeru dolgoročnih poslovnih dolgov pa praviloma prejem opredmetenih osnovnih
sredstev z dolgoročnim odplačevanjem. Odpravijo se, ko obveznost določena v pogodbi
ali drugem pravnem aktu preneha zaradi izpolnitve, razveljavljenja ali zastaranja.
Dolgoročni finančni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih
obresti. Obrestujejo se v skladu s pogodbenimi pogoji.
Prikaz stanja DFO

31. 12. 2019

Dolgoročne finančne obv. do bank

1.883.804

Druge dolgoročne finančne obveznosti

1.801.764

- dolgoročni dolgovi iz najemov

1.417.629

Povečanje

31. 12. 2020

800.000

1.482.646

326.898

235.570

1.710.436

1.417.629

326.898

235.570

1.326.301

384.135

384.135

0

0

384.135

29.053

29.053

11.472

0

17.581

3.714.621

3.714.621

1.539.528

1.035.570

3.210.663

Dolgoročne poslovne obveznosti

1.883.804

Prenos na KK
1.201.158

- dolgoročno posojilo od lastnika
Skupaj

1. 1. 2020

1.801.764

Predstavljajo jih finančni dolgoročni dolgovi v zvezi s financiranjem nakupov zalog in
nepremičnin. Znesek dolgoročnih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2020, je v bilanci
stanja izkazan kot kratkoročni dolg. Obrestna mera za najeta posojila je tržna obrestna
mera. Podrobnejše prikazovanje podatkov o stanjih po bankah podjetje razkriva pri
kratkoročnih finančnih obveznostih.

51

A14) KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev,
ki jih je treba vrniti ali poravnati zlasti v denarju, v obdobju krajšem od leta dni. So
finančni in poslovni. Na začetku se ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem
denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru kratkoročnih
poslovnih dolgov pa se pojavijo v zvezi s prejemom blaga, materiala ali storitve v zvezi z
dobavitelji, zaposlenci, državo, obrestmi do financerjev in podobnimi postavkami pri
proizvajanju in opravljanju storitev. Odpravijo se, ko obveznost določena v pogodbi ali
drugem pravnem aktu preneha zaradi izpolnitve, razveljavljenja ali zastaranja.
Kratkoročni finančni dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih
obresti. Obrestujejo se v skladu s pogodbenimi pogoji.
Prikaz stanja KFO
Kratk. del dolgor. posojil od
bank
Kratkoročna posojila od bank
Druge kratkor. finančne obv.
-

obveznosti

iz

kreditov do podjetij
Kratkoročni del PUS
Skupaj

naslova

31. 12. 2019

Povečanja KK

Odplačila KK

Prenos iz DK

31. 12. 2020

2.344.838

0

2.344.838

1.201.158

1.201.158

2.090.000

500.000

690.000

0

1.900.000

74.000

0

10.000

0

64.000

74.000

0

10.000

0

64.000

284.245

54.482

20.281

0

318.446

4.793.083

554.482

3.065.119

1.201.158

3.483.604

Obveznosti do bank se obrestujejo po tržni obrestni meri.
Podjetje ima obveznosti iz naslova posojil zavarovane na sledeči način:
Posojilodajalec

Zavarovanje

Zapadlost

hipoteka na nepremičnini Šentjur

30.03.2021

zaloge skladišče Gosad, zaloge tehnika

31.05.2021

NLB d.d.

odstop terjatev

20.06.2021

SKB d.d.

zaloge skladišče Šentjur

31.07.2021

brez zavarovanja

31.12.2021

menice, vinkulacija zavarovalne police

18.08.2021

Abanka d.d.
Addiko bank d.d.

Druge pravne osebe
Leasingodajalci
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Tabela finančnih obveznosti po zapadlostih
Posojilodajalec

Zapadlost do 1 leta

Banke

Zapadlost nad 1-5 let

3.101.158

1.482.646

Druge pravne in fizične osebe

64.000

384.135

Leasingodajalci

18.223

17.581

3.183.381

1.884.362

SKUPAJ

A15) KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev,
ki jih je treba vrniti ali poravnati zlasti v denarju, v obdobju krajšem od leta dni. So
finančni in poslovni. Na začetku se ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem
denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru kratkoročnih
poslovnih dolgov pa se pojavijo v zvezi s prejemom blaga, materiala ali storitve v zvezi z
dobavitelji, zaposlenci, državo, obrestmi do financerjev in podobnimi postavkami pri
proizvajanju in opravljanju storitev. Odpravijo se, ko obveznost določena v pogodbi ali
drugem pravnem aktu preneha zaradi izpolnitve, razveljavljenja ali zastaranja.
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev

5.623.758

6.467.005

- obveznosti do domačih dobaviteljev

3.533.297

5.140.806

- obveznost do tujih dobaviteljev

2.090.462

1.326.199

Obveznosti za prejete predujme

15.649

31.696

- obveznosti za prejete varščine

10.780

25.040

- obveznosti za prejete avanse

4.869

6.656

Obveznosti do delavcev

178.383

197.425

- iz naslova čistih plač in nadomestil

101.986

124.980

- obveznosti za dr. prejemke delavcev

25.814

15.461

- prispevki iz kosmatih plač

33.768

37.682

- davek iz kosmatih plač

16.815

19.302

356.055

454.725

25.026

27.633

245.449

412.107

- obveznost za davek iz dobička

62.885

2.576

- obveznosti do države – druge

22.695

12.409

Ostale kratkoročne obveznosti

1.042.364

1.382.834

Skupaj

7.216.209

8.533.685

Prikaz stanja KPO

Obveznosti do države
- dajatve iz plač
- obveznost za izstopni DDV
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Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na dobavitelje trgovskega blaga, materiala in
storitev. Iz naslova prejetih predujmov se obveznosti nanašajo na predplačila kupcev
blaga in prejeta varščina iz naslova najemnine.
Obveznosti do delavcev se nanašajo na obveznosti za decembrski obračun čistih plač z
nadomestili, dodatna izplačila regresa za letni dopust ter obveznosti do zaposlenih za
povračila stroškov malic in prevozov na delo. Plače in regres s prispevki ter davki in
dajatvami so bile izplačane v januarju 2021.
Ostale kratkoročne obveznosti so obveznosti za izplačila najemnin po pogodbah
fizičnim osebam, obveznosti za še neizplačane licenčnine. Sem spadajo tudi obveznosti
do dobavitelja prenesene na finančno družbo zaradi predčasne prodaje.
Pregled obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti
Obdobje

Nezapadle

Obveznosti do dobaviteljev

4.228.554

Zapadle

Zapadle

Zapadle

Zapadle

1-30

31-60

60-180

nad 180

587.601

536.355

209.235

62.013

Skupaj
5.623.758

A16) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkoročne pasivne časovne razmejitve so zajeti vnaprej vračunani stroški, ki se
nanašajo na tekoče leto in so pričakovani, niso pa še nastali in bodo šele v naslednjem
obračunskem obdobju upoštevani kot stroški.
Med pasivne časovne razmejitve 198.505 evrov so zajeti pričakovani stroški, ki se ob
nastanku nanašajo na leto 2020. Sem spadajo zaračunane neizplačane plače iz naslova
uspešnosti ter pripadajoči prispevki v skupnem znesku 117.261 eur, obračunan
neizkoriščen letni dopust 74.427 evrov, 6.817 evrov pa predstavljajo manjši pričakovani
stroški.
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A17) ZUNAJBILANČNE EVIDENCE
Prikaz stanja

31. 12. 2020

Garancije

31. 12. 2019

1.850.000

1.853.594

310.000

290.000

1.240.000

1.040.000

300.000

300.000

Občina Duplek

0

223.594

Dana poroštva

1.375.000

1.675.000

Podjetja domača – za obveznosti do bank in podjetij

1.375.000

1.675.000

SKUPAJ

3.225.000

3.528.594

FURS – carinske dajatve, trošarina
Podjetja v tujini
Podjetja domača

Med zunajbilančne obveznosti so zajete dane bančne garancije za pravočasno plačilo.
Garancije so se v primerjavi z letom 2019 znižale za 3.594 evrov in sicer zaradi poteka
ene garancije, sicer pa so se povečale za 220.000 do obstoječih partnerjev zaradi
povečanega obsega poslovanja. V letu 2019 je bilo dano tudi poroštvo podjetju v
skupini za zavarovanje bančnega kredita, ki je bil delno odplačan v 2020 za 300.000
evrov.
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
PRIHODKI
S 1. 1. 2019 je začel veljati novi SRS 15, kjer je na novo opredeljeno pripoznavanj
prihodkov, ki izhajajo iz pogodb s kupci in sicer v sosledju 5 korakov:
1. Korak opredelitev pogodbe
2. Opredelitev izvršitvenih obvez
3. Določitev transakcijske cene
4. Razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze
5. Izpolnitev izvršitvenih obvez
Navedeni proces je le okvirni napotek, ki ga podjetje upošteva pri pripoznavanju in
merjenju prihodkov iz pogodb s kupci, tudi ni nujno redosledje izvajanja korakov.
Na novo so opredeljena samostojna prodajna cena (cena po kateri se blago ali storitev
proda kupcu ločeno) in transakcijska cena (znesek nadomestila, ki ga prejme ob
prenosu blaga ali storitve na kupca).
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih gotovih proizvodov,
storitev, trgovskega blaga in materiala. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v
računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi
zaradi zgodnejšega plačila.
Druge poslovne prihodke sestavljajo predvsem drugi poslovni prihodki povezani s
poslovnimi učinki, kot so subvencije, dotacije, regresi in prevrednotovalni poslovni prihodki, ki
se pojavijo kot dobički pri prodaji opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev ali kot
zmanjšanja popravkov vrednosti predhodno oslabljenih sredstev.
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami
pa tudi v zvezi s terjatvami.
Druge prihodke sestavljajo druge neobičajne postavke.
PRIHODKI

2020

Poslovni prihodki skupaj s spremembami zalog

2019

41.113.164

50.432.454

Finančni prihodki

95.998

47.461

Drugi prihodki

26.891

60.508

41.236.053

50.540.423

Skupaj
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B1) Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje

2019

2020

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev dom. trg

3.484.254

3.584.022

89.939

186.710

31.086.521

39.728.257

760.828

596.342

5.431.619

5.926.454

40.853.161

50.021.785

Prihodki od najemnin domači trg
Prihodki od prodaje blaga in materiala dom. trg
Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu
Prihodki od prodaje blaga in materiala na tuj. trgu
Skupaj

Podjetje ustvarja prihodke od prodaje trgovskega blaga (pijače, prehrambeni artikli in
tehnično blago) in prodaje lastnih proizvodov (vložnine Droga), nekaj pa tudi iz naslova
posredovanja pri prodaji (tranzitna prodaja). V letu 2020 je v primerjavi s preteklim
letom upadel obseg prodaje na domačem in tujem trgu predvsem zaradi epidemije
Covid-19 in z njo povezanih ukrepov glede nedelovanja določenih sektorjev (gostinstvo,
tehnične trgovine), kar je imelo na naše podjetje velik vpliv.
B2) Sprememba (zmanjšanje) vrednosti zaloga proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Sprememba vrednosti zalog se nanaša na proizvodnjo vložnin v proizvodni enoti Gosad
in znižuje vrednost zalog za 290.936 evrov.
B3) Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki

2019

2020

Dobiček od prodaje osnovnih sredstev

2.402

12.736

467.440

81.859

Drugi prihodki

67.113

46.336

Prihodki od odprave rezervacij

13.983

1.083.672

550.938

1.224.603

Drugi prihodki (subvencije, dotacije, dr.)

Skupaj
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Glavnino drugih poslovnih prihodkov predstavljajo subvencije zaradi epidemije Covid-19 in
s tem povezanih ukrepov – iz tega naslova je podjetje dobilo 467.440 evrov povračila za
pokrivanje čakanja na delo, karantene, višje sile in delnega pokrivanja fiksnih stroškov. Med
druge poslovne prihodke se uvrščajo prihodki iz naslova prodaje OS, teh je bilo za 2.402
evrov, zaradi povračila prispevkov od plač iz naslova zaposlitev novih zaposlenih delavcev,
ki ustrezajo pogojem razpisa Zavoda RS za zaposlovanje je bilo v letu 2020 pridobljenih
11.155 evrov, nadalje sem uvrščamo prihodke prejete zaradi povračila trošarine za goriva
uporabljena za komercialni namen, teh sredstev je bilo 1.137 evrov, v znesku 22.016 evrov
smo dobili tudi plačanih terjatev iz preteklih let.
B4) Finančni prihodki
Finančni prihodki

2019

2020

Finančni prihodki od danih posojil

11.693

9.573

Finančni prihodki iz posojil danim drugim

11.693

9.573

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

84.305

37.888

0

18.905

120

162

Finančni prihodki – pozitivne tečajne razlike

84.185

18.821

Skupaj

95.998

47.461

Finančni prihodki – super rabati, ostalo
Finančni prihodki - zamudne obresti od kupcev

Finančni prihodki so iz naslova zaračunanih obresti iz danih posojil v znesku 11.693, v
primerjavi s preteklim leto so se zvišale zaradi povečanja danih kreditov. Med ostale
finančne prihodke se uvrščajo pozitivne tečajne razlike 84.185 evrov.
B5) Drugi prihodki
Drugi prihodki

2019

2020

Prejete odškodnine od zavarovalnic
Subvencioniranje študentske prakse in druge subvencije
Drugi prihodki - centinske izravnave
Drugi prihodki
Skupaj

58

17.968

35.151

6.103

14.725

700

4.281

2.120

6.351

26.891

60.508

Med drugimi prihodki so evidentirana plačila odškodnin s strani zavarovalnic za
poškodbe premičnin in druge izredne dogodke v znesku 17.968 evrov. V letu 2020 smo
prejeli subvencijo za izdelavo sončne elektrarne v višini 6.103 evrov s strani od tega
1.912 evrov s strani Eko sklada in 4.191 s strani Slovenskega podjetniškega sklada.
ODHODKI
Poslovne odhodke sestavljajo vračunani stroški v obračunskem obdobju, zmanjšani za
del stroškov, ki je zadržan v nedokončanih proizvodih, nabavna vrednost prodanega
trgovskega blaga in materiala, storitev, dela ter prevrednotovalni in drugi poslovni
odhodki. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi in obratnimi sredstvi, zaradi njihove slabitve.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo
predvsem stroški obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih
odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove slabitve.
Druge odhodke predstavljajo neobičajne postavke.
Odhodki skupaj
Odhodki

2019

2020

Poslovni odhodki

39.715.117

49.185.534

Finančni odhodki

143.406

193.647

57.122

88.277

39.915.645

49.467.458

Drugi odhodki
Skupaj

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki

2019

2020

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

29.976.424

38.070.038

Stroški materiala

1.815.093

1.504.503

Stroški storitev

3.942.062

4.635.875

Stroški dela

2.489.574

2.569.070

Amortizacija

1.017.658

998.914

Prevrednotovalni poslovni odhodki

271.529

1.316.382

Drugi poslovni odhodki

202.777

90.752

39.715.117

49.185.534

Skupaj
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Poslovni odhodki po funkcionalnih vrstah
Poslovni odhodki po funkcionalnih vrstah

2019

2020

Stroški prodanih količin

2.001.669

2.473.372

29.976.424

38.070.038

7.937.552

8.924.048

39.915.645

49.467.458

Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti
Skupaj

B6) Stroški blaga in materiala in storitev
2019

2020
Nabavna vred. prodanega blaga in materiala

29.976.424

38.070.038

Stroški materiala

1.815.093

1.504.503

Stroški storitev

3.942.062

4.635.875

35.733.579

44.210.416

Skupaj

Glavnino poslovnih odhodkov predstavlja nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala, ki se je v letu 2020 zmanjšala za 21,26 % v primerjavi s preteklim letom. To
zmanjšanje je povezano z zmanjšanjem prihodkov od prodaje blaga in proizvodov in je
posledica ukrepov vlade zaradi pandemije Covid-19 (nekajmesečno zaprtje gostinskih
lokalov in tehničnih trgovin).
Stroški materiala in storitev so predstavljeni v posameznih tabelah v nadaljevanju:
Stroški materiala
Stroški materiala

2019

2020

Stroški materiala za proizvodnjo

1.352.714

1.017.647

202.932

228.282

Stroški materiala za vzdrževanje

5.491

31.365

Drobni inventar z dobo do 1 leta

28.826

30.661

Pisarniški material in strok. literatura

11.648

18.117

213.482

178.431

1.815.093

1.504.503

Stroški el. energije, goriv in poraba vode

Drugi stroški materiala
Skupaj

Stroški materiala so se v letu 2020 povečali v primerjavi s preteklim letom predvsem
zaradi povečanja obsega proizvodnje vložnin v obratu Gosad. Drugi stroški materiala so
bili v okviru preteklega leta.
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Stroški storitev
Stroški storitev

2019

2020

Stroški transportnih storitev

645.937

800.784

Stroški vzdrževanja OS

239.098

302.951

Stroški najemnin

226.968

539.386

40.838

50.238

Stroški plačilnega prometa in zavarovanj

123.348

94.199

Stroški intelektualnih storitev

241.320

185.502

Stroški reprezentance, sejmov in reklame

954.880

1.173.650

Stroški komercialnih storitev zunanjih sodelavc.

852.617

884.238

Stroški storitev, ki se prefakturirajo

237.232

274.758

Stroški drugih storitev

379.824

330.169

3.942.062

4.635.875

Povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom

Skupaj

Skupni stroški storitev so se v primerjavi z letom 2019 znižali. V veliki meri so se znižali
najemni stroški, delno ker smo v mesecu aprilu selili poslovno enoto iz Zgornjih Jarš
(najem) v Ljubljano v lastne poslovne prostore, delno pa zaradi načina vodenja
reklamnega materiala, za katerega nam dobavitelj ne zaračunava več najemnine.
Globalno je na znižanje stroškov storitev vplivala pandemija Covid-19, saj je bil obseg
poslovanja podjetja zaradi vladnih ukrepov zmanjšan, zaradi nekajmesečnega zaprtja
gostinskih lokalov in tehničih trgovin.
B7) Stroški dela
Stroški dela

2019

2020

Stroški plač in nadomestil

1.819.751

1.922.146

Stroški dajatev na plače

307.264

296.020

- od tega prispevki za ZPIZ

163.043

162.581

Drugi stroški dela

362.559

350.904

2.489.574

2.569.070

Skupaj

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je bilo 102,25.
Povprečna mesečna bruto plača na podlagi delovnih ur je znašala 1.483,09 evrov,
povprečna bruto plača se je v primerjavi z letom 2019 (1.580,76 evrov) znižala za 6,18 %.
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Direktor je delo opravljal po poslovodski pogodbi, v letu 2020 se je odpovedal plačilu.
Stroški dela delavca, zaposlenega po individualni pogodbi znašajo 26.342 evrov. Vse
dajatve so obračunane v skladu z zakonodajo.
B8) Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti

2019

2020

Amortizacija

1.017.658

998.914

38.697

420.601

232.832

895.780

15.948

51.736

216.884

841.184

0

2.860

1.289.187

2.315.295

Prevrednotovalni odhodki pri NDS in OOS
Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih:
- popravki terjatev
- slabitev zalog
-popravki in preknjižbe
Skupaj

V letu 2020 se je amortizacija povečala, predvsem zaradi večje vrednosti osnovnih
sredstev, ki se še amortizirajo.
Podjetje je tudi v letu 2020 ob popisu zalog trgovskega blaga in embalaže oblikovalo
popravek le-teh in knjižilo slabitev v znesku 216.884 evrov.
Popravki terjatev so se v letu 2020 znižali v primerjavi s preteklim letom, kar kaže na
dobro politiko obvladovanja le teh.
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B9) Drugi poslovni odhodki
2020

Drugi poslovni odhodki
Dolgoročne rezervacije

2019
120.000

0

Drugi stroški

82.777

90.753

- stavbno zemljišče

46.402

33.192

- sodne in upravne takse

1.188

8.445

- dajatve od inventurnih mankov

6.197

4.674

- dajatve za študente in dijake

7.305

16.338

- ostalo

21.685

28.104

Skupaj

202.777

90.753

Podjetje je v letu 2020 oblikovalo dolgoročne rezervacije v višini 120.000 evrov za
morebitna neplačila terjatev kupce v sektorju gostinstvo, ki je okrnjeno delovalo zaradi
pandemije Covid-19 in posledično ukrepov vlade. Za njih so oblikovani odloženi davki.
Drugi poslovni odhodki so razčlenjeni v tabeli.
B10) Finančni odhodki
2020

Finančni odhodki
Finančni odhodki iz finančnih obveznostih

2019
103.387

149.553

Finan.odh.za obresti od posojil prejetih od bank

61.242

103.651

Finančni odh. iz drugih finan. obveznosti

42.144

45.902

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

40.019

44.093

- negativne tečajne razlike

33.625

39.396

6.393

4.697

143.406

193.646

- drugi finančni odhodki
Skupaj

Finančne odhodke v največji meri sestavljajo odhodki iz naslova prejetih posojil od bank
v znesku 61.242 evrov, zaradi zmanjšanja obsega posojil se je tudi zmanjšal odhodek v
primerjavi s preteklim letom.
Pomembna postavka med finančnimi odhodki so negativne tečajne razlike v znesku
33.625 evrov, ki nastanejo zaradi plačevanja dobaviteljem v tujih valutah.
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B11) Drugi odhodki
Drugi odhodki

2020

2019

Pogodbene kazni in dane odškodnine

41.481

36.071

Donacije, podpore društvom in organizacijam

15.550

43.406

Centinske izravnave

80

749

Drugi odhodki

11

8.051

57.122

88.277

Skupaj

Največja postavka so pogodbene kazni za neizdobave blaga kupcem skladno z
naročilom te so znašale 19.606 evrov in dane odškodnine 21.875 evrov. Podpore in
donacije društvom in organizacijam so v letu 2020 znašale 15.550 evrov

DAVEK IZ DOHODKA
Obračunan je na osnovi prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida,
ob upoštevanju veljavne davčne zakonodaje, to je Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (ZDDPO-1). V letu 2020 je obračunan po stopnji 19 % od davčne osnove.
B12) Davek iz dobička
2019

2020
Davek po davčnem obračunu

246.787

245.203

Odloženi davek

(11.035)

82.226

235.752

327.429

1.320.407

1.476.232

dohodek

250.877

280.484

Davčno nepriznani odhodki

103.675

78.605

Povečanje prihodkov

0

0

Zmanjšanje prihodkov

0

0

(118.800)

(31.660)

Davčna obremenitev

235.752

327.429

Efektivna davčna stopnja

17,85%

22,18%

Dobiček pred obdavčitvijo
Davek, obračunan po domači davčni stopnji davka na

Davčne olajšave
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B13) Odloženi davki
Odloženi davki

2019

2020

Rezervacije za garancije za dana jamstva

0

Rezervacije za kočljive pogodbe
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob u.
SKUPAJ

11.400

-83.414

-365

1.188

11.035

-82.226

Se nanašajo na novo oblikovane dolgoročne rezervacije za kočljive pogodbe (morebitna
neplačila kupcev) v višini 11.400 evrov in za zmanjšanje rezervacij za jubilejne nagrade
in odpravnine ob upokojitvi v višini 365 evrov.
B14.) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Celotni poslovni izid za zunanje poročanje nismo razčlenjevali po poslovnih enotah
oziroma stroškovnih mestih, zaradi poslovne škode, ki bi lahko nastala ob teh razkritjih.

A) IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanja prikazuje vsa stanja in spremembe sestavin kapitala v letu 2020.
Slednje so bile na vnosu čistega izida poslovnega leta 2020 v znesku 1.084.655 evrov, na
prerazporeditvi čistega dobička leta 2019 na preneseni čisti izid v znesku 5.116.324 evrov
ter na rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v znesku 62.286 evrov.

B) IZKAZ DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov prikazuje prejemke in izdatke, izračunane na podlagi podatkov iz
izkaza poslovnega izida, sprememb postavk v bilanci stanja ter dodatnih podatkov o
nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te postavke.
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Iz izkaza denarnih tokov družbe je razvidno, da je družba AHAC d.o.o. v letu 2020 pri
delovanju ustvarila prebitek izdatkov pri poslovanju v znesku 1.669.001 evrov, prebitek
izdatkov pri investiranju v znesku 104.368 evrov ter prebitek izdatkov pri financiranju v
znesku -1.836.532 evrov. Kar pomeni, da je s pozitivnim denarnim tokom iz poslovanja
in investiranja v letu 2020 pokrivala delno izdatke pri financiranju.
Denarni izid v tekočem poslovnem letu 2020 je v znesku 63.163 evrov negativen,
znižuje začetno stanje denarnih sredstev na dan 1. 1. 2020 v znesku 102.323 evrov,
kar rezultira v končnem stanju denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020 v znesku 39.160
evrov.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE
Dogodek, ki še vedno zaznamuje poslovanje podjetja tudi v letu 2021 je podaljševanje
epidemije Covid, ki je trenutno predvidena do 17. 6. 2021.
V mesecu maju so se sicer ukrepi delno omilili, saj se je postopoma začelo sproščati
poslovanje sektorja gostinstvo, ki predstavlja približno 20-25 % poslovnih prihodkov.
Tudi v letu 2021 pričakujemo zaradi teh ukrepov znižanje poslovnih prihodkov v višini
15-20% v primerjavi z letom 2019.
Zaradi nestabilnih razmer v gostinstvu in posledično razporeditve delavcev na čakanje
na delo, je več zaposlenih poiskalo nove zaposlitve in smo ob ponovnem začetku
poslovanja ostali brez ustreznih kadrov. Plače za čas čakanja so bile v breme podjetja,
saj je bil upad prihodkov prenizek, da bi zadostili pogojem ukrepov za sofinanciranje
dela plač s strani Zavoda RS za zaposlovanje.
Podjetje v času pandemije/epidemije plačuje svoje obveznosti do bank in obroke
kreditov v valutnih rokih.
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IZJAVA POSLOVODSTVA
Direktor družbe AHAC d.o.o. potrjuje v tem letnem poročilu objavljene računovodske
izkaze za poslovno leto 2020.
Pri izdelavi računovodskih izkazov so bile uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve, računovodske ocene pa so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarja. Letno poročilo predstavlja resnično in pošteno premoženjsko stanje družbe.
Direktor družbe odgovarja za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih
ukrepov, za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski
izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v
skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Direktor Roman Moškotevc

Šentjur, avgust 2021
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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