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1. POSLOVNO POROČILO 
 

 PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
 

Podjetje: Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o. 
Skrajšano: Hoteli Metropol d.o.o. 

Sedež: Obala 77, 6320 Portorož - Portorose 
Telefon: 05 690 1000 

Telefaks: 05 690 1900 
E-pošta: contact@remisens.com 

Splet: www.remisens.com 
 
                               Vodstvo 

Direktor: Dino Hrelja 
 

Matična številka: 6767648000 
Davčna številka: 34082182 

Glavna dejavnost: Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
Vpis v sodni register: Srg 2015/3086 

Osnovni kapital 31.12.2016 21.449.359 EUR 
 
 

- Družba Hoteli Metropol d.o.o., se ukvarja z dejavnostjo hotelov. Primarna dejavnost je 
izvajanje dejavnosti hotelov, ki zajema trženje hotelskih kapacitet ter gostinske ponudbe. 

- Hoteli na trgu ponujajo hotelske zmogljivosti oz. 446 prenočitvenih kapacitet, gostinske 
storitve, ter kongresne in wellness storitve.  

- Ključni kupci storitev so tuje in domače agencije, tour operatorji, podjetja ter individualni 
kupci.  

- Družba Hoteli Metropol d.o.o. je del večje poslovne skupine in sicer: 
- FTB turizam d.d., lastnik Hotela Cavtata d.d. 
- Hoteli Cavtat d.d. Cavtat, lastnik Hotela Metropol d.o.o. 
- Hoteli Metropol d.o.o. imajo delno lastništvo ( 1/3) v družbi Remisens d.o.o. 
- Družba Hoteli Metropol d.o.o. ima na hrvaškem hčerinsko podružnico 
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 UPRAVLJANJE PODJETIJ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družba Hoteli Metropol d.o.o. v skladu s strategijo družbe in zahtevami delovnega procesa ter načeli 
učinkovitosti in ekonomičnosti poslovanja opravlja svoje naloge v enoti skupnih služb in poslovnih 
enotah. 

- Način vodenja družbe je predstavljen v organigramu, ki je priloga temu dokumetu. 
- V družbi smo trenutno v fazi priprave novega kodeksa ravnanja. Do sedaj je v veljavi kodeks 

pravnega predhodnika. 
- Družba Hoteli Metropol d.o.o. vse delovne procese organizira s smeri varovanja okolja ter na 

način zaposlenim prijaznega podjetja.  Odgovornost družbe je spodbujanje trajnostnega 
razvoja in težnje k zagotavljanju dobrega počutja gostov, razvoju lokanega okolja, 
ohranjanju in razvoju naravnega in kulturno družbenega okolja ter ustrvarjanju pozitivnega 
delovnega okolja za zaposlene v družbi. 

 
 
 
 

 KLJUČNI PODATKI IN KOMENTARJI GLEDE POSLOVNEGA 
LETA 2016  

 
Informacije o poslovni uspešnosti ne podajajo  primerjalno analizo z  enakim obdobjem preteklega 
leta, ker je podjetje Metropol Hoteli d.o.o. bilo ustanovljeno  10.11.2014, novega lastnika (Hoteli 
Cavtat d.o.o.) pa je dobilo 10.02.2015. 
  

PRIHODKI OD PRODAJE  
Doseženi prihodki od prodaje  so v letu 2016 znašali  8,1 milijona evrov. Od tega so čisti prihodki od 
najemnin znašali  99.179 €. 

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  
Drugi poslovni prihodki, so znašali 0,41 milijona evrov. 

POSLOVNI ODHODKI  

Poslovni odhodki Hotela Metropol d.o.o. v višini 7,9 milijona evrov so imeli sledečo strukturo :  
stroški blaga, materiala in storitev so v strukturi stroškov predstavljali 31 odstotkov, stroški dela 31 
odstotkov, amortizacija 22 odstotkov, ter drugih poslovni odhodki 16 odstotkov. 

DIREKTOR 

DIREKTOR LETOVIŠČA 
METROPOL STROKOVNE SLUŽBE VODJA ODDELKA PRODAJE 
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DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
Dobiček  iz operativnega poslovanja podjetja je v letu 2016 znašal 0,63 milijona evrov. 
 
FINANCIRANJE IN KREDITI 
Podjetje se je financiralo v pretežni meri iz lastnih sredstev. 
V letu 2016 je bilo kreditirano v višini 2,39 milijona evrov od povezanih oseb , FTB Turizam d.d. in 
Liburnija Riviera Hoteli d.d.. 
Za financiranje obnove Hotela Metropol ter druge investicije je podjetje  28.12.2016 pridobilo bančni 
dolgoročni kredit v višini 4,5 miljona evrov, ki se bo črpal v letu 2017. 

 ZAPOSLENI 

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je bilo  120  in ob koncu leta  84  . 
 
 

št. zaposlenih glede na izbor. strukturo št.zaposl. % 
OŠ 21 25 
IV. 23 27,38 
V. 27 32,15 
VI. 8 9,52 
VII. 4 4,76 
VIII. 1 1,19 
skupaj 84 100 

 
 

 NAČRTI ZA PRIHODNOST 
 
V Hotelih Metropol želimo v prihodnje pozicionirati naše hotele in blagovno znamko Remisens na 
domačem in tujem tržišču, ter z reorganizacijo poslovnih procesov doseči višje zadovoljstvo gostov.  
V ta namen smo že v letu 2015 začeli z ciklom investiciji, ki bo trajal predvidoma do leta 2020. V 
letu 2016 smo začeli z delno prenovo Remisens Premium  Hotela Metropol, popolno prenovo 
depandanse Barbara, ki bo vrata odprla maja 2017 kot depandnasa Bel Moretto. Obenem bomo pred 
začetkom poletne sezone 2017 prenovili tudi bazen.  
Operativna tveganja s katerimi se družba srečuje so, kako uskladiti vse ključne operativne procese v 
hotelu na način, da bo zadovoljstvo gostov višje, na drugi strani pa, da je stroškovna stran vzdržna 
in omogoča nadaljnje investiticije v prenovo in dogradnjo hotelskih kapacitet 

 

 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 

V začetku leta 2017 smo nadaljevali s prenovo Remisens hotela Metropol, ki je v letu 2016, zaradi 
slabega stanja objekta iz 5 * padel na 4 *. Ker želimo v družbi obdržati nivo 5 *, smo začeli s prvim 
ciklom prenove hotela. Prenovitvena dela bodo končana 10.3.2017. 
Obenem smo začeli tudi s popolno prenovo depandanse Bel Moreto (prej Hotel Barbara), katera bo 
po koncu investicije postala 4* objekt. 
 

 
Direktorica letovišča 

Mateja Pavlič 
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2. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA  
 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo računovodskih izkazov tako, da le-ti predstavljajo resnično in 
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto, končano 31. decembra  
2016, kot tudi izkaz vseobsegajočega odnosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za leto, ki se 
je takrat končalo, ter povzetek bistvenih računovodskih politik in drugih pojasnil. 
 
Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.  
 
Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke 
o nadaljnjem poslovanju podjetja in v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi 
standardi. 
 
Poslovodstvo je tudi odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti.  
 
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, končano 31. decembra 2016. 
 
 
Portorož,  07.03 .2017 
 
 
 
 
 
 Hrelja Dino      

izvršni direktor    
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4. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 Bilanca stanja 
 
v EUR 000 Pojasnilo 31.12.2016 31.12.2015 

 
SREDSTVA  

   A. DOLGOROČNA SREDSTVA    23.586.670 22.301.594 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve  7.1 112.563 71.595 
1. Neopredmetena sredstva    112.563 71.595 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve   0 0 
II. Opredmetena osnovna sredstva  7.2 22.651.567 21.365.264 
1. Zemljišča    1.946.203 1.946.203 
2. Zgradbe    17.285.437 18.626.005 
3. Proizvajalne naprave in stroji     0 

4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 
opredmetena osnovna sredstva   1.100.218 488.278 

5. Biološka sredstva   0 0 
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi   2.315.021 286.321 

7. 
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev    4.688 18.457 

III. Naložbene nepremičnine 7.3 743.882 786.077 
IV. Dolgoročne finančne naložbe  7.4 66.138 66.138 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil    66.138 66.138 
  a) Delnice in deleži v pridruženih družbah    66.138 66.138 
2. Dolgoročna posojila    0 0 
V. Dolgoročne poslovne terjatve    0 0 
VI. Odložene terjatve za davek 7.5 12.520 12.520 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA    2.656.221 1.060.467 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   0 0 
II. Zaloge  7.6 93.302 77.244 
1. Material   79.684 65.298 
2. Nedokončana proizvodnja   0 0 
3. Proizvodi   0 0 
4. Trgovsko blago   2.089 1.220 
5. Predujmi za zaloge   11.529 10.726 
III. Kratkoročne finančne naložbe    0 0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  7.7 265.393 253.338 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini       
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   177.351 174.341 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   88.042 78.997 
V. Denarna sredstva 7.8 2.150.988 595.830 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 7.9 146.538 141.824 

          
SREDSTVA SKUPAJ    26.242.891 23.369.829 
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v EUR 000       
A. KAPITAL  7.10 21.049.910 20.622.892 
I. Osnovni kapital   21.449.359 21.449.359 
II. Kapitalske  rezerve   

 
0 

III. Rezerve iz dobička    0 0 
IV. Revalorizacijske rezerve  0 0 

V. 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti   10.617 10.617 

VI. Preneseni čisti poslovni izid    -410.066 -369.612 
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta   0  -467.472 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  7.11 1.978.020 2.135.371 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti   136.679 136.679 
2. Druge rezervacije   84.623 161.976 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   1.756.719 1.836.716 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI    0 0 
I. Dolgoročne finančne obveznosti   0 0 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti   0 0 
III. Odložene obveznosti za davek   0 0 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI    3.108.498 559.299 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev   0 0 
II. Kratkoročne finančne obveznosti  7.13 2.394.100 0 

1. 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini   2.394.100   

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank   0 0 
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti    0 0 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti  7.12 714.398 559.299 

1. 
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini       

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   326.808 256.622 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   387.589 302.677 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 7.14 106.463 52.267 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI SKUPAJ    26.242.891 23.369.829 
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 Bilanca stanja – primerjalni podatki po prehodu na SRS 
2016 
 

v EUR 000 Pojasnilo 31.12.2016 31.12.2015 
 

31.12.2015 

 
SREDSTVA  

  
Po SRS 2016  

A. DOLGOROČNA SREDSTVA    23.586.670 22.301.594 22.301.594 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve  7.1 112.563 71.595 71.595 

1. Neopredmetena sredstva    112.563 71.595 71.595 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve   0 0 0 
II. Opredmetena osnovna sredstva  7.2 22.651.567 21.365.264 21.365.264 
1. Zemljišča    1.946.203 1.946.203 1.946.203 
2. Zgradbe    17.285.437 18.626.005 18.626.005 
3. Proizvajalne naprave in stroji     0  

4. 
Druge naprave in oprema, drobni 
inventar in druga opredmetena osnovna 
sredstva 

  1.100.218 488.278 488.278 

5. Biološka sredstva   0 0  

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji 
in izdelavi   2.315.021 286.321 286.321 

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev    4.688 18.457 18.457 

III. Naložbene nepremičnine 7.3  743.882 786.077 786.077 
IV. Dolgoročne finančne naložbe  7.4 66.138 66.138 66.138 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 
posojil    66.138 66.138 66.138 

  a) Delnice in deleži v pridruženih družbah    66.138 66.138 66.138 
2. Dolgoročna posojila    0 0  
V. Dolgoročne poslovne terjatve    0 0  
VI. Odložene terjatve za davek 7.5 12.520 12.520 12.520 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA    2.656.221 1.060.467 1.060.467 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   0 0  
II. Zaloge  7.6 93.302 77.244 77.244 
1. Material   79.684 65.298 65.298 
2. Nedokončana proizvodnja   0 0  
3. Proizvodi   0 0  
4. Trgovsko blago   2.089 1.220 1.220 
5. Predujmi za zaloge   11.529 10.726 10.726 
III. Kratkoročne finančne naložbe    0 0  
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  7.7 265.393 253.338 387.393 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini        

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   177.351 174.341 308.396 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   88.042 78.997 78.997 
V. Denarna sredstva 7.8 2.150.988 595.830 595.830 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 7.9 146.538 141.824 7.768 

           
SREDSTVA SKUPAJ    26.242.891 23.369.829 23.369.829 
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v EUR 000        
A. KAPITAL  7.10 21.049.910 20.622.892 20.622.892 
I. Osnovni kapital   21.449.359 21.449.359 21.449.359 
II. Kapitalske  rezerve   0 0  
III. Rezerve iz dobička    0 0  
IV. Revalorizacijske rezerve   0 0 0 

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti   10.617 10.617 10.617 

VI. Preneseni čisti poslovni izid    -410.066 -369.612 -369.612 
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta   0 -467.472 -467.472 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  7.11 1.978.020 2.135.371 2.135.371 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne 
obveznosti   136.679 136.679 309.024 

2. Druge rezervacije   84.623 161.976  
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   1.756.719 1.836.716 1.826.347 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI    0 0  
I. Dolgoročne finančne obveznosti   0 0  
II. Dolgoročne poslovne obveznosti   0 0  
III. Odložene obveznosti za davek   0 0  
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI    3.108.498 559.299 559.299 

I. Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev   0 0  

II. Kratkoročne finančne obveznosti  7.13 2.394.100 0  

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb 
v skupini   2.394.100    

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank   0 0  
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti    0 0  
III. Kratkoročne poslovne obveznosti  7.12 714.398 559.299 559.299 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 
v skupini        

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev   326.808 256.622 256.622 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   387.589 302.677 302.677 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 7.14 106.463 52.267 52.267 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI SKUPAJ    26.242.891 23.369.829 23.369.829 
 
 
Zaradi prehoda na SRS (2016) v zgornji tabeli prikazujemo primerjalne  podatke  za leto 2015 : 
 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  izkazane v Bilanci stanja 31.12.2015 v znesku 308.396 
€, smo delno, v znesku 134.055 € (kolikor so znašale nezaračunane terjatve kupcem) prenesli na 
kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 
 

2. Zneske na postavki Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  smo razvrstli skladno 
s SRS (2016) tako, da smo rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti iz bilance stanja iz 
leta 2015 v znesku 309.024 € prenesli, delno v znesku 161.976 €, na druge rezervacije, delno v 
znesku 10.369 € pa na dolgoročne pasivne časovne razmejitve. 
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 Izkaz poslovnega izida 
 
 

  v EUR Pojasnilo 2016 2015 
1. Čisti prihodki od prodaje 7.15 8.137.446 6.735.625 

2. 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje   0 0 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve   0 0 

4. Drugi poslovni prihodki 7.16 413.190 351.580 

5. Stroški blaga, materiala in storitev  7.17 2.393.719 2.326.303 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 7.17 367 514 

b) Stroški porabljenega materiala  7.17 1.335.600 1.296.316 

c) Stroški storitev  7.17 1.057.752 1.029.472 

6. Stroški dela   7.18 2.401.571 2.217.911 

a) Stroški plač   1.698.074 1.511.734 

b) Stroški pokojninskih zavarovanj   150.280 133.788 

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj   126.387 121.643 

d) Drugi stroški dela   426.830 450.746 

7. Odpisi vrednosti    1.836.818 1.755.801 

a) Amortizacija    1.771.228 1.753.079 

b) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih   58.870 0 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   6.720 2.722 

8. Drugi poslovni odhodki    1.282.587 1.242.472 

a) Rezervacije   57.899 161.976 

b) Drugi stroški   1.224.688 1.080.496 

  Dobiček  pred obrestmi in davki   635.940 -455.284 

9. Finančni prihodki iz deležev    0 0 

10. Finančni prihodki iz danih posojil    0 0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  7.19 341 4.559 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   341 4.559 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  7.20 93.450 15.769 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini   91.546 9.154 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   1.904 6.614 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti    0 0 

15. Drugi prihodki   0 0 

16. Drugi odhodki   88.054 979 

17. Davek iz dobička 7.21 27.760 0 

18. Odložen davek   0 0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   427.018 -467.472 
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 Izkaz poslovnega izida – primerjalni podatki po prehodu na  
SRS 2016 
 

  v EUR Pojasnilo 2016 
Po SRS 

2015 

Po 
letnem 

poročilu 
2015 

1. Čisti prihodki od prodaje 7.15 8.137.446 6.735.625 6.735.625 

2. 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje   0 0 0 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve   0 0 0 

4. Drugi poslovni prihodki 7.16 413.190 351.580 351.580 

5. Stroški blaga, materiala in storitev  7.17 2.393.719 2.326.303 2.581.298 

a) 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 7.17 367 514 1.296.830 

b) Stroški porabljenega materiala  7.17 1.335.600 1.296.316 0 

c) Stroški storitev  7.17 1.057.752 1.029.472 1.284.468 

6. Stroški dela   7.18 2.401.571 2.217.911 1.962.916 

a) Stroški plač   1.698.074 1.511.734 1.189.683 

b) Stroški pokojninskih zavarovanj   150.280 133.788  

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj   126.387 121.643 577.482 

d) Drugi stroški dela   426.830 450.746 195.751 

7. Odpisi vrednosti    1.836.818 1.755.801 1.753.079 

a) Amortizacija    1.771.228 1.753.079 1.753.079 

b) 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih   58.870 0 0 

c) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih   6.720 2.722 0 

8. Drugi poslovni odhodki    1.282.587 1.242.472 1.242.472 

a) Rezervacije   57.899 161.976  

b) Drugi stroški   1.224.688 1.080.496  

  Dobiček  pred obrestmi in davki   635.940 -455.284 -452.562 

9. Finančni prihodki iz deležev    0 0 0 

10. Finančni prihodki iz danih posojil    0 0 0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  7.19 341 4.559 4.559 

b) 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih   341 4.559 4.559 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  7.20 93.450 15.769 15.769 

a) 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v 
skupini   91.546 9.154 9.154 

č) 
Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti   1.904 6.614 6.614 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti    0 0  

15. Drugi prihodki   0 0  

16. Drugi odhodki   88.054 979 3.701 

17. Davek iz dobička 7.21 27.760 0 0 

18. Odložen davek   0 0 0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   427.018 -467.472 -467.472 
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Zaradi prehoda na SRS (2016) v zgornji tabeli prikazujemo primerjalne  podatke  za leto 2015 : 
 
 
1. Stroške nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala izkazane v Izkazu poslovnega izida za leto 
2015 v znesku 1.296.830 €, delno, v znesku 514 € prenesli na nabavno vrednost prodanega blaga in 
materiala, delno, v znesku 1.296.316 € pa na Stroške porabljenega materiala. 
 
2. Stroške  storitev izkazane v Izkazu poslovnega izida za leto 2015 v znesku 1.284.468  €  smo delno, v 
znesku 254.995 €  ( za stroške prevoza na delo in stroška nadomestila za prehrano ) prenesli na druge 
stroške dela. 
 
3. Stroške drugih socialnih zavarovanj izkazane v Izkazu poslovnega izida za leto 2015 v znesku 577.482 
€ smo prenesli na stroške pokojninskih zavarovanj v znesku 368.107 € in stroške drugih socialnih 
zavarovanj  v znesku 209.375 €. 
 
4. Stroške drugih odhodkov izkazane v Izkazu poslovnega izida za leto 2015 v znesku 3.701 € smo delno, 
za 2.722 € prenesli na prevrednotovalne poslovne odhodke  pri obratnih sredstvih. 
 
5. Druge poslovne odhodke izkazane v Izkazu poslovnega izida za leto 2015 v znesku 1.242.472 €, smo v 
primerjalnem stolpcu za leto 2015 razdelili na  rezervacije v  znesku 161.976 € in druge stroške v znesku 
1.080.496 €. 

 
 
 

 

 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
 
 

 
 
 
 
 
 V računovodskih izkazih in pojasnilih lahko prihaja do manjših razlik zaradi zaokroževanja. 
  

Celotni vseobsegajoči donos 2016 2015
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 427.018 -467.472
20.Spremembe presežka iz prevrednotenja 
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih 
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe 
računovodskih izkazov podjetij v tujini (vpivov sprememb 
deviznih tečajev
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos 427.018 -467.472
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 Izkaz gibanja kapitala 
 
 
Za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 

v Eur 

I. 
Vpoklican
i kapital  

II 
Kapitalsk
e rezerve  

III. Rezerve iz 
dobička 

IV. 
Rezerve 
nastale 
zaradi 
vrednote
nja po 
pošteni 
vrednosti 

V. 
Preneseni 
čisti 
poslovni 
izid  

VI.Čisti 
poslovni 
izid 
poslovega 
leta 

Skupaj  

  

1. Osnovni 
kapital    

1. 
Zakonsk
e rezerve  

2.Statutarn
e rezerve 

        

A.1. Stanje na dan 31.12.2015. 21.449.359       10.617 -369.612  -467.472 20.622.892 

A.2. Stanje na 01.01.2016. 
21.449.35

9       10.617 -369.612  -467.472 
20.622.89

2 

B.1. Skupaj transakcije z lastniki, 
pripoznane neposredno v kapitalu                 

a) Povećanje osnovnega kapitala                 

b) Isplačilo dividendi                 

B.2. Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja             427.018 427.018 
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja             427.018 427.018 

b) Druge sestavnine vseobsegajočega 
donosa  poročevalskega obdobja                 

B.3. Spremembe v kapitalu            -40.454  40.454 0 
a) Rasporeditev preostalega dela čistega 
dobičkaprimerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala           -467.472 467.472  0 

b) Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala           427.018 -427.018  0 

C. Stanje na 31.12.2016. 21.449.359       10.617 -410.066  0 21.049.910 

 
 
 
 
Za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 
 

 
  

II. Kapitalske  IV. Presežek V. Preneseni VI. Čisti  Skupaj 

rezerve 1. Zakonske   4. Statutarne  iz čisti  poslovni izid 
1. Osnovni 

  rezerve rezerve prevrednotenja poslovni poslovnega 
(v EUR) kapital 

      izid leta 
  

A.1. Stanje na dan 31. 12. 2014 - - - - 10.617 - -369.612 -358.995 
A.2. Balance as at 1 January 2015 - - - - 10.617 - -369.612 -358.995 
B.1. Skupaj transakcije z lastniki, pripoznane neposredno v  
kapitalu 21.449.359 0 0 0 0 0 0 21.449.359 
   a) Povečanje osnovnega kapitala 21.449.359 21.449.359 
   h) Izplačilo dividend 0 
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 -467.472 -467.472 
   a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja -467.472 -467.472 
   e) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega  
obdobja 0 
B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 -369.612 369.612 0 
   a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega  
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala -369.612 369.612 0 
   b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na  
druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora 0 
C. Stanje na dan 31. 12. 2015 21.449.359 0 0 0 10.617 -369.612 -467.472 20.622.892 

III. Rezerve iz dobička 

I. Vpoklicani  
kapital 
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Izkaz bilančnega dobička 
 

 
Leto 2016 Leto 2015 

Čisti dobiček poslovnega leta 427.018   
Čista izguba poslovnega leta    -467.472 
Bilančna izguba pretekelga obdobja -837.084 -369.612 
Bilančna izguba -410.066 -837.084 
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 Izkaz denarnih tokov 
 

IZKAZ DENARNIH TOKOV SRS 26 (2006) Različica II v EUR (bez centov) 2016  2015 
   

 
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

 
a) Postave izkaza poslovnega izida 2.379.409  1.194.912 

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.550.636  6.995.260 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti -6.143.467 

 
-5.800.348 

Davki iz dobička in drugi davki -27.760  0 
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 19.116  209.766 

Začetne manj končne poslovne terjatve -12.055  700.776 
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -4.714  119.364 
Začetne manj končne odložene terjatve za davek                                0  0 
Začetne manj končne zaloge -16.059  -9.861 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 155.099  -678.657 
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -103.155  78.144 
Začetne manj končne obveznosti za davek                                0  0 
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 2.398.525  1.404.678 

B. DENARNI TOKOVI  PRI INVESTIRANJU   
 

a) Prejemki pri investiranju 1.148  25.369 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje                            341  0 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 807  25.369 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin                                0  0 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb                                0  

 
b) Izdatki pri investiranju -3.300.264  -836.517 
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -65.056  -83.699 
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -3.235.208  -752.818 
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb                                0  0 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb                                0  0 
c) Prebitek prejemkov pri investiranju  ali prebitek  izdatkov pri investiranju -3.299.116  -811.148 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   
 

a) Prejemki pri financiranju 2.549.199  21.449.359 
Prejemki od vplačanega kapitala                                0  21.449.359 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti                                0  0 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti                  2.549.199  0 
b) Izdatki pri financiranju -93.450  -21.449.359 
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje                     -93.450  0 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti                               0  0 
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti                               0  -21.449.359 
c) Prebitek prejemkov pri financiranju  ali prebitek izdatkov pri financiranju 2.455.749  0 
C. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 2.150.988  595.830 
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc= 1.555.158  595.830 
y) Začetno stanje denarnih sredstev 595.830  2.300 
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5. OSNOVNE INFORMACIJE O PODJETJU 

Ime družbe: 
 
Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o. 

Skrajšano ime: Hoteli Metropol d.o.o. 
Sedež družbe: Portorož, Obala 77, 6320 Portorož – Portorose 

 
 

Velikost družbe: srednja družba 
 
 
 

Pravno-organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo 

Število zaposlenih: 84 
Povprečno število zaposlenih: 120 
Osnovni kapital: 21.449.358,79 EUR 

 
Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. s 
sklepom Okrožnega sodišča v Kopru, datum ustanovitve: 
10.11.2014, srg: 2015/3086  
 

Uprava: Hrelja Dino (Zastopa družbo od 12.2.2015) 
 
 

Nadzorni svet: Družba nima nadzornega sveta. 
 
Matična številka: 6767648000 
Davčna številka: 34082182 
 
 
Osnovna dejavnost družbe so hotelske, gostinske in druge dejavnosti, povezane z le-temi. 
 
 
USTANOVITEV DRUŽBE IN LASTNIŠKA STRUKTURA  
 
Ustanovitev družbe Hoteli Metropol, d.o.o s statusnim preoblikovanjem izčlenitve iz družbe Hoteli 
Bernardin, d.d.. 
Družba Hoteli Metropol, d.o.o je bila ustanovljena z izčlenitvijo poslovne celote iz družbe Hoteli 
Bernardin, d.d., ki vključuje hotelski kompleks Resort Metropola s hoteli Grand hotel Metropol, Hotel 
Roža, Hotel Barbara in Hotel Lucija. Na osnovi Delitvenega načrta je družba Hoteli Bernardin, d.d. 
prenesla pripadajoče premoženje na prevzemno družbo Hotele Metropol, d.o.o., z datumom izčlenitve 
1.10.2014. Prevzemna družba z nazivom Hoteli Metropol, d.o.o je bila vpisana v sodni register 
23.1.2015. Celotni delež družbe je bil prodan kupcu Hotelom Cavtat, d.d. iz Hrvaške dne 10.2.2015. 
Istega dne je bil vložen zemljiškoknjižni predlog za izbris pravic na nepremičninah družbe Hoteli 
Metropol d.o.o, na podlagi deponiranih izbrisnih dovoljenj in imenovan nov direktor. Sodni register je 
izdal sklep o vpisu spremembe lastnika poslovnega deleža na družbo Hoteli Cavtat d.d.. Dne 11.2.2015 
se je izvršila primopredaja dokumentov, premičnin in nepremičnin družbe Hoteli Metropol d.o.o. s 
strani prodajalca družbe Hoteli Metropol d.d., kupcu družbi Hoteli Cavtat d.d..  
 
 
Lastniška struktura družbe: 
100 odstotni lastnik družbe Hoteli Metropol, d.o.o .je družba Hoteli Cavtat, d.d.. 
 
Končna obvladujoča stranka je LRH Hoteli Cavtat d.d., ki je v januarju 2016 spremenila ime in naslov v 
FTB Turizam d.d., Miramarska 24, 10 000 Zagreb. 
 
Družba je hčerinska družba skupine FTB Turizam d.d., za katero konsolidirane računovodske izkaze 
pripravlja matična družba FTB Turizam d.d.. Ti so na voljo na sedežu matične družbe. 
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6. POVZETEK BISTVENIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV 
 
Spodaj so navedene računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi računovodskih izkazov. Omenjene 
usmeritve so bile dosledno uporabljene v vseh predstavljenih obdobjih, razen če je navedeno drugače. 
 
 
Podlaga za pripravo 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in z Zakonom o 
gospodarskih družbah. Spremembe zaradi prehoda na SRS(2016) so podane v poglavju pod točko 3.1.1. in točko 
3.2.1. Pri pripravi računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje 
nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in 
s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih (brez stotinov). 
 
Poslovno leto ima 12 mesecev in traja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.  
 
Računovodski izkazi vsebujejo: 
 
bilanco stanja na dan 31. 12. 2016 
izkaz celotnega poslovnega izida 
izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2016 
izkaz gibanja kapitala za leto 2016  
izkaz denarnih tokov in 
pojasnila in opise računovodskih načel. 
 
Izkaz poslovnega izida je sestavljen po različici I. Izkaz denarnih tokov je sestavljen po različici II. Izkaz gibanja 
kapitala, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala, ima obliko sestavljene 
razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. 
Priprava računovodskih izkazov v skladu s SRS zahteva uporabo nekaterih zelo pomembnih računovodskih ocen. 
Prav tako od poslovodstva zahteva presojo v procesu uporabljanja računovodskih politik podjetja.  
 
 
Prevedba tujih valut 
 
(a) Funkcijska in predstavitvena valuta 

 
Postavke v računovodskih izkazih so prikazane v valuti primarnega gospodarskega okolja, v katerem 
podjetje posluje (“funkcijska valuta”). Računovodski izkazi so predstavljeni v EUR, ki je predstavitvena 
valuta podjetja. 
 
 (b) Transakcije in bilance stanja 
 
Transakcije v tuji valuti so prevedene v funkcijsko valuto na podlagi veljavnih deviznih tečajev na dan 
transakcij oz. vrednotenj, kjer so postavke ponovno izmerjene. Pozitivne in negativne tečajne razlike, ki 
nastanejo pri poravnavi takšnih transakcij in pri preračunavanju denarnih sredstev in obveznosti, 
izraženih v tujih valutah, po deviznih tečajih ob koncu leta, so pripoznane v izkazu poslovnega izida.  . 
Pozitivne in negativne tečajne razlike, ki so povezane z najetimi posojili ter denarnimi sredstvi in 
denarnimi ustrezniki, so predstavljene ločeno v izkazu poslovnega izida, in sicer znotraj poglavja 
»finančni prihodki ali odhodki«. 
 
Tečajne razlike pri nedenarnih finančnih sredstvih in obveznostih, kot je lastniški kapital, izkazan po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, so pripoznane v izkazu poslovnega izida kot del poštene 
vrednosti dobička ali izgube. Tečajne razlike pri nedenarnih finančnih sredstvih, kot je lastniški kapital, 
razpoložljiv za prodajo, so vključene v drugi vseobsegajoči donos. 
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POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
  
Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.  
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V 
nabavno vrednost posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se vštevajo njegova nakupna 
cena, zmanjšana za trgovinske in druge popuste in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
usposobitvi osnovnega sredstva za nameravano uporabo. Med te stroške se štejejo tudi stroški 
dajatev, prevoza in montaže.  
Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot 
posamezna opredmetena osnovna sredstva. 
Med opredmetena osnovna sredstva podjetja spadajo zemljišča, zgradbe, oprema in drobni inventar. 
Ločeno se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju in uporabi.  
Za drobni inventar se štejejo priročno orodje in naprave ter vsi drugi predmeti opreme z dobo 
uporabnosti daljšo od enega leta in se izkazujejo skupinsko, če njihova posamična nabavna vrednost 
po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 EUR. Drobni inventar, ki ne spada med 
opredmetena osnovna sredstva in ima življenjsko dobo krajšo od enega leta ter njegova posamična 
nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 100 EUR, podjetje odpisuje z 
enkratnim odpisom od izdaji v uporabo in vodi o njem le količinsko evidenco. 
Opredmeteno osnovno sredstvo, vzeto v finančni najem, se izkazuje ločeno od drugih istovrstnih 
osnovnih sredstev. 
Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se razlika med njegovo čisto prodajno vrednostjo in 
knjigovodsko vrednostjo prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke oziroma med 
prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Poznejši stroški v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 
Stroški, ki pozneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo 
nabavno vrednost, če se prihodnje koristi pri njem povečujejo v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju 
prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti 
sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo. 
 
Naložbene nepremičnine 
Naložbene nepremičnine so namenjene dajanju v najem ali povečevanju vrednost dolgoročne 
naložbe ali pa oboje. Izkazane se po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Za potrebe razkrivanja se ugotavlja poštena vrednost 
naložbenih nepremičnin. 
Naložbene nepremičnine so namenjene dajanju v najem. Predstavljajo jih zgradbe in pripadajoča 
zemljišča, oddana v poslovni najem. Vrednotene so po modelu nabavne vrednosti in amortizirane po 
metodi enakomerne časovne amortizacije. 
 
Amortizacija  
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine 
se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v času ocenjene dobe koristnosti 
posameznega sredstva. Dobo in metodo amortiziranja se ob koncu posameznega obračunskega 
obdobja preveri in če se pričakovana doba koristnosti pomembno razlikuje od prejšnje usmeritve, se 
doba amortiziranja ustrezno spremeni. Taka sprememba vpliva na obračunano amortizacijo za 
obravnavano obračunsko obdobje in za naslednja obračunska obdobja. 
Opredmetena osnovna sredstva nimajo ocenjene preostale vrednosti. Neopredmeteno sredstvo, 
opredmeteno osnovno sredstvo in naložbena nepremičnina se začnejo amortizirati prvi dan 
naslednjega meseca, ko so na voljo za uporabo.  
 

Amortizacijske stopnje 
Neopredmetena sredstva 10% - 25 % 
Gradbeni objekti 1,3% - 6% 
Naložbene nepremičnine 1,3% - 5% 
Deli gradbenih objektov 1,3%-6% 
Računalniki in računalniška oprema 20% - 50% 
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Osebni avtomobili 12,5% - 20% 
Ostala oprema 5% - 25% 
Drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom 20% - 25% 
 
Oslabitev neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 
Družba najmanj enkrat letno preveri preostalo knjigovodsko vrednost neopredmetenih sredstev, 
opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin z namenom, da ugotovi, ali so prisotni 
znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Kot 
nadomestljiva vrednost se šteje čista prodajna cena ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera 
je večja. Ocenjevanje vrednosti pri uporabi obsega ocenjevanja prejemkov in izdatkov, ki bodo 
izhajali iz nadaljnje uporabe sredstva in njegove končne odtujitve in uporabo ustrezne diskontne 
mere (pred davkom od dobička), ki odraža sedanjo tržno oceno časovne vrednosti denarja in 
morebitno tveganje, povezano s posameznim sredstvom. Izgube, ki nastanejo na podlagi oslabitve, se 
pripoznajo med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.  
 
Zaloge 
Zaloge materiala in blaga so ovrednotene po nabavni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti in sicer 
manjši izmed njiju. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem 
poslovanju, znižana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške v zvezi s prodajo. Pripoznajo 
se po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve in 
neposredni stroški nabave. Pri vrednotenju zalog trgovskega blaga in pri obračunu porabe je 
uporabljena metoda drsečih povprečnih cen. 
Viški in primanjkljaji se ugotavljajo mesečno na osnovi popisa zalog in se mesečno upoštevajo v 
okviru porabe zalog. 
 
Terjatve  
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotno nastale terjatve se lahko zunaj prejetega plačila ali druge 
poravnave zmanjšajo za vsak znesek, za katerega obstaja utemeljitev, da ne bo poravnan. Terjatve iz 
poslovanja, izražene v tuji valuti, so preračunane v domačo valuto na dan nastanka po srednjem 
tečaju Banke Slovenije. 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se 
štejejo kot dvomljive; če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Družba 
oblikuje 100-odstotni popravek za vse tožene terjatve in terjatve, prijavljene v stečajnem postopku in 
postopku prisilne poravnave. Prav tako je 100 odstotni popravek oblikovan za dvomljive terjatve, ki 
so po najboljši strokovni presoji poslovodstva utemeljeno dvomljive in je utemeljeno dvomljiv tudi 
izid morebitne tožbe zaradi insolventnosti kupca. 
 
Denarna sredstva 
Denarna sredstva vključujejo denarna sredstva na transakcijskih računih podjetja. Denarna sredstva 
v tuji valuti se vrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije na bilančni dan. 
 
Kapital 
Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha 
delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in 
pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in dvigi 
(izplačila). Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, zadržani 
čisti dobiček, rezerve za pošteno vrednost ter lastne delnice kot odbitna postavka. 
 
Rezervacije 
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, 
ki omogočajo gospodarske koristi. Višina rezervacije se določi z diskontiranjem pričakovanih 
prihodnjih denarnih tokov po stopnji pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti 
denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost. 

 
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so oblikovane v višini ocenjenih 
bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan poročanja in popravljene z 
ocenjenim faktorjem fluktuacije zaposlenih. Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno 
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pogodbo in internim pravilnikom zavezane k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob 
njihovi upokojitvi. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 
Rezervacije za reorganiziranje zajemajo neposredne stroške reorganizacije, nanašajo se na 
odpravnine zaposlenim v povezavi s spremembo organizacijske strukture družbe. 
Državne podpore se pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko so prejete in ko 
obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bodo izpolnjeni pogoji v zvezi z njimi. Državne podpore, prejete 
za kritje stroškov, se pripoznavajo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni 
stroški. S sredstvi povezane državne podpore se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo dosledno 
med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva. 
 
Dolgovi 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, 
ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga. 
Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost 
dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose 
med kratkoročne dolgove, dokler ne nastane potreba po prevrednotenju dolgoročnih dolgov. 
Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za njihova 
povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler ne nastane potreba po njihovem 
prevrednotenju. 
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se pozneje 
povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z 
upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v 
dogovoru z upnikom. Pri merjenju dolgoročnih dolgov družba upošteva usmeritev, da se 
dogovorjena obrestna mera ne razlikuje bistveno od efektivne obrestne mere, če razlika ni večja od 
ene odstotne točke. 
Obveznosti se prevrednotijo v skladu s pogodbo med upnikom in dolžnikom. Obveznosti izražene v 
tuji valuti, so preračunane v domačo valuto na dan nastanka in na dan bilance stanja po srednjem 
tečaju Banke Slovenije.  
 
Kratkoročne časovne razmejitve 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 
predvidevanjih pojavile v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena; 
terjatve in obveznosti se nanašajo na znane ali še ne znane pravne oziroma fizične osebe, do katerih 
bodo tedaj nastale prave terjatve in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve, ki jih 
bodo bremenile. 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno nezaračunane prihodke in 
kratkoročno odložene stroške. Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno 
odložene prihodke in kratkoročno vračunane stroške. 
 
Pripoznavanje prihodkov 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem vrednosti sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 
 
Poslovni prihodki  
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo 
dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega 
dela. 
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med 
trajanjem najema. 
Prihodki na podlagi dobljenih subvencij ali dotacij se merijo po odobrenih zneskih v ta namen. V 
primeru da se državna podpora nanaša na določeno sredstvo, se pripozna kot odloženi prihodek, ki 
je pripoznan v izkazu poslovnega izida v obdobju pričakovane dobe uporabnosti sredstva v enakih 
letnih obrokih. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki nastanejo ob odtujitvi neopredmetenih sredstev, opredmetenih 
osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo 
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knjigovodsko vrednostjo. 
 

  Finančni prihodki 
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od 
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, pozitivne tečajne razlike in dobičke od f 
finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 
Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere.. 
 
Drugi prihodki 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 
Pripoznavanje odhodkov 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Poslovni odhodki 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko je porabljen material oziroma opravljena storitev, in sicer v 
obdobju, na katerega se nanašajo. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve. 
Finančni odhodki 
Finančni odhodki obsegajo stroške obresti za posojila, negativne tečajne razlike, izgube zaradi 
oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po 
metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo neopredmetenim in opredmetenim sredstvom 
v gradnji oziroma v pripravi.  
Drugi odhodki 
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. 
 
Davek od dobička in odloženi davek 
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od 
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki 
se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom. 
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za 
poslovno leto z uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, 
in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. 
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne 
razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in 
zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se izkaže v višini, katero bo po 
pričakovanjih potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v 
bistvu veljavljenih na datum poročanja. 
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago 
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče 
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 
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7. UPRAVLJANJE S FINANČNIMI TVEGANJI 
 
Funkcija upravljanja s tveganji se znotraj družbe izvaja v povezavi s finančnimi, operativnimi in 
pravnimi tveganji. Finančno tveganje vključuje tržno tveganje (vključno z valutnim tveganjem, 
tveganjem obrestne mere in drugimi cenovnimi tveganji), kreditno tveganje in likvidnostno tveganje. 
Primarni cilj upravljanja s finančnim tveganjem je vzpostaviti omejitve tveganja in nato zagotoviti, da 
izpostavljenost tveganjem ostane znotraj teh omejitev. Funkciji upravljanja z operativnim in pravnim 
tveganjem sta namenjeni zagotavljanju pravilnega funkcioniranja internih usmeritev in postopkov z 
namenom zmanjševanja operativnega in pravnega tveganja. 
 
 

Družba je izpostavljena naslednjim finančnim tveganjem: 
 
Valutno tveganje  
Valutno tveganje je opredeljeno kot možnost izgube gospodarskih koristi zaradi sprememb deviznega 
tečaja. 
Večina terjatev in obveznosti družbe je nominiranih v evrih, zato družba ocenjuje, da je izpostavljenost 
temu tveganju nizka. 
 
Obrestno tveganje 
Obrestno tveganje je tveganje, da se bo vrednost finančnega sredstva in stroškov zadolževanja 
spreminjala zaradi spreminjanja tržnih obrestnih mer.  
Družba na presečni datum nima kreditov, zato ocenjuje, da je izpostavljenost temu tveganju nizka. 
 
Kreditno tveganje 
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka v poslovnem odnosu ne bo izpolnila svoje obveznosti in bo 
družbi s tem povzročila finančno škodo. Neposredno je povezano s poslovnim tveganjem in predstavlja 
nevarnost, da bodo terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev poplačane s časovnim zamikom ali 
pa sploh ne. 
 
Plačilnosposobnostno tveganje 
Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da podjetje ne bo zmoglo pravočasno izpolniti svojih 
finančnih obveznosti. Zaradi nadaljevanja slabših gospodarskih razmer ostajajo pogoji za pridobivanje 
dodatnih finančnih virov neugodni. S tem so podjetjem viri težje dostopni in zagotavljanje plačilne 
sposobnosti je oteženo. 
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8. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 Neopredmetena sredstva 

 

Dobro 
ime 

Premoženjske 
pravice Usredstveni Dologoročni Dolgoročne  Skupaj 

 
  stroški  odloženi  pravice  

 
(v EUR)     razvijanja stroški     
Nabavna vrednost 

       
      Stanje na dan 31. december 2015         83.699  83.699  

Povečanja     65.056  65.056  

Stanje na dan 31. december 2016 -  -  -  -  148.755  148.755  

       
Odpisana vrednost       
       
Stanje na dan 31. december 2015         12.105  12.105  

Amortizacija     24.087  24.087  

Stanje na dan 31. december  2016 -  -  -  -  36.192  36.192  

       
Čista knjigovodska vrednost na dan 
31. december 2015 -  -  -  -  71.595  71.595  

       
Čista knjigovodska vrednost na dan 
31. december 2016 -  -  -  -  112.563  112.563  

 

 

 

 
Neopredmetena sredstva na dan 31.12.2016 so prosta bremen. 

Povečanje se nanaša na programske licence in projektno dokumentacijo.  
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 Opredmetena osnovna sredstva 
 

Gibanje knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev je opisano: 

( v EUR) 
Zemljišča Zgradbe Oprema Tekoča 

gradnja 
Drobni 

inventar  
Predujm

i Umetnine Skupaj 

Nabavna vrednost  
        Stanje na dan 31. december 2015 1.946.203 60.474.129 3.293.415 286.321 946.540 18.457   66.965.065 

Povečanja 
 

1.427 859.048 2.084.072 108.597 34.864 10.862 3.098.870 
Odtujitve 

 
(545) (266.850) 

 
(258.854) (48.634) 

 
(574.883) 

Prenosi iz investicij 
 

46.458 8.914 (55.372) 
   

0 

Prerazvrstitev 

   
 

    
Stanje na dan 31. december 2016 

1.946.203 60.521.470 3.894.527 2.315.021 796.283 4.688 10.862 69.489.053 

Odpisana vrednost  

       Stanje na dan 31.december 2015   41.848.124 2.961.688   789.989     45.599.801 

Amortizacija 
 

1.387.960 220.415 
 

96.570 
  

1.704.945 
Odtujitve 

 
(52) (265.455) 

 
(201.753) 

  
(467.260) 

Prevrednotenje/Oslabitev 
        Prerazvrstitev 

        
Stanje na dan 31. december 2016 

  43.236.032 2.916.648   684.806     46.837.486 

Čista knjigovodska vrednost na 
dan 31. december 2015 

1.946.203 18.626.005 331.727 286.321 156.551 18.457   21.365.264 

 
        Čista knjigovodska vrednost na 

dan 31. december 2016 1.946.203 17.285.437 977.879 2.315.021 111.477 4.688 10.862 22.651.567 

 
 
  

 

Zemljišča in zgradbe so vrednotena po modelu nabavne vrednosti in na 31.12.2016 ne kažejo znakov 
slabitve.  

Sredstva v gradnji vključujejo projektno dokumentacijo, ter adaptacijo  hotela Roža..  

 Po koncu se sredstva prenesejo v zgradbe. 

Na dan 31. december 2016 so bile vse zgradbe, zemljišča in oprema prosta bremen. 
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 Naložbene nepremičnine 
 

 
 
Na dan 31. december 2016 so bile vse naložbene nepremičnine proste bremen. 

Vrednost naložbenih nepremičnin smo ocenili in verjamemo, da so knjigovodske vrednosti realne. 
Nepremičnine so različni neodvisni prostori, ki se dani v najem po pogodbi, kot je prostor za frizerski 
salon, ter restavracija v Casinoju. 
 

Kjer je najemodajalec družba, so najmanjše vsote prihodnjih terjatev za najemnine iz nepreklicnih 
poslovnih najemov kot sledi:   

 (v EUR) 31.12.2016 
Ne več kot 1 leto 63.937 
Več kot 1 leto in ne več kot 5 let 103.018 
Več kot 5 let 34.000 

  Skupne poslovne terjatve za 
najemnine 200.955 

 

Prihodki od najemnin v letu 2016 znašajo  99.179 EUR, v letu 2015 pa so znašali 130.012 EUR. 
  

(v  EUR) Zemljišča Zgradbe Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje na dan 31. december 2015 83.942 2.335.347 2.41 9.289
Pov ečanja
Odtujitv e
Presežek iz prev rednotenja
Prerazv rstitv e 
Stanje na dan 31. december 2016 83.942 2.335.347 2.41 9.289

Kumulativni amortizacijski popravek vrednosti

Stanje na dan 31. december 2015 1 .633.21 2 1 .633.21 2
Amortizacija 42.1 95 42.1 95
Odtujitv e
prev rednotenje/oslabitev
Prerazv rstitev
Stanje na dan 31. december 2016 1 .67 5.407 1 .67 5.407

Čista knjigovodska vrednost na dan 31. december 2015 83.942 7 02.1 35 7 86.07 7
Čista knjigovodska vrednost na dan 31. december 2016 83.942 659.940 7 43.882
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 Dolgoročne finančne naložbe 
 

 

 

Naložbe v pridružene družbe 

Naložbe v pridružene družbe       

(v EUR) 
Naložba po nabavni 

vrednosti 
Kumulativna 

oslabitev 

Naložba na dan 
31. december 

2016 

Naložba na dan 
31. december 

2015 

Remisens d.o.o. 66.138  0                66.138      66.138 

Skupaj 66.138  -                 66.138      66.138 

 

 

Naložbe v pridružene družbe 

  Naslov podjetja 

Volilne 
pravice 

% 

Naložba na 
dan 31. 

december 
2016 

Poslovni 
izid v 

poslovnem 
letu 

Kapital 
družbe na 
31.12.2016 

Odvisna 
družba  
Remisens 
d.o.o. 

Miramarska 24, 
10000 Zagreb     

Hrvaška 33,33%        66.138      36.504 235.847 

Skupaj   33,33% 66.138  36.504 235.847 
 
 
 
Družba je v 2015 skupaj z družbama Hoteli Cavtat d.d. in Liburnia Riviera d.d. ustanovila  novo podjetje 
Remisens d.o.o. s sedežem v Opatiji. Na podlagi vložka 66.138 EUR  je družba pridobila 33,33% delež 
novo ustanovljenega podjetja. 
 

 Odložene terjatve za davek 
 
Družba na dan 31.12.2016 izkazuje za 12.520 EUR začasnih odbitnih davčnih razlik iz naslova rezervacij 
za odpravnine ob upokojitvi in jubilejnih nagrad. Zaradi negotovosti pojavljanja bodočih obdavčljivih 
dobičkov odložene terjatve za davek iz naslova davčnih izgub na dan 31.12.2016 niso pripoznane.   
  

(v  EUR) 31.12.2016 31.12.2015
a) Naložbe v  družbe v  skupini
b) Naložbe v  pridružene družbe 66.138            66.138            
c) Druge naložbe -                   -                   
d) Druge dolgoročne finančne naložbe -                   -                   
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 66.138            66.138            
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 Zaloge 
 

(v EUR) 31.12.2016 31.12.2015 
Material 79.684  65.298  
Trgovsko blago 2.089  1.220  
Predujmi za zaloge 11.529  10.726  
Skupaj 93.302  77.244  

 
Popravek zalog 

(v EUR) 2016 2015 
Material (11.799) (5.808) 
Nedokončana proizvodnja -  -  
Trgovsko blago -  -  
Skupaj (11.799) (5.808) 

 

Gibanje popravka vrednosti zalog 

  

Na dan 1. 
januar 2016 Povečanje Razveljavitev 

Na dan 31. 
december 
2016 

Material 5.808  5.991    11.799  
Nedokončana proizvodnja -  -    -  
Trgovsko blago -  -    -  
Skupaj 5.808  5.991  -  11.799  

 

Zaloge v višini 93.302 EUR so vrednotene v čisti iztržljivi vrednosti na dan 31. december 2016. 

Zaloge surovin in materiala se nanašajo na živila in pijače. 
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 Poslovne terjatve 
 

 

Poslovne terjatve niso zavarovane in niso zastavljene. 

Gibanja popravkov vrednosti za dvomljive terjatve: 

 
 

Popravki terjatve se oblikujejo individualno, po strokovni presoji. 

Oblikovani popravki vrednosti za dvomljive terjatve so bili v računovodskih izkazih vključeni med 
prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih.  
 
Analiza starostne strukture kratkoročnih poslovnih terjatev: 

 

 

 Denarna sredstva 
 

 
 
Družba nima odobrenega limita na bančnih računih. 
  
  

(v  EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Poslov ne terjatv e do družb v  skupini                       -       
Poslov ne terjatv e do drugih          1 84.91 1               1 7 5.21 6     
Poprav ek v rednosti za dv omljiv e terjatv e -            7 .560     -                87 6     
Predplačila
Druge terjatv e           88.042               7 8.997      
Skupaj        265.393            253.338     

(v  EUR) 2016 2015
Popravek vrednosti za dvomljive terjatve na dan 1. januar 876 350
Pov ečanje poprav kov  v rednosti v  obdobju 6684 57 6
Odprav a poprav kov  v rednosti -50
Zneski, odpisani kot neizterljiv i v  obdobju
Popravek vrednosti za dvomljive terjatve na dan 31. december 7560 876

(v   EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Gotov ina v  blagajni                1 7 .459                  7 .043     
Denar na računu pri banki         2 .1 33.528             588.7 87      
Vezani depoziti s prv otno zapadlostjo manj kot treh mesecev
Denarna sredstva skupaj        2.150.988            595.830     
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 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

(v EUR) Odloženi stroški 

Predhodno 
nezaračunani 

prihodki Skupaj 
Stanje na dan 1. januar 2016                                     

7.768      
                 

134.057      
                          

141.824      

Poraba                                      
7.768      

             
8.560.464      

                      
8.568.232      

Povečanja                   
8.572.946      

                      
8.572.946      

Odprava                                              
-        

                               
-        

                                        
-        

Stanje na dan 31. december 2016                                             
-        

                 
146.538      

                          
146.538      

 

 Kapital 
 
Vrednost osnovnega kapitala družbe na dan 31.12.2016  znaša 21.449.359 EUR  
 
Leta 2016 družba ni izplačevala dividend.  
Družba je s tekočim dobičkom pokrivala izgubo preteklih let.  
 

 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Gibanje rezervacij in dolgoročnih PČR    

      

(v EUR) 

Pokojnine in 
zaslužki 
zaposlencev 

Rezervacije za 
reorganizacijo 

Državna 
podpora 

Rezervacije za 
izboljšanje 
položaja 
invalIdnih oseb 

Skupaj 

StanJe na dan 31. december 
2015 136.679 161.976 1.826.347 10.369 2.135.371 

Poraba   57.546 95.015   152.561 

Dodatno oblikovane 
rezervacije v tekočem letu   57.899   15.018 72.641 

Odprava   77.707     77.707 

Stanje na dan 31. december 
2016 136.679 84.622 1.731.332 25.387 1.978.020 

 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se pripoznajo v skladu z lokalno 
zakonodajo in računovodskimi standardi na podlagi aktuarskega izračuna. Aktuarske predpostavke na 
31.12.2014 so bile sledeče: diskontna stopnja (2,7 %), stopnja rasti plač (1,1 %), ocena odsotka ljudi ki bo 
zapustilo podjetje (5 %).Predpostavke glede prihodnje umrljivosti zaposlencev temeljijo na aktuarski 
predpostavki v skladu z objavljeno statistiko in izkušnjami. Opredeljena obveznost se računa na letni 
ravni, to pa opravijo neodvisni aktuarji na podlagi metode projicirane enote. Sedanja vrednost vnaprej 
določenih obveznosti se določi z diskontiranjem ocenjenih prihodnjih denarnih odtokov Aktuarski 
dobički in izgube iz naslova izkustvenih prilagoditev in sprememb aktuarskih predpostavk v zvezi z 
odpravninami ob upokojitvi se prikažejo preko drugega vseobsegajočega donosa za obdobje, v katerem 
nastanejo. Na dan 31.12.2016 podjetje ni naročilo novega aktuarskega izračuna, saj smatra, da glede na 
stanje le ta ni potreben. 
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Rezervacije za reorganizacijo: Podjetje je v letu 2015 oblikovalo tudi rezervacije za reorganizacijo, 
ki se je nadaljevala v letu 2016. 
  
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve – Večji del dolgoročnih PČR v višini 1.731.332 EUR se 
nanaša na nepovratna sredstva za hotel Lucija, ki jih je družba prejela leta 2008. Črpanje rezervacij se 
letno obračunava glede na sorazmerni del obračunane amortizacije.  Stanje na dan 31. december se bo 
po pričakovanjih porabilo do konca leta 2034. 

 

 Poslovne obveznosti 
 

(v EUR) 31.12.2016 31.12.2015 

Obveznosti do družb v skupini  -  
                                 
-        

Obveznosti do dobaviteljev          326.808      
                    
256.622      

Prejeta predplačila           115.601      
                       
90.215      

Obveznosti do zaposlenih          153.223      
                    
174.736      

Obveznosti do države           111.058      
                      
34.731      

Druge kratkoročne poslovne obveznosti               7.708      
                         
2.994      

Kratkoročne poslovne obveznosti skupaj          714.398      
                    
559.299      

 

 Finančne obveznosti 
 

 
 
Kratkoročne finančne obveznosti vključujejo obveznosti do povezanih družb FTB Turizam d.d. in Liburnija Riviera 
Hoteli d.d. iz naslova prejetih posojil. 
 

 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Specifikacija pasivnih časovnih razmejitev: 
 

 
 
 
Tabela gibanja za kratkoročne pasivne časovne razmejitve: 
 

 
 

(v  EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Dolgoročne finančne obv eznosti                                 -        - 
Kratkoročne finančne obv eznosti                2.394.100      - 
Skupaj                2.394.100      - 

(v  EUR) 31.12.2016 31.12.2015
Vnaprej v računani stroški za neizoriščen dopust                                   35.986                                       46.1 06     
Drugi v naprej v računani stroški                                   7 0.47 7                                           6.1 60     
Skupaj                                106.463                                      52.267     

( v   EUR) Vračunani stroški Odloženi prihodki Skupaj
Stanje 01.01..2016                                   52.267           52.267      
Poraba -                                20.382     -   20.382     
Dodatno oblikov anje                                   7 4.57 9          7 4.57 9     
Odprav a                 -       
Stanje 31.12.2016                                106.463       1 06.463     
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 Prihodki 
 
Prihodki  glede na geografska področja, prodajo znotraj in izven skupine ter po vsebini prihodkov: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Drugi poslovni prihodki 
 
Specifikacija drugih poslovnih prihodkov:  
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 Stroški po funkcionalnih skupinah 
 

 
 

 Stroški po naravnih vrstah 
 

1 Stroški blaga, materiala in storitev  2.393.719 2.326.303 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 367 514 

b) Stroški porabljenega materiala  1.335.600 1.296.316 

c) Stroški storitev  1.057.752 1.029.472 

2. Stroški dela   2.401.571 2.217.911 

a) Stroški plač 1.326.076 1.189.683 

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 413.482 368.107 

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 235.183 209.375 

d) Drugi stroški dela 426.830 450.746 

3. Odpisi vrednosti  1.836.818 1.755.801 

a) Amortizacija  1.771.228 1.753.079 

b) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 58.870 0 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 6.720 2.722 

4 Drugi poslovni odhodki  1.282.587 1.242.472 

a) Rezervacije 57.899 161.976 

b) Drugi stroški 1.224.688 1.080.496 
 

 Stroški dela 
 

(v EUR ) 2016 2015 
Plače 1.698.074,28 1.511.733,87 
Pokojninski prispevki 150.279,57 133.788,45 
Drugi socialni prispevki 126.386,99 121.642,77 
Drugi stroški dela 426.830,13 450.746,34 
Stroški dela skupaj 2.401.570,97 2.217.911,43 

 
 

 Finančni prihodki 
 

 
 
 

Vrsta stroškov (v EUR) 2016 2015

Stroški prodanega blaga 1 .335.600 1 .296.830

Stroški trženja in distribucije 87 2.401 7 7 9.427

Stroški uprave 383.630 505.041

Skupaj 2.591.631 2.581.298

(v  EUR) 2016 2015
Finančni prihodki iz poslov nih terjatev  do ostalih 341                                       4 .559

Finančni prihodki skupaj 341                                    4.559
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 Finančni odhodki 
 

v EUR 2016 2015 
Obrestni odhodki za posojila s strani družb v skupini 91.546 9.154 

Finančni odhodki zaradi drugih finančnih obveznosti 1.904 6.615 

Finančni odhodki skupaj 93.450 15.769 
 
 

 Davek od dobička 
 
V letu 2016 se uporablja 17-odstotna stopnja davka od dobička.  
 
v EUR 2016 
Dobiček pred davki 454.778 
Izguba pred davki   
Povečanje davčne osnove 48.332 
Zmanjšanje davčne osnove -67.626 
Davčna olajšava -272.192 
Davčna osnova  163.292 
Veljavna davčna stopnja 17% 
Obveznost za davek od dobička 27.760 

 

 Posli z družbami v skupini 
 
 
Povezana oseba         Narava povezanosti 
 

Hoteli Cavtat d.d. Matično podjetje 

FTB Turizam d.d. Podjetje v skupini 

Liburnia Riviera Hoteli d.d.  

Remisens d.o.o. Podjetje v skupini 
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Skupaj                           
EUR 2016 2015 

   
Terjatve do podjetij v skupini     

   
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. 0 2.007 

   
Obveznosti do podjetij v skupini    

   
HOTELI CAVTAT D.D. 0 10.472 

REMISENS HOTEL GROUP D.O.O. 452 448 

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. 10.336 4.242 

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. posojilo 800.000  

FTB TURIZAM d.d. 20.617    
FTB TURIZAM D.D. posojilo 1.594.100  

Prihodki od prodaje v skupini    

   
LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. 260 3.746 

   
Nakup materiala in storitev ter finančni odhodki v skupini    

   
HOTELI CAVTAT D.D. 136.584 64.032 

REMISENS HOTEL GROUP D.O.O.     5.459       732 

LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. 112.362 114.646 

FTB Turizam D.D. 69.945 0 
 
 
 
Razlaga:  
 
Obveznosti, ki smo jih imeli v letu 2016 do Hotelov Cavtat d.d.  v višini 136.584,50 € so 
nastale zaradi prefakturiranja arhitektnega projekta za Hotel Roža,   Hotel Barbara, Hotel 
Lucijo in Hotel Metropol. 
 
V istem letu so obveznosti do družbe Remisens Hotel Group d.o.o. v višini 5.459 €  nastale 
zaradi koriščenja pravic do pečata. 
 
Obveznosti do družbe Liburnia Riviera Hoteli d.d. so v letu 2016 znašale 
112.361,58 €. Od tega so obveznosti za nakup storitev in blaga znašale 102.025,41 €, ostalo 
pa so bile obveznosti za obresti v višini 10.336,17 €. 
 
Obveznosti do družbe FTB Turizam d.d. v višini 69.945 € so bile obveznosti iz naslova obresti 
in stroškov posojila prejetega od te družbe. 
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 Pogojne obveznosti 
 
Podjetje ima odprte določene delovno pravne spore, vendar pa uprava  ocenjuje, da znesek ni 
pomemben z vidika računovdskih izkazov. 
 
 

 Prejemki članov poslovodstva in zaposlenih 
 
Skupni znesek prejemkov članov poslovodstva v letu 2016 je 0 EUR. Skupni znesek prejemkov 
zaposlenih po individualnih pogodbah je v letu 2016 znašal 109.929  EUR. 

Družba nima danih  ali prejetih  posojila  poslovodstvu ali drugih odprtih stanj s poslovodstvom. 

 

 Druga razkritja 
 
Stroški revizije so v letu 2016 znašali 10.000 EUR in se nanašajo na revizijo letnih poročil in letnih 
računovodskih izkazov za leto 2016, ter revizijo Poročila o razmerjih s povezanimi družbami.   
 

 Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Ob koncu leta (28.12.2016) je podjetje pridobilo dolgoročno bančno posojilo za osnovna sredstva – 
financiranje obnove Hotela Metropol ter ostale investicije  višini 4.500.000 €. Posojilo je zavarovano z 
maksimalno hipoteko ( Sklep z dne 03.01.2017). Posojilo bo črpano v letu 2017. 




















